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ABSTRAK 

Devi, Febrianti. Program Magister Akuntansi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Brawijaya, 2018. Technology Acceptance Model Sebagai Prediktor Penggunaan 

SIMDA. Ketua Pembimbing: Bambang Hariadi., Anggota Pembimbing: Zaki Baridwan. 

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keperilakuan khususnya faktor-faktor 

individual yang memengaruhi penggunaan SIMDA menggunakan teori Model Penerimaan 

Teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM). Populasi serta sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan yang menggunakan SIMDA pada seluruh 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan 

jumlah 297 responden. Sampel dipiilih menggunakan teknik sensus. Teknik analisis 

menggunakan PLS (Partial Least Square) dengan bantuan WarpPLS 5.0. Hasil penelitian 

menunjukkan temuan,pertama, relevansi pekerjaan dan ketampakan hasil berpengaruh 

positif terhadap kegunaan persepsian. Kedua, kemudahan penggunaan persepsian, 

kesukaan persepsian, dan kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap. Ketiga, 

kegunaan persepsian dan sikap berpengaruh positif terhadap minat perilaku. Keempat, 

minat perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan SIMDA. 

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Technology Acceptance Model 

(TAM),  Relevansi Pekerjaan, Ketampakan Hasil, Kegunaan Persepsian, Kemudahan 

Penggunaan Persepsian, Kesukaan Persepsian, Sikap, Minat Perilaku, Perilaku 

Penggunaan SIMDA. 
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ABSTRACT 

Febrianti, Devi. Master Program in Accounting, Postgraduate Faculty of Economics and 

Business, Brawijaya University. 2018. Technology Acceptance Model as the Predictor of 

SIMDA Usage. Head of Advisory Commission: Bambang Hariadi, Member of Advisory 

Commission: Zaki Baridwan 

 

     The objective of this study is to analyze behavioral aspects, particularly individual factors 

that influence the use of SIMDA, using Technology Acceptance Model (TAM). The 

population and the sample of this study is all financial managers in all Local Government 

Agencies in the Regency of Pasuruan who use SIMDA. Using census technique, 297 people 

were selected as the respondents. The analysis was conducted using Partial Least Squares 

(PLS) in WarpPLS 5.0. The results show that, first, work relevance and result demonstrability 

positively influences perceived usefulness; second, perceived ease of use, perceived 

enjoyment, perceived usefulness positively influence attitude; third, perceived usefulness 

and attitude positively influence behavioral intention; and, fourth, behavioral intention 

positively influences SIMDA usage behavior. 

Keywords: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Technology Acceptance Model 

theory (TAM), Job Relevance, Result Demonstrability, Perceived Usefulness, Perceived 

Ease Of Use, Perceived Enjoyment, Attitude, Behavioral Intention, Behavior of SIMDA 

Usage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

KATA PENGANTAR 

     Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyajikan tesis yang 

berjudul: “Technology Acceptance Model Sebagai Prediktor Penggunaan SIMDA”. 

     Tulisan ini menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh relevansi pekerjaan dan 

ketampakan hasil terhadap kegunaan persepsian. Kedua, kemudahan penggunaan 

persepsian, kesukaan persepsian, dan kegunaan persepsian terhadap sikap. Ketiga, 

kegunaan persepsian dan sikap terhadap minat perilaku. Keempat, minat perilaku terhadap 

perilaku penggunaan SIMDA. Selain itu, penelitian ini juga meneliti peran mediasi dari 

konstruk kegunaan persepsian, sikap, dan minat perilaku. Peneliti menyadari bahwa masih 

banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

Terima kasih. 

Malang, 27 Desember 2018 

Devi Febrianti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................................  ii 

HALAMAN IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI TESIS ..........................  iii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .........................................................  iv 

RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................................  v 

UCAPAN TERIMA KASIH ...............................................................................................  vi 

ABSTRAK .......................................................................................................................  ix 

ABSTRACT .....................................................................................................................  x 

KATA PENGANTAR .......................................................................................................  xi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................................  xii 

DAFTAR TABEL .............................................................................................................  xvii 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................  xix 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang .........................................................................................................  1 

1.2 Motivasi Penelitian ...................................................................................................  9 

1.3 Rumusan Masalah ...................................................................................................  10 

1.4 Tujuan Penelitian .....................................................................................................  12 

1.5 Kontribusi Penelitian ................................................................................................  13 

1.5.1 Kontribusi Teori  ..............................................................................................  13 

1.5.2 Kontribusi Praktik ............................................................................................  14 

1.5.3 Kontribusi Kebijakan .......................................................................................  14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................................................  15 

2.1 Sistem Informasi Keperilakuan .................................................................................  15 

2.2 Technology Acceptance Model (TAM) ......................................................................  17 

2.3 Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) ........................................................  18 

2.4 Kemudahan Penggunaan Persepsian (Perceived Ease of Use) ...............................  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

2.5 Sikap (Attitude) ........................................................................................................  20 

2.6 Minat Perilaku (Behavioral Intention) ........................................................................  21 

2.7 Perilaku (Behavior) ...................................................................................................  22 

2.8 Kesukaan Persepsian (Perceivved Enjoyment) ........................................................  22 

2.9 Relevansi Pekerjaan (Job Relevance) ......................................................................  23 

2.10 Ketampakan Hasil ...................................................................................................  24 

2.11 SIMDA ....................................................................................................................  25 

2.12 Penelitian Terdahulu ...............................................................................................  26 

BAB III ............................................................................................................................  34 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian ..............................................................................  34 

3.2 Pengembangan Hipotesis ........................................................................................  38 

3.2.1 Pengaruh Relevansi Pekerjaan Terhadap Kegunaan Persepsian ...................  38 

3.2.2 Pengaruh Ketampakan Hasil Terhadap Kegunaan Persepsian .......................  39 

3.2.3 Pengaruh Kemudahan Penggunaan Persepsian Terhadap Sikap ...................  40 

3.2.4 Pengaruh Kesukaan Persepsian Terhadap Sikap ...........................................  41 

3.2.5 Pengaruh Kegunaan Persepsian Terhadap Sikap ...........................................  42 

3.2.6 Pengaruh Kegunaan Persepsian Terhadap Minat Perilaku .............................  43 

3.2.7 Pengaruh Sikap Terhadap Minat Perilaku .......................................................  45 

3.2.8 Pengaruh Minat Perilaku Terhadap Penggunaan  

Sesungguhnya dari  SIMDA ............................................................................  46 

3.2.9 Pengembangan Hipotesis Untuk Hubungan Mediasi .......................................  47 

BAB IV METODE PENELITIAN ......................................................................................  49 

4.1 Pendekatan Penelitian .............................................................................................  49 

4.2 Tempat Penelitian ....................................................................................................  49 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian ...............................................................................  50 

4.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data .........................................................  53 

4.5 Definisi dan Pengukuran Variabel ............................................................................  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

4.5.1 Perilaku Penggunaan SIMDA ..........................................................................  55 

4.5.2 Kegunaan Persepsian .....................................................................................  56 

4.5.3 Kemudahan Penggunaan Persepsian .............................................................  57 

4.5.4 Sikap ...............................................................................................................  58 

4.5.5 Minat Perilaku .................................................................................................  59 

4.5.6 Kesukaan Persepsian .....................................................................................  61 

4.5.7 Relevansi Pekerjaan .......................................................................................  62 

4.5.8 Ketampakan Hasil ...........................................................................................  63 

4.6 Metode Analisis Data ...............................................................................................  64 

4.6.1 Metode Analisis Statistik Deskriptif ..................................................................  64 

4.6.2 Evaluasi Model Penelitian ...............................................................................  66 

4.6.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) ..........................................  67 

4.6.2.1.1 Uji Validitas Konstruk.................................................................  67 

4.6.2.1.2 Uji Validitas Konvergen ............................................................  67 

4.6.2.1.3 Uji Validitas Diskriminan ...........................................................  67 

4.6.2.1.4 Uji Reliabilitas ...........................................................................  67 

4.6.2.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) ..............................................  69 

4.6.3 Pengujian Hipotesis dan Pengujian Mediasi ....................................................  70 

4.6.4 Langkah-Langkah Analisis Persamaan Partial Least Square (PLS) ................  71 

4.7 Hasil Pilot Tes ..........................................................................................................  78 

4.7.1  Uji Validitas Konvergen Pilot Tes ...................................................................  78 

4.7.2 Uji Validitas Diskriminan Pilot Tes ...................................................................  82 

4.7.3 Uji Reliabilitas Pilot Tes ...................................................................................  84 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..........................................................  85 

5.1 Statistik Deskriptif .....................................................................................................  85 

5.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner ....................................................................  85 

5.1.2 Karakteristik Responden .................................................................................  86 

5.1.3 Analisis Statistik Deskriptif ..............................................................................  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

5.1.3.1 Konstruk Kegunaan Persepsian ...........................................................  89 

5.1.3.2 Konstruk Kemudahan Penggunaan Persepsian ...................................  90 

5.1.3.3 Konstruk Sikap ....................................................................................  91 

5.1.3.4 Konstruk Minat Perilaku .......................................................................  92 

5.1.3.5 Konstruk Kesukaan Persepsian ...........................................................  93 

5.1.3.6 Konstruk Relevansi Pekerjaan .............................................................  94 

5.1.3.7 Konstruk Ketampakan Hasil .................................................................  95 

5.1.3.8 Konstruk Perilaku Pengunaan SIMDA .................................................  96 

5.2 Evaluasi Model Penelitian .......................................................................................  97 

5.2.1 Model Pengukuran (Outer Model) ...................................................................  97 

5.2.1.1 Uji Validitas Konvergen .......................................................................  98 

5.2.1.2 Uji Validitas Diskriminan ......................................................................  100 

5.2.1.3 Uji Reliabilitas ......................................................................................  100 

5.2.2 Model Struktural (Inner Model) ........................................................................  101 

5.3 Model Pengujian Hipotesis .......................................................................................  103 

5.4 Pengujian Hipotesis .................................................................................................  105 

5.4.1 Relevansi Pekerjaan terhadap Kegunaan Persepsian .....................................  105 

5.4.2 Ketampakan Hasil terhadap Kegunaan Persepsian ........................................  105 

5.4.3 Kemudahan Penggunaan Persepsian terhadap Sikap ....................................  105 

5.4.4 Kesukaan Persepsian terhadap Sikap.............................................................  105 

5.4.5 Kegunaan Persepsian terhadap Sikap ............................................................  106 

5.4.6 Kegunaan Persepsian terhadap Minat Perilaku ...............................................  106 

5.4.7 Sikap terhadap Minat Perilaku ........................................................................  106 

5.4.8 Minat perilaku terhadap Perilaku Penggunaa SIMDA ......................................  106 

5.5 Pengujian Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis ..................................................  107 

5.5.1 Relevansi Pekerjaan terhadap kegunaan Persepsian .....................................  107 

5.5.2 Ketampakan Hasil terhadap Kegunaan Persepsian ........................................  108 

5.5.3 Kemudahan Penggunaan Persepsian terhadap Sikap ....................................  109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

5.5.4 Kesukaan Persepsian terhadap Sikap.............................................................  111 

5.5.5 Kegunaan Persepsian Terhadap Sikap ...........................................................  112 

5.5.6 Kegunaan Persepsian terhadap Minat Perilaku ...............................................  113 

5.5.7 Sikap terhadap Minat Perilaku ........................................................................  115 

5.5.8 Minat Perilaku terhadap Perilaku Penggunaan SIMDA ...................................  117 

5.6 Pengujian Konstruk dengan Efek Mediasi dan Pembahasannya ...............................  118 

5.6.1 Pengujian Mediasi Kegunaan Persepsian .......................................................  119 

5.6.2 Pengujian Mediasi Sikap .................................................................................  121 

5.6.3 Pengujian Mediasi Minat Perilaku ...................................................................  123 

5.6.4 Pembahasan Pengujian Mediasi .....................................................................  126 

BAB VI PENUTUP ..........................................................................................................  130 

6.1 Simpulan ..................................................................................................................  130 

6.2 Implikasi Penelitian ..................................................................................................  132 

6.3 Keterbatasan Penelitian ...........................................................................................  134 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................  135 

LAMPIRAN .....................................................................................................................  140 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Jumlah Populasi ..............................................................................................  51 

Tabel 4.2 Kriteria Interpretasi Skor Kuesioner .................................................................  66 

Tabel 4.3 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS ...................................  68 

Tabel 4.4 Parameter Uji Reliabilitas dalam Model Pengukuran PLS ...............................  68 

Tabel 4.5 Parameter Evaluasi Model Struktural dalam Model Pengukuran PLS ..............  69 

Tabel 4.6 Persamaan Outer Model .................................................................................  76 

Tabel 4.7 Indicator loadings and cross loadings: View combined loadings and cross loadings 

(Pilot Test): .....................................................................................................................  79 

Tabel 4.8 Indicator loadings and cross loadings: View combined loadings and cross loadings 

(Pilot Test): .....................................................................................................................  80 

Tabel 4.9 Indicator loadings and cross loadings: View combined loadings and cross loadings 

(Pilot Test): .....................................................................................................................  82 

Tabel 4.10 Composite Reliability and Cronbach’s Alpha(Pilot Test): ...............................  84 

Tabel 5.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner ....................................................................  86 

Tabel 5.2 Karakteristik Responden .................................................................................  86 

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Seluruh Konstruk Penelitian ...............................................  89 

Tabel 5.4 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Kegunaan  

Persepsian ......................................................................................................................  90 

Tabel 5.5 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Kemudahan  

Penggunaan Persepsian .................................................................................................  91 

Tabel 5.6 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Sikap ......................................  92 

Tabel 5.7 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Minat Perilaku ........................  93 

Tabel 5.8 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Kesukaan Persepsian ............  94 

Tabel 5.9 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Relevansi Pekerjaan ..............  95 

Tabel 5.10 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Ketampakan Hasil ................  96 

Tabel 5.11 Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Perilaku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

Penggunaan SIMDA .......................................................................................................  97 

Tabel 5.12 Indicator loadings and cross loadings: View combined  

loadings and cross loadings: ...........................................................................................  98 

Tabel 5.13 Nilai AVE .......................................................................................................  99 

Tabel 5.14 Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha .................................................  100 

Tabel 5.15 R-squared .....................................................................................................  101 

Tabel 5.16 Q-squared .....................................................................................................  102 

Tabel 5.17 Hasil Uji Hipotesis .........................................................................................  104 

Tabel 5.18 Hasil Pengujian Hubungan Mediasi Kegunaan Persepsian ...........................  120 

Tabel 5.19 Hasil Pengujian Hubungan Mediasi Sikap .....................................................  123 

Tabel 5.20 Hasil Pengujian Hubungan Mediasi Minat Perilaku ........................................  125 

Tabel 5.21 Hasil Keseluruhan Pengujian Mediasi ...........................................................  123  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual ..................................................................................  37 

Gambar 4.2 Diagram Jalur ..............................................................................................  72 

Gambar 5.1 Model Struktural Pengujian Hipotesis ..........................................................  103 

Gambar 5.2 Pengaruh langsung konstruk RP dan KH terhadap konstruk MP .................  119 

Gambar 5.3 Pengaruh konstruk RP dan KH terhadap konstruk KP .................................  119 

Gambar 5.4 Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk Eksogen dan Variabel Mediasi 

terhadap Konstruk Endogen............................................................................................  120 

Gambar 5.5 Pengaruh langsung konstruk KPP, KSP dan KP terhadap  

konstruk MP ....................................................................................................................  121 

Gambar 5.6 Pengaruh konstruk KSP dan KP terhadap konstruk SK ...............................  122 

Gambar 5.7 Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk Eksogen dan Variabel Mediasi 

terhadap Konstruk Endogen............................................................................................  122 

Gambar 5.8 Pengaruh langsung konstruk KP dan SK terhadap konstruk MP .................  123 

Gambar 5.9 Pengaruh konstruk KP dan SK terhadap konstruk MP .................................  124 

Gambar 5.10 Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk Eksogen dan  

Variabel Mediasi terhadap Konstruk Endogen ................................................................  125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

     Pada saat ini, penggunaan sistem teknologi informasi akan menjadi alat 

yang sangat penting dalam strategi dan kelangsungan hidup organisasi 

karena sistem teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap 

organisasi dalam menjalankan segala aktivitasnya (Syam, 1999). Oleh sebab 

itu, sistem teknologi informasi membutuhkan perkembangan dalam 

penggunaanya untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi (Leod and 

Schell, 2008:94)  

    Sistem teknologi informasi pada sektor pemerintahan di Indonesia juga 

mengalami perkembangan. Hal tersebut terjadi karena ada perubahan sistem 

akuntansi yang terjadi di sektor publik dari cash basis modifikasi acrual basis 

menjadi acrual basis. Pengembangan peraturan penerapan acrual basis 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pada 

Permendagri No 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa 

Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai 

tahun anggaran 2015, sedangkan penyajian laporan keuangan berbasis 

akrual diatur dalam PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. Adanya perubahan sistem akuntansi yang terjadi di sektor publik 

dari cash basis modifikasi acrual basis menjadi acrual basis menyebabkan 

perkembangan dalam sistem informasi berbasis teknologi di sektor publik, 

yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang sudah dimodifikasi 

sesuai dengan acrual basis. Jadi, pengembangan SIMDA ini dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi dalam menerapkan basis akrual.     
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     Pada tanggal 27 April 2015, Harry Azhar Aziz (Ketua BPK) menyatakan 

bahwa terdapat kerugian daerah senilai Rp258.780.000.000,00 yang terjadi di 

68 pemerintahan daerah. Selain itu, BPK juga menemukan kerugian daerah 

senilai Rp1.290.000.000.000,00 yang terjadi di 43 pemerintah daerah. Hal 

tersebut karena banyak sekali pengguna SIMDA pada beberapa SKPD yang 

melaporkan keuangannya kurang tepat (Dewi dan Rachman, 2015). 

Penggunaan SIMDA berbasis akrual di beberapa pemerintahan daerah 

mengalami kegagalan karena sistem teknologi informasi yang digunakan 

kurang memadai serta berkaitan juga dengan aspek keperilakuan individu 

sebagai pengguna informasi yang dapat menimbulkan masalah keperilakuan 

yang kemudian berdampak pada kinerja individu dan pada akhirnya 

berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan. 

      Masalah keperilakuan dapat berupa keraguan pengguna terhadap 

penggunaan sistem teknologi informasi (penerimaan penggunaan sistem 

teknologi informasi). Jadi, tidak semua pengguna sistem teknologi informasi 

dapat menerima secara penuh implementasi sistem teknologi informasi 

tersebut sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, 

penting sekali untuk memahami faktor-faktor individual yang memengaruhi 

penggunaan sistem teknologi informasi untuk meminimalisasi kegagalan 

pengggunaan sistem teknologi informasi tersebut (Mustakini, 2007:2). 

     Penggunaan SIMDA berbasis akrual dalam pemerintahan diharap dapat 

mendukung pengembangan sistem akuntansi yang baru serta diharap dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam pembuatan laporan keuangan berbasis 

akrual. Oleh sebab itu, sangat penting sekali untuk memahami serta 

menganalisis beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan oleh pemerintah 

dalam memahami faktor-faktor individual yang memengaruhi penggunaan 

SIMDA untuk meminimalisasi terjadinya kegagalan sistem teknologi informasi.  
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     Selain itu, aspek keperilakuan pengguna merupakan faktor penting yang 

perlu ditinjau dalam penerapan sistem baru karena tingkat kesiapan pemakai 

untuk menerima maupun sikap dari karyawan terhadap sistem baru memiliki 

pengaruh yang besar dalam menentukan sukses atau tidaknya penerapan 

suatu sistem (Kustono, 2000 dalam Sekundera, 2006). Jika dalam 

pengembangannya maupun penggunaanya mengabaikan aspek 

keperilakuan, akan berdampak pada sikap karyawan dalam penggunaan 

sistem teknologi informasi. Sikap karyawan yang menerima atau menolak 

penggunaan teknologi informasi dapat memengaruhi minat karyawan untuk 

menggunakan teknologi informasi tersebut yang pada akhirnya akan 

memengaruhi penggunaan teknologi informasi yang efektif (Lam, Cho, dan 

Qu, 2007). Pengembangan maupun penggunaan sistem teknologi informasi 

didasarkan pada teori Sistem Informasi Keperilakuan terutama teori mengenai 

Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM).  

     Mustakini (2007:111) menjelaskan bahwa Model Penerimaan Teknologi 

(TAM) merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi dimana 

sistem tersebut akan digunakan oleh pemakai. TAM lebih spesifik 

menjelaskan penentu utama dari keputusan seseorang dalam menggunakan 

suatu teknologi dan TAM juga menjelaskan mengenai kegagalan suatu sistem 

tersebut ada karena penggunanya tidak mempunyai minat untuk 

menggunakannya. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada TAM. 

Mustakini (2007:117-134) menyatakan bahwa ada lima konstruk utama dalam 

TAM, yaitu sikap (attitude), kemudahan penggunaan persepsian (perceived 

ease of use), kegunaan persepsian (perceived usefulness), minat perilaku 

(behavioral intention), dan perilaku (behavior) atau penggunaan teknologi 

sesungguhnya (actual technology usage). 
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     Kegunaan persepsian (perceived usefulness) merupakan persepsi 

pengguna bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan dapat 

meningkatkan kinerjanya (Mustakini, 2007: 114). Jadi, kegunaan persepsian 

ini merupakan suatu kepercayaan seseorang mengenai proses pengambilan 

keputusan. Jika seseorang percaya bahwa teknologi yang digunakannya 

berguna untuk pekerjaannya, dia akan menggunakannya. Berdasarkan uraian 

diatas, kegunaan persepsian dapat membentuk kepercayaan individu bahwa 

teknologi yang digunakan berguna sehingga akan memenggaruhi proses 

pengambilan keputusan yang dapat menentukan sikap maupun minat 

seseorang terhadap penerimaan penggunaan suatu teknologi. Beberapa 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kegunaan persepsian merupakan 

konstruk yang memengaruhi sikap  (Moon, 2001; Shyu dan Huang, 2011; Teo 

dan Noyes, 2011; Melendez, et al., 2013; Alharbi dan Drew, 2014; Praveena 

dan Thomas, 2014; serta Yoon, 2016) dan minat perilaku (Moon, 2001; 

Gaitan, et al., 2011; Shyu dan Huang, 2011; Wu et al., 2011; Alharbi dan 

Drew, 2014; Praveena dan Thomas, 2014; serta Yoon, 2016). 

     Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) merupakan 

persepsi pengguna bahwa dengan menggunakan suatu teknologi, dia akan 

bebas dari usaha (Mustakini, 2007: 115). Jadi, kemudahan penggunaan 

persepsian ini juga merupakan suatu kepercayaan seseorang mengenai 

proses pengambilan keputusan. Jika seseorang percaya bahwa teknologi 

tersebut mudah untuk digunakan, dia akan menggunakannya. Berdasarkan 

uraian diatas, kemudahan penggunaan persepsian dapat membentuk 

kepercayaan individu bahwa dengan menggunakan teknologi maka pengguna 

tidak memerlukan usaha yang terlalu besar atau memberatkan sehingga 

dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan individu yang dapat 

menentukan sikapnya terhadap penerimaan penggunaan suatu teknologi. 
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Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kegunaan 

persepsian memengaruhi sikap (Moon, 2001; Teo dan Noyes, 2011; Alharbi 

dan Drew, 2014; Praveena dan Thomas, 2014; serta Yoon, 2016). 

     Sikap (attitude) seseorang merupakan suatu evaluasi dari perilaku yang 

menunjukkan seberapa jauh individu tersebut merasakan bahwa objek 

ataupun perilaku yang telah ditentukan, baik atau tidak baik bagi individu 

tersebut (Mustakini, 2007:116). Sikap seseorang dapat memengaruhi minat 

perilaku seseorang sesuai dengan evaluasi kepercayaannya apakah menolak 

atau menerima objek tersebut. Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga 

membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku 

(Moon, 2001; Shyu dan Huang, 2011; Alharbi dan Drew, 2014; Praveena dan 

Thomas, 2014; Melendez, et al., 2013 serta Yoon, 2016). 

     Minat perilaku (behavioral intention) merupakan keinginan individu untuk 

melakukan perilaku yang akan ditentukan (Mustakini, 2007: 116). Minat 

pengguna untuk menggunakan sistem teknologi informasi dapat 

menggerakkan pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut karena 

adanya motivasi dari pengguna untuk menggunakan (Fatmawati, 2015). Jadi, 

seseorang hanya akan melakukan suatu tindakan jika memiliki keinginan atau 

minat untuk melakukannya. Menurut Lee dan Lehto (2013) minat perilaku 

merupakan prediktor utama dari perilaku (penggunaan sesungguhnya dari 

suatu teknologi). Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan 

bahwa minat perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku (Moon, 2001; 

Bouwman, 2011; Shyu dan Huang, 2011; Gaitan, et al., 2011; Wu et al., 2011 

serta Alambaigi dan Ahangari, 2015). Perilaku (behavior) merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan seseorang. Suatu perilaku dalam konteks 

penggunaan sistem teknologi informasi didefinisikan sebagai penggunaan 

sesungguhnya dari suatu teknologi (actual technology use). 
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     Penelitian yang menjadi rujukan utama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Moon dan Kim (2001) dengan beberapa modifikasi yang dilakukan oleh 

peneliti. Modifikasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melakukan 

pengembangan pada model TAM dengan cara menambahkan beberapa 

variabel independen berupa kesukaan persepsian, relevansi pekerjaan, dan 

ketampakan hasil. Shyu dan Huang (2011) menyarankan penambahan 

variabel kesukaan persepsian (perceived enjoyment) karena dianggap salah 

satu konstruk penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam 

pengembangan model TAM terutama dalam penerimaan penggunaan 

teknologi baru. Kesukaan persepsian dianggap penting dalam penerimaan 

penggunaan teknologi baru karena perasaan senang dalam menggunakan 

suatu teknologi akan berdampak pada sikap mengenai penggunaan teknologi 

tersebut. Mustakini (2007:115) menyatakan bahwa jika seseorang merasa 

percaya dan senang menggunakan teknologi sistem informasi tersebut, dia 

akan menggunakannya. Oleh sebab itu, variabel ini perlu dipertimbangkan 

dalam penerimaan penggunaan teknologi baru. Hal tersebut karena teknologi 

baru yang dianggap tidak menyenangkan (tidak disukai) cenderung menjadi 

sulit untuk digunakan sehingga memengaruhi sikap dari penggunaan 

teknologi baru tersebut. Seorang individu hanya akan terlibat dalam suatu 

kegiatan yang individu tersebut anggap menyenangkan sehingga 

memengaruhi sikap individu tersebut untuk menerima atau menolak suatu 

teknologi baru (Praveena dan Thomas, 2014 serta Teo dan Lim, 1997). 

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan pengaruh langsung 

kesukaan persepsian terhadap sikap (Shyu dan Huang, 2011, dan Praveena 

dan Thomas, 2014).   

     Gaitan, Correa, dan Cataluna (2011) menyarankan penambahan variabel 

relevansi pekerjaan (job relevance) dan ketampakan hasil (result 
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demonstrability). Menurut Venkatesh dan Bala (2008) variabel relevansi 

pekerjaan dan ketampakan hasil merupakan determinan penting dalam 

kegunaan persepsian. Jadi, kedua variabel ini perlu dipertimbangkan dalam 

pengembangan model TAM. Relevansi pekerjaan dirasa sangat penting 

karena aspek ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pengguna 

yakin bahwa teknologi sistem informasi baru tersebut relevan untuk 

pekerjaannya atau dapat mendukung kegiatan maupun pekerjaan pengguna 

(Venkatesh dan Davis, 2000). Selain itu, relevansi pekerjaan telah ditemukan 

memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian karena ketika 

teknologi sistem informasi tersebut mendukung pekerjaan pengguna, 

pengguna tersebut percaya bahwa dengan menggunakan sistem tersebut 

dapat meningkatkan kinerjanya (Ducey, 2013). Ketampakan hasil juga 

dianggap penting dalam penggunaan teknologi baru karena seorang 

pengadopsi atau pengguna dapat lebih memahami keuntungan menggunakan 

teknologi baru dan implikasinya terhadap pekerjaan mereka ketika hasil nyata 

dari teknologi yang dipakai langsung jelas terlihat (Yi, et al., 2006). Hal ini 

menunjukkan ada pengaruh positif ketampakan hasil terhadap kegunaan 

persepsian.Beberapa penelitian terdahulu juga telah menemukan pengaruh 

langsung relevansi pekerjaan terhadap kegunaan persepsian (Gaitan, et al., 

2011; Wu, et al., 2011; Alharbi dan Drew, 2014; Alambaigi dan Ahangari, 

2015) serta pengaruh langsung ketampakan hasil terhadap kegunaan 

persepsian (Gaitan, et al., 2011 dan Wu, et al., 2011;). Berdasarkan beberapa 

ulasan di atas dapat diketahui bahwa kesukaan persepsian, relevansi 

pekerjaan, dan ketampakan hasil merupakan aspek penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan model TAM terutama dalam penerimaan 

penggunaan teknologi baru. Oleh sebab itu, peneliti melakukan 
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pengembangan dengan memasukkan ketiga variabel tersebut dalam model 

TAM.  

     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan 

menganalisis aspek keperilakuan khususnya faktor-faktor individual 

menggunakan TAM dalam penggunaan teknologi, dengan melakukan 

pengembangan TAM dengan cara menambahkan variabel kesukaan 

persepsian, relevansi pekerjaan, dan ketampakan hasil dalam satu kerangka 

konseptual. Selain itu, peneliti juga menggunakan variabel mediasi dalam 

penelitian ini. Pengujian ini tidak banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. 

Peneliti terdahulu seringkali hanya menguji pengaruh langsung antar konstruk 

tanpa ada pengujian tidak langsung (mediasi) dari konstruk-konstruk dalam 

TAM (Moon dan Kim, 2001; Shyu dan Huang, 2011; serta Gaitan, et al., 

2011). Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh 

positif yang signifikan antara kontruk kegunaan persepsian dan sikap 

terhadap minat perilaku serta adanya pengaruh positif yang signifikan antara 

kontruk minat perilaku terhadap penggunaan teknologi seperti yang dilakukan 

oleh Moon dan Kim, 2001; Shyu dan Huang, 2011; serta Gaitan, et al., 2011 

mendorong peneliti untuk menguji kebenaran hasil penelitian tersebut dengan 

menjadikan konstruk kegunaan persepsian, sikap, dan minat perilaku sebagai 

variabel mediasi antara beberapa konstruk determinannya dengan konstruk 

perilaku penggunaan teknologi. Berdasarkan pengujian ini diharapkan dapat 

memperjelas hasil akhir yang lebih menegaskan mengenai apakah 

penggunaan suatu teknologi selalu diawali oleh minat kemudian diikuti oleh 

persepsi pengguna mengenai kegunaan dari teknologi tersebut dan sikap 

pengguna mengenai teknologi tersebut. 

     Perbedaan berikutnya terletak pada pengukuran konstruk minat 

keperilakuan. Beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan 2 atau 3 
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item dalam mengukur konsturk minat keperilakuan yang diadopsi dari 

penelitian Davis et al. (1992). Akan tetapi dalam penelitian ini, menggunakan 

penambahan daftar item terbaru dalam mengukur minat keperilakuan yang 

digunakan oleh Alambaigi dan Ahangari (2015) dalam penelitiannya sehingga 

item yang digunakan dalam mengukur minat perilaku dalam penelitian ini 

menjadi 6 item. Peneliti menggunakan keenam item tersebut karena keenam 

item tersebut lebih mampu memanifestasikan konstruk minat perilaku.  

1.2 Motivasi penelitian 

     Beberapa pemerintahan daerah mengalami kegagalan penggunaan 

SIMDA karena sistem teknologi informasi yang digunakan kurang memadai 

serta berkaitan juga dengan aspek keperilakuan individu (penerimaan 

penggunaan sistem teknologi informasi) sebagai pengguna informasi yang 

dapat menimbulkan masalah keperilakuan yang kemudian berdampak pada 

kinerja individu dan pada akhirnya berdampak pada laporan keuangan yang 

dihasilkan (Dewi dan Rachman, 2015). Oleh sebab itu, penting sekali untuk 

menganalisis aspek keperilakuan pengguna berdasarkan TAM untuk 

meminimalisasi terjadinya kegagalan penggunaan sistem teknologi informasi. 

TAM dapat menjelaskan mengapa kegagalan penerapan beberapa sistem 

teknologi informasi terjadi karena pemakainya tidak mempunyai minat untuk 

menggunakannya. Berdasarkan hal ini, menarik sekali dilakukan penelitian 

mengenai analisis Technology Acceptance Model (TAM) terhadap 

penggunaan SIMDA dalam rangka untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang memengaruhi penggunaan SIMDA tersebut. 

     Penelitian ini juga menambahkan beberapa variabel independen berupa 

kesukaan persepsian, relevansi pekerjaan, dan ketampakan hasil. Variabel 

kesukaan persepsian merupakan variabel yang sangat penting dalam 
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pengembangan model TAM terutama dalam penerimaan penggunaan 

teknologi baru karena perasaan senang dalam menggunakan suatu teknologi 

akan berdampak pada kepercayaan pengguna dalam menggunakan teknologi 

tersebut (Mustakini, 2007: 115). Selain itu, variabel relevansi pekerjaan dan 

ketampakan hasil juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan model 

TAM karena merupakan determinan penting dalam kegunaan persepsian 

sehingga variabel ini perlu dipertimbangkan dalam penerimaan teknologi baru 

(Venkatesh, et al., 2008). 

     Peneliti juga menggunakan variabel mediasi dalam penelitian ini. 

Pengujian ini tidak banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Peneliti 

terdahulu seringkali hanya menguji pengaruh langsung antar konstruk tanpa 

ada pengujian tidak langsung (mediasi) dari konstruk-konstruk dalam TAM 

(Moon dan Kim, 2001; Shyu dan Huang, 2011; serta Gaitan, et al., 2011). 

Berdasarkan pengujian ini diharapkan dapat memperjelas hasil akhir yang 

lebih menegaskan mengenai apakah penggunaan suatu teknologi selalu 

diawali oleh minat kemudian diikuti oleh persepsi pengguna mengenai 

kegunaan dari teknologi tersebut dan sikap pengguna mengenai teknologi 

tersebut. 

1.3 Rumusan masalah 

     Penggunaan SIMDA berbasis akrual di beberapa pemerintahan daerah 

mengalami kegagalan karena sistem teknologi informasi yang digunakan 

kurang memadai serta berkaitan juga dengan aspek keperilakuan individu 

sebagai pengguna informasi yang dapat menimbulkan masalah keperilakuan 

yang kemudian berdampak pada kinerja individu dan pada akhirnya 

berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting 

sekali untuk memahami faktor-faktor individual yang memengaruhi 

penggunaan sistem teknologi informasi untuk meminimalisasi kegagalan 
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pengggunaan sistem teknologi informasi tersebut sehingga penting sekali 

menganalisis aspek keperilakuan khususnya faktor-faktor individual yang 

memengaruhi penggunaan SIMDA.  

     Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa permasalahan dapat 

dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:  

1. Apakah relevansi pekerjaan berpengaruh terhadap kegunaan 

persepsian? 

2. Apakah ketampakan hasil berpengaruh terhadap kegunaan persepsian? 

3. Apakah kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh terhadap 

sikap? 

4. Apakah kesukaan persepsian berpengaruh terhadap sikap? 

5. Apakah kegunaan persepsian berpengaruh terhadap sikap? 

6. Apakah kegunaan persepsian berpengaruh terhadap minat perilaku? 

7. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat perilaku? 

8. Apakah minat perilaku berpengaruh terhadap perilaku penggunaan 

SIMDA? 

9. Apakah kegunaan persepsian memediasi hubungan antara relevansi 

pekerjaan dan minat perilaku? 

10. Apakah kegunaan persepsian memediasi hubungan antara ketampakan 

hasil dan minat perilaku? 

11. Apakah sikap memediasi hubungan antara kemudahan penggunaan 

persepsian dan minat perilaku? 

12. Apakah sikap memediasi hubungan antara kesukaan persepsian dan 

minat perilaku? 

13. Apakah sikap memediasi hubungan antara kegunaan persepsian dan 

minat perilaku? 
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14. Apakah minat perilaku memediasi hubungan antara kegunaan persepsian 

dan perilaku penggunaan SIMDA? 

15. Apakah minat perilaku memediasi hubungan antara sikap dan perilaku 

penggunaan SIMDA? 

1.4 Tujuan penelitian 

     Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

maka tujuan penelitian adalah  

1. Untuk menguji pengaruh relevansi pekerjaan terhadap kegunaan 

persepsian. 

2. Untuk menguji pengaruh ketampakan hasil terhadap kegunaan 

persepsian. 

3. Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan persepsian terhadap 

sikap. 

4. Untuk menguji pengaruh kesukaan persepsian terhadap sikap. 

5. Untuk menguji pengaruh kegunaan persepsian terhadap sikap. 

6. Untuk  menguji pengaruh kegunaan persepsian terhadap minat perilaku. 

7. Untuk menguji pengaruh sikap terhadap minat perilaku. 

8. Untuk menguji pengaruh minat perilaku terhadap perilaku penggunaan 

SIMDA. 

9. Untuk menguji kegunaan persepsian sebagai pemediasi hubungan antara 

relevansi pekerjaan dan minat perilaku. 

10. Untuk menguji kegunaan persepsian sebagai pemediasi hubungan antara 

ketampakan hasil dan minat perilaku. 

11. Untuk menguji sikap sebagai pemediasi hubungan antara kemudahan 

penggunaan persepsian dan minat perilaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

12. Untuk menguji sikap sebagai pemediasi hubungan antara kesukaan 

persepsian dan minat perilaku. 

13. Untuk menguji sikap sebagai pemediasi hubungan antara kegunaan 

persepsian dan minat perilaku. 

14. Untuk menguji minat perilaku sebagai pemediasi hubungan antara 

kegunaan persepsian dan perilaku penggunaan SIMDA. 

15. Untuk menguji minat perilaku sebagai pemediasi hubungan antara sikap 

dan perilaku penggunaan SIMDA? 

1.5 Kontribusi penelitian 

     Beberapa kontribusi yang diharapkan dapat diberikan dalam peneliian ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1.5.1 Kontribusi teori 

     Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam pengembangan 

teori TAM. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan variabel kesukaan 

persepsian, relevansi pekerjaan, dan ketampakan hasil dalam model TAM. 

Penambahan variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan 

bahwa ketiga variabel ini cukup erat kaitannya dalam penerimaan teknologi 

baru. Adapun pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menambahkan variabel relevansi pekerjaan dan ketampakan hasil 

sebagai konstruk eksogen yang dapat memengaruhi konstruk kegunaan 

persepsian serta dengan menambahkan konstruk kesukaan persepsian 

sebagai konstruk eksogen yang dapat memengaruhi konstruk sikap. Selain 

itu, peneliti juga menambahkan beberapa variabel mediasi, yaitu kegunaan 

persepsian, sikap, dan minat perilaku pada model penelitian ini dalam satu 

kerangka penelitian.  
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     Penelitian ini juga memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa 

saja yang memengaruhi keputusan karyawan untuk menggunakan SIMDA 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis penggunaan SIMDA 

atau sistem informasi berbasis teknologi lainnya. 

1.5.2 Kontribusi praktik 

     Hasil penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sehingga dapat membantu dalam 

menyediakan suatu sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi (SIMDA) 

yang telah dikembangkan tersebut lebih berguna untuk karyawan dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

1.5.3 Kontribusi kebijakan 

     Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan 

regulasi terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual diikuti dengan perintah yang tegas dalam pembangunan sistem SAP 

berbasis akrual yang sesuai dengan PP71 tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Perintah yang tegas dalam pembangunan sistem 

SAP berbasis akrual yang sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, akan 

membantu pengguna SIMDA dalam mengembangkan maupun menerapkan 

SIMDA berbasis akrual agar penyusunan laporan keuangan berbasis akrual 

lebih bersifat informatif dan relevan sesuai dengan regulasi-regulasi terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi Keperilakuan 

     Sistem informasi keperilakuan (behavioural information system) 

mempelajari bagaimana organisasi harus mengembangkan suatu sistem 

teknologi informasi untuk mengarahkan perilaku-perilaku (behaviour) 

individual-individual dalam berinteraksi dengan sistem teknologi informasi 

tersebut untuk membantu mencapai tujuan mereka. Sistem informasi 

keperilakuan muncul karena menyadari pentingnya individal-individual di 

organisasi dan sistem informasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan 

karena keduanya adalah komponen-komponen organisasi yang saling 

berinteraksi. Sistem informasi keperilakuan mempelajari interaksi individual-

individual dengan sistem informasi di organisasi untuk mendapatkan kinerja 

individual dan kinerja organisasi yang lebih baik (Mustakini, 2007: 14-15). 

     Keberhasilan penggunaan sistem teknologi informasi bergantung pada 

penerimaan dan penggunaan oleh individual-individual meskipun keputusan 

untuk menggunakan suatu teknologi informasi berada pada para manajer. 

Dengan demikian, manfaat maupun dampak langsung pada penggunaan 

sistem teknologi informasi ini terlihat pada pengguna sistem teknologi 

informasi, kemudian produktivitas organisasi dapat ditingkatkan melalui 

penggunaannya (Mustakini, 2007: 15). 

     Untuk menjelaskan interaksi individual-individual dengan sistem informasi, 

diperlukan teori-teori dan model-model. Mustakini (2007: 16-17) menjelaskan 

teori-teori serta model dari sistem informasi keperilakuan, antara lain:  Theory 

Reasoned Action (TRA), Theory of Planed Behaviour (TPB), dan Technology 

Acceptance Model (TAM). 
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     Theory Reasoned Action (TRA) merupakan salah satu teori yang paling 

berpengaruh yang digunakan oleh para peneliti  sistem informasi dalam 

mempelajari perilaku penerimaan pengguna serta untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penting dalam memperoleh manfaat penuh dari teknologi 

informasi (Venkatesh et al., 2003). TRA dimaksudkan untuk memprediksi 

suatu perilaku dalam situasi dimana seorang individu dapat mengontrol 

perilakunya sendiri sesuai dengan minatnya (Oni, et al., 2017). Jadi, perilaku 

seseorang bergantung pada minat seseorang dalam melakukan perilakunya. 

Menurut Untaru, et al. (2016) TRA mempunyai dua kontruk utama dalam 

memprediksi minat perilaku, yaitu sikap dan norma subjektif. 

     Theory of Planed Behaviour (TPB) merupakan pengembangan dari TRA. 

Akan tetapi, ada penambahan konstruk dalam TPB, yaitu kontrol perilaku 

persepsian sebagai determinan dari minat perilaku serta perilaku aktual 

(Armitage dan Christian, 2004: 7). Jadi, dalam TPB kontrol perilaku 

persepsian mempunyai implikasi terhadap minat maupun perilaku aktual. 

Penambahan konstruk kontrol perilaku persepsian karena dalam model ini 

diasumsikan bahwa banyak perilaku individu yang tidak semuanya di bawah 

kontrol penuh individu tersebut (Mustakini, 2007: 62-64). Oleh karena itu, TPB 

merupakan model yang memperhitungkan tiga aspek fundamental dari 

perilaku manusia, yaitu: kontrol perilaku persepsian, sikap dan norma subjektif 

(Scalco, et al., 2017). 

     Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan suatu model 

penerimaan penggunaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan 

oleh pengguna (Ramdhan, 2009). Model ini menyebutkan bahwa pengguna 

cenderung akan menggunakan sistem teknologi informasi jika sistem 

teknologi informasi tersebut mudah digunakan dan bermanfaat bagi 

pengguna. Devi dan Suartana (2014) menyatakan bahwa model ini 
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menjelaskan penerimaan penggunaan sistem teknologi informasi berdasarkan 

dua faktor kunci, yaitu kegunaan persepsian serta kemudahan penggunaan 

persepsian. 

2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 

     Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model penerimaan 

teknologi sistem informasi mengenai bagaimana pengguna mulai menerima 

dan menggunakan suatu teknologi (Mustakini, 2007:111). Jadi, dapat 

dikatakan bahwa TAM merupakan pisau analisis yang dapat digunakan untuk 

mengetahui bagaimana sikap pengguna dalam penerimaan suatu teknologi. 

Teori mengenai TAM ini pertama kali dikenalkan oleh Davis (1989). Teori ini 

pengembangan dari Theory of Reasoned Action( TRA) oleh Ajzen dan 

Fishbein (1980). 

     Davis (1989) mengadaptasi TRA dengan mengembangkan dua keyakinan 

kunci pada penggunaan teknologi, yaitu kegunaan persepsian serta 

kemudahan penggunaan persepsian. TAM dikembangkan berdasarkan 

premis bahwa reaksi maupun persepsi seseorang (pengguna) mengenai 

sesuatu dapat menentukan perilaku maupun sikap dari orang tersebut 

(Budiman dan Arza, 2013). Jadi, perilaku menggunakan teknologi 

berdasarkan teori TAM diawali karena adanya kegunaan persepsian serta 

kemudahan penggunaan persepsian kemudian dapat membentuk sikap 

seseorang terhadap suatu objek (teknologi), atas dasar minat seseorang 

untuk berperilaku terhadap objek (teknologi) itu, yang  selanjutnya dapat 

memengaruhi perilaku faktual pengguna untuk menggunakan atau tidak 

menggunakan objek (teknologi) tersebut. Menurut Joo dan Sang (2013) minat 

merupakan penentu utama dari perilaku nyata. 
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     TAM dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu yang dapat 

memengaruhi penerimaan penggunaan teknologi dan TAM juga dapat 

menjelaskan langkah-langkah korektif yang harus diambil dalam rangka untuk 

mencapai efisiensi penggunaan sistem teknologi informasi dalam organisasi. 

Pada akhirnya, TAM dapat digunakan untuk mengidentifikasi mengapa sistem 

tertentu tidak dapat diterima  dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

langkah-langkah apa saja yang tepat yang dapat digunakan untuk perbaikan 

pada penggunaan teknologi sistem informasi tersebut (Jardali, Abdallah, dan 

Barbar, 2015). Jadi, TAM merupakan model yang dapat menjawab 

pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan 

karena penggunanya tidak memiliki minat untuk menggunakan yang pada 

akhirnya dapat memengaruhi perilaku faktual dari penggunaan sistem 

teknologi informasi tersebut. 

     TAM yang pertama saat belum mengalami modifikasi memiliki lima 

konstruk utama. Menurut Mustakini (2007:113) kelima konstruk dalam TAM 

sebagai berikut: kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, 

sikap, minat perilaku, dan perilaku. Perilaku dalam penelitian ini  merupakan 

penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology use) pada SIMDA. 

2.3 Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) 

     Kegunaan persepsian merupakan konstruk tambahan pertama di TAM. 

Kegunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang 

(pengguna) bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan dapat 

meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Berdasarkan definisinya, dapat 

diketahui bahwa kegunaan persepsian dapat membentuk kepercayaan 

mengenai proses pengambilan keputusan.  
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     Keyakinan mengenai konstruk kegunaan persepsian ini diasumsikan untuk 

menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan penggunaan suatu 

teknologi (Toft, Schuitema dan Thogersen, 2014). Jadi, jika seorang individu 

merasa percaya bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan berguna 

atau menguntungkan bagi pemakai akan memengaruhi sikap pengguna yang 

kemudian dia akan memiliki minat untuk menggunakannya. Sebaliknya jika 

seorang individu merasa percaya bahwa sistem teknologi informasi yang 

digunakan tidak berguna atau tidak menguntungkan bagi pemakai, dia tidak 

akan berminat untuk menggunakannya (Mustakini, 2007:114). Konsep 

konstruk kegunaan persepsian juga menggambarkan kegunaan sistem 

teknologi informasi bagi pemakai yang berkaitan dengan produktivitas, kinerja 

tugas, serta efektivitas (Budiman dan Arza, 2013).  

2.4 Kemudahan Penggunaan Persepsian (Perceived Ease Of Use) 

     Kemudahan penggunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan 

seseorang (pengguna) bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan 

bebas dari usaha (Davis, 1989). Berdasarkan definisinya, dapat diketahui 

bahwa kemudahan penggunaan persepsian juga dapat membentuk 

kepercayaan mengenai proses pengambilan keputusan.  

     Keyakinan mengenai konstruk kemudahan penggunaan persepsian ini juga 

diasumsikan untuk menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan 

penggunaan suatu teknologi (Toft et al., 2014). Keyakinan yang dimaksud, 

yaitu keyakinan pengguna bahwa sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan, mudah digunakan, atau tidak membutuhkan usaha yang besar 

saat penggunaanya (Suki dan Suki, 2011). Jadi, konsep kemudahan 

penggunaan persepsian disini menjelaskan jika suatu sistem mudah dalam 

penggunaanya, tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan, 
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akan memengaruhi sikap pengguna untuk menggunakan sistem tersebut 

(Mustakini, 2007:115) .  

2.5 Sikap (Attitude) 

     Menurut Mustakini (2007:116) sikap merupakan evaluasi kepercayaan atau 

perasaaan positif atau negatif dari seorang individu jika perilaku yang akan 

ditentukan tersebut harus dilakukan. Sikap ditentukan oleh keyakinan 

seseorang mengenai suatu perilaku (Kim dan Woo, 2016). Ajzen dan Fishbein 

(1975:223) menggambarkan sikap ditentukan oleh keyakinan yang menonjol 

(salient beliefs) mengenai konsekuensi dalam melakukan perilaku dengan 

evaluasi (evaluation) dari konsekuensi tersebut. Jadi, sikap seseorang 

merupakan suatu evaluasi dari perilaku yang menunjukkan seberapa jauh 

individu tersebut merasakan bahwa objek ataupun perilaku yang telah 

ditentukan tersebut baik atau tidak baik bagi individu tersebut. Selain itu, sikap 

juga merupakan evaluasi dari pengguna mengenai ketertarikannya mengenai 

penggunaan suatu sistem teknologi informasi (Mustakini, 2007:116). 

    Sikap merupakan jumlah dari afeksi (perasaan) pada individu untuk 

menerima maupun menolak suatu objek maupun perilaku yang dapat 

menempatkan seseorang pada dua skala evaluatif, misalnya baik atau jelek, 

setuju atau menolak ( Ajzen dan Fishbein, 1975:3-11). Sikap karyawan yang 

menerima atau menolak penggunaan teknologi informasi dapat memengaruhi 

minat karyawan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut yang pada 

akhirnya akan memengaruhi penggunaan teknologi informasi yang efektif 

(Lam, Cho, dan Qu, 2007). Sesuai dengan pernyataan Mustakini (2007:116) 

bahwa jika pengguna memiliki sikap yang positif terkait penggunaan sistem, 

akan meningkatkan minat pengguna untuk menggunakannya. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa sikap seseorang dapat memengaruhi minat perilaku 
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seseorang sesuai dengan evaluasi kepercayaannya apakah menolak atau 

menerima objek tersebut. 

2.6 Minat Perilaku (Behavioral Intention) 

     Minat perilaku adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu (Mustakini, 2007:116). Baridwan (2012) menyatakan 

minat perilaku merupakan keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan yang nyata atau perilaku nyata tertentu. Jadi, seseorang akan 

melakukan suatu perilaku jika memiliki keinginan atau minat untuk 

melakukannya.  

     Menurut Joo dan Sang (2013) minat merupakan penentu langsung dari 

perilaku. Pada penerimaan penggunaan teknologi, minat pengguna dapat 

menggerakkan pengguna untuk menggunakan suatu teknologi karena adanya 

motivasi dari pengguna untuk menggunakan serta keinginan untuk 

memotivasi pengguna lainnya. Beberapa aspek mengenai minat perilaku 

dalam penerimaan penggunaan teknologi, antara lain: cara pandang 

pengguna mengenai ketertarikannya untuk mengaplikasian suatu sistem 

teknologi informasi, afektif dengan pernyataan pengguna dalam 

menggunakan sistem teknologi informasi, serta adanya keinginan untuk 

menggunakan sistem teknologi informasi tersebut (Fatmawati, 2015).  

     Mustakini (2007:116) menyatakan bahwa minat merupakan keinginan 

untuk melakukan perilaku yang belum diwujudkan. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa minat merupakan tahap kecenderungan individu untuk bertindak 

sebelum pada akhirnya keputusan tersebut benar-benar dilaksanakan. 

Apabila individu memiliki minat yang tinggi, diperkirakan akan lebih tinggi pula 

kecenderungan mengaktualisasikan minatnya. 
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2.7 Perilaku (Behavior) 

     Perilaku merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang 

(Mustakini, 2007: 117). Pada konteks penggunaan sistem teknologi informasi, 

perilaku merupakan penggunaan sesungguhnya (actual usage) dari suatu 

teknologi. Pada penelitian ini perilaku yang dimaksudkan merupakan 

penggunaan SIMDA. Menurut Davis (1989) perilaku penggunaan 

sesungguhnya diukur berdasarkan durasi waktu dan frekuensi terhadap 

penggunaan suatu teknologi.  

     Kondisi perilaku penggunaan sesungguhnya tercermin dari kepuasan 

pengguna pada saat menggunakan sistem teknologi informasi serta 

keyakinan pengguna bahwa sistem teknologi informasi tersebut mudah 

digunakan dan dapat meningkatkan kinerjanya (Igbaria et al, 1997). Budiman 

dan Arza (2013) berpendapat bahwa tingkat penggunaan sistem teknologi 

informasi dapat diprediksi berdasarkan perhatian pengguna tehadap teknologi 

tersebut. Sikap berupa perhatian untuk menggunakan merupakan prediktor 

yang baik dalam pengimplementasian sistem teknologi informasi. Menurut 

Fatmawati (2015) aspek perilaku penggunaan sesungguhnya, terdiri dari: 

intensitas penggunaan sistem teknologi informasi, frekuensi penggunaan 

sistem teknologi informasi, dan penggunaan sistem teknologi informasi secara 

terus-menerus.  

2.8 Kesukaan Persepsian (Perceived Enjoyment) 

     Kesukaan persepsian adalah sejauh mana pengguna merasa bahwa 

aktivitas menggunakan teknologi ini dianggap menyenangkan oleh pengguna, 

terlepas dari konsekuensi kinerja yang mungkin diantisipasi (Davis, Bagozzi, 

dan Warshaw, 1992). Praveena dan Thomas (2014) menyatakan bahwa 

kesukaan persepsian mencerminkan perasaaan senang maupun perasaan 
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menikmati pada saat pengguna menggunakan teknologi sistem informasi. 

Konsep ini menggambarkan adanya motivasi intrinsik para pengguna untuk 

menggunakan teknologi informasi, seperti pengguna merasa sistem tersebut 

menyenangkan dalam penggunaannya dan pengguna menikmati dalam 

penggunaannya yang merupakan pengalaman positif yang berasal dari 

interaksi antara sistem teknologi informasi dan pengguna. 

     Kesukaan persepsian dianggap sebagai penentu paling dominan dari sikap 

pengguna karena seorang individu hanya akan terlibat dalam suatu kegiatan 

yang mereka anggap menyenangkan sehingga memengaruhi sikap mereka 

terhadap suatu teknologi baru (Praveena dan Thomas, 2014 serta Teo dan 

Lim, 1997). Jadi, pengguna dengan tingkat kesukaan persepsian yang tinggi, 

kemungkinan akan memiliki sikap yang sangat positif terhadap penggunaan 

sistem teknologi informasi.  

2.9 Relevansi Pekerjaan (Job Relevance) 

     Menurut Venkatesh dan Davis (2000) relevansi pekerjaan merupakan 

persepsi individu mengenai sejauh mana sistem teknologi informasi yang 

digunakan sesuai untuk pekerjaan pengguna. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

sistem teknologi informasi ini dapat mendukung pekerjaan pengguna. 

Relevansi pekerjaan merupakan komponen kunci dari proses pencocokan 

yang pengguna menilai efek dari penggunaan sistem tertentu untuk 

pekerjaanya serta merupakan evaluasi seseorang mengenai seberapa baik 

teknologi sistem informasi yang baru dapat mendukung pekerjaan pengguna 

(Ducey, 2013 dan Wu et al., 2011). Konsep ini menggambarkan adanya 

persepsi pengguna tentang kesesuaian antara tuntutan pekerjaan dengan 

kemampuan teknologi dalam menyesuaikan pekerjaan pengguna.  

     Relevansi pekerjaan merupakan penentu paling penting dari kegunaan 

persepsian (Hu, Clark, dan Ma, 2003). Ketika teknologi sistem informasi 
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tersebut mendukung pekerjaan pengguna, pengguna tersebut percaya bahwa 

dengan menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya 

(Mustakini, 2007:130). Jadi, dapat disimpulkan bahwa relevansi pekerjaan 

memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian. 

2.10 Ketampakan Hasil (Result Demonstrability) 

     Ketampakan hasil adalah sejauh mana hasil yang nyata dari mengadopsi 

atau menggunakan inovasi pada sistem teknologi informasi dapat diamati dan 

dikomunikasikan kepada orang lain (Karahanna, Straub dan Chervany, 1999).  

Menurut Ducey (2013) ketampakan hasil didefinisikan sebagai seberapa 

mudah pengguna dapat langsung merasakan peningkatan kinerjanya pada 

saat menggunakan sistem. Jadi, konsep ketampakan hasil menggambarkan 

kemudahan pengguna merasakan hasil yang nyata dari menggunakan inovasi 

pada sistem teknologi informasi yang terlihat dari adanya peningkatan kinerja 

pada saat penggunaannya (Mustakini, 2007: 130). 

     Sistem yang efektif dapat gagal dalam hal penerimaan atau pengadopsian 

oleh pengguna jika pengguna memiliki kesulitan dalam mempersepsikan hasil 

penggunaannya dan menghubungkan keuntungan dengan kinerja pekerjaan 

pengguna pada saat menggunakan sistem (Venkatesh dan Davis, 2000 serta 

Son et al., 2012).  Islam (2011) juga menunjukkan bahwa pengguna akan 

merasa sistem tersebut berguna jika ada hubungan yang positif antara 

penggunaan sistem teknologi informasi dengan hasilnya serta hasil dari 

penggunaan sistem tersebut mudah diamati dan dikomunikasikan. Pengguna 

akan berpendapat bahwa sistem tersebut memiliki kontribusi untuk 

pelaksanaan tugas jika mereka dapat melihat adanya peningkatan efisiensi 

kinerja dan adanya peningkatan kualitas output (Wu et al., 2011). Ini berarti 

bahwa pengguna akan memiliki lebih banyak persepsi positif dari kegunaan 
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sistem teknologi informasi jika hasil positif dari penggunaan sistem teknologi 

informasi dapat segera terlihat. Berdasarkan ulasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa ketampakan hasil memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan 

persepsian. 

2.11 SIMDA 

     SIMDA merupakan program aplikasi yang digunakan untuk membantu 

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Darea dan 

Inggriani, 2015). Menurut Budiman dan Arza (2013) SIMDA adalah suatu 

sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat 

digunakan pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang 

relevan, lengkap, cepat, akurat, dan dapat diuji kebenarannya. Penggunaan 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diharapkan dapat mendukung 

tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan 

(SKPKD) maupun akuntansi (SKPD) (Nugraha dan Astuti, 2014). 

     Tujuan pengembangan aplikasi SIMDA adalah (Satgas Pengembangan 

SIMDA, 2008) :  

a. Menyediakan database yang selaras baik dari aspek keuangan, 

kepegawaian/aparatur daerah, asset daerah serta pelayanan publik dari 

pemerintah daerah. 

b. Dapat menghasilkan informasi yang tepat, komprehensif serta akurat 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen 

pemerintah daerah.  

c. Dapat digunakan untuk mencapai tingkat pendayagunaan maupun tingkat 

penguasaan teknologi informasi yang lebih baik.  

d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah.  
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     Satgas Pengembangan SIMDA (2008) menyatakan bahwa berikut 

keuntungan penggunaan SIMDA: 

a. Pengendalian transaksi terjamin  

b. Penggunaan aplikasi ini tidak membutuhkan usaha yang besar sehingga 

lebih efisien dalam penggunaannya.  

c. Informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat, efisien, dan terintegrasi.  

2.12  Penelitian Terdahulu 

     Moon dan Kim (2001) meneliti tentang Extending the TAM for a World-

Wide-Web Context. Penelitian tersebut dilakukan pada 152 lulusan dari 

School of Management di Korea Selatan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: kemudahan penggunaan persepsian, perceived 

playfulness, kegunaan persepsian, sikap, minat perilaku, pengggunaan 

sesungguhnya dari WWW. Penelitian ini menyatakan bahwa kemudahan 

penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

playfulness, perceived playfulness berpengaruh positif terhadap sikap, 

perceived playfulness berpengaruh terhadap minat perilaku,  kemudahan 

penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, 

kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, 

kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, kegunaan 

persepsian berpengaruh terhadap minat perilaku, sikap berpengaruh positif 

terhadap minat perilaku, minat perilaku berpengaruh positif terhadap 

penggunaan sesungguhnya dari WWW. 

     Shyu dan Huang (2011) meneliti tentang Elucidating Usage of E-

Government Learning: A Perspective of the Extended Technology Acceptance 

Model. Penelitian tersebut dilakukan pada 307 murid pada SME Online 

University di Taiwan. Konstruk dalam penelitian ini adalah perceived e-
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government learning, kegunaan persepsian, kesukaan persepsian, 

kemudahan penggunaan persepsian, sikap, minat perilaku, penggunaan 

sesungguhnya dari e-government learning. Penelitian ini menyatakan bahwa 

perceived e-government learning berpengaruh terhadap kegunaan 

persepsian. Kedua konstruk ini memiliki pengaruh yang kuat karena hubungan 

dari kedua konstruk ini menggambarkan bahwa persepsi pengguna mengenai 

e-government learning yang baik, dapat meningkatkan kinerjanya karena 

pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait yang relevan. 

Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa kesukaan persepsian 

berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan persepsian, kesukaan 

persepsian berpengaruh terhadap sikap, kemudahan penggunaan persepsian 

berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, kemudahani penggunaan 

persepsian tidak berpengaruh terhadap sikap, kegunaan persepsian 

berpengaruh terhadap sikap, sikap berpengaruh terhadap minat perilaku, dan 

kegunaan persepsian berpengaruh terhadap minat perilaku. Shyu dan Huang 

(2011) menyatakan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh terhadap minat 

perilaku karena seorang pengguna yang mengakses e-government learning 

ingin mendapatkan atau ingin belajar sesuatu yang bermanfaat bukan hanya 

sekedar untuk mengunjungi website tersebut. Jika seorang pengguna 

mendapatkan manfaat saat menggunakannya, dapat mempengaruhi minat 

perilaku pengguna untuk menggunakan e-government learning. Hasil 

penelitian ini juga menyatakan bahwa minat perilaku berpengaruh terhadap 

penggunaan sesungguhnya dari e-government learning karena pengguna 

yang memiliki minat untuk menggunakan yg kuat maka dia akan lebih sering 

mengakses e-government learning dan lebih banyak menghabiskan waktu 

yang lama untuk mengakses e-government learning. 
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     Gaitan et al. (2011) meneliti tentang Cross Cultural Analysis of the Use and 

Perceptions of Web Based Learning Systems. Penelitian tersebut dilakukan 

pada 159 mahasiswa di Catholic University of the North (Chili) dan 193 

mahasiswa di University of Seville (Spanyol). Konstruk dalam penelitian ini 

adalah kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, relevansi 

pekerjaan, ketampakan hasil, kontrol eksternal persepsian (perception of 

external control), minat perilaku, penggunaan sesungguhnya dari e-learning 

environment. Penelitian ini menyatakan bahwa kegunaan persepsian 

berpengaruh terhadap minat perilaku, kemudahan penggunaan persepsian 

mempengaruhi kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian 

mempengaruhi minat perilaku, minat perilaku mempengaruhi penggunaan 

sesungguhnya dari e-learning environment, relevansi pekerjaan 

mempengaruhi kegunaan persepsian, ketampakan hasil mempengaruhi 

kegunaan persepsian, dan kontrol eksternal persepsian mempengaruhi 

kemudahan penggunaan persepsian. 

     Bouwman (2011) meneliti tentang Revising the TAM in Hedonic 

Information Systems: The Influence of the TAM, Perceived Enjoyment, 

Innovativeness and Extraversion on the Use of Location-Based Social 

Networks. Penelitian ini dilakukan pada 67 pengguna aplikasi Feest.je. 

Konstruk dalam penelitian ini adalah kegunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan persepsians, sikap, kesukaan persepsian, extraversion, inovasi, 

minat perilaku, dan penggunaan aktual dari teknologi. Penelitian ini 

menyatakan bahwa minat perilaku berpengaruh positif terhadap penggunaan 

aktual dari teknologi, kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

minat perilaku, kemudahan penggunaan persepsian tidak memiliki pengaruh 

terhadap kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap minat perilaku, kesukaan persepsian 
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berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, kesukaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian, kesukaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap minat perilaku, extraversion tidak 

berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, extraversion tidak berpengaruh 

terhadap kesukaan persepsian, extraversion tidak berpengaruh terhadap 

kemudahan penggunaan persepsian, extraversion tidak berpengaruh 

terhadap minat perilaku, inovasi tidak berpengaruh terhadap kegunaan 

persepsian, inovasi tidak berpengaruh terhadap kesukaan persepsian, inovasi 

berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian, dan 

inovasi tidak berpengaruh terhadap minat perilaku. Bouwman (2011) 

menemukan bahwa kesukaan persepsian merupakan prediktor utama dari 

kegunaan persepsian. Hal ini berarti bahwa teknologi yang digunakan oleh 

pengguna dianggap semakin berguna atau bermanfaat jika pengguna 

semakin merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam 

penggunaan teknologi. 

     Wu et al. (2011) meneliti tentang TAM2-based Study of Website User 

Behavior—Using Web 2.0 Websites as an Example. Penelitian tersebut 

dilakukan pada 164 pengguna Web 2.0. Konstruk dalam penelitian ini adalah 

norma subyektif, image, kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan 

persepsian, relevansi pekerjaan, kualitas keluaran (output quality), 

ketampakan hasil, minat untuk menggunakan, perilaku menggunakan. 

Penelitian ini menyatakan bahwa norma subyektif berpengaruh positif 

terhadap minat untuk menggunakan, norma subyektif berpengaruh positif 

terhadap kegunaan persepsian, norma subyektif berpengaruh positif terhadap 

image, image tidak berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, relevansi 

pekerjaan berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian,  kualitas 

keluaran berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, ketampakan 
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hasil berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, 

kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap minat untuk 

menggunakan, kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif 

terhadap minat untuk menggunakan, dan minat untuk menggunakan 

berpengaruh positif terhadap perilaku menggunakan. 

     Teo dan Noyes (2011) meneliti tentang An Assessment of the Influence of 

Perceived Enjoyment and Attitude on The Intention To Use Technology 

Among Pre-Service Teachers: A Structural Equation Modeling Approach. 

Penelitian ini dilakukan pada 153 calon guru yang terdaftar di National 

Institute of Education (Singapura). Konstruk dalam penelitian ini adalah 

kegunaan persepsian, sikap, kemudahan penggunaan persepsian, kesukaan 

persepsian, dan minat untuk menggunakan. Penelitian ini menyatakan bahwa 

sikap tidak memiliki pengaruh terhadap minat untuk menggunakan, kegunaan 

persepsian berpengaruh terhadap sikap, kemudahan penggunaan persepsian 

berpengaruh terhadap sikap, kesukaan persepsian berpengaruh terhadap 

minat untuk menggunakan, kesukaan persepsian berpengaruh terhadap 

kemudahan penggunaan persepsian, dan kesukaan persepsian berpengaruh 

terhadap kegunaan persepsian.  

     Alharbi dan Drew (2014) meneliti tentang Using the Technology 

Acceptance Model in Understanding Academics’ Behavioural Intention to Use 

Learning Management Systems. Penelitian tersebut dilakukan pada 59 

mahasiswa pengguna LMS dari jurusan dan fakultas yang berbeda-beda yang 

ada di Shaqra University (Arab Saudi). Konstruk dalam penelitian ini adalah 

kegunaan persepsian, sikap, kemudahan penggunaan persepsian,  

pengalaman menggunakan LMS, relevansi pekerjaan, dan minat untuk 

menggunakan. Penelitian ini menyatakan bahwa kemudahan penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

persepsian berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, kegunaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, kegunaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap minat untuk menggunakan, sikap berpengaruh 

positif terhadap minat untuk menggunakan, kemudahan penggunaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap minat untuk menggunakan, 

pengalaman menggunakan LMS tidak berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan, pengalaman menggunakan LMS tidak berpengaruh terhadap 

kemudahan pengggunaan persepsian, pengalaman menggunakan LMS tidak 

berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, relevansi pekerjaan 

berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, dan relevansi pekerjaan 

berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan persepsian. 

     Praveena dan Thomas (2014) meneliti tentang Continuance Intention to 

Use Facebook: A Study of Perceived Enjoyment and TAM. Penelitian ini 

dilakukan pada 197 mahasiswa pengguna facebook pada perguruan tinggi di 

Kerala (India). Konstruk dalam penelitian ini adalah kegunaan persepsian, 

sikap, kemudahan penggunaan persepsian,  kesukaan persepsian, dan 

continuance intention. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kegunaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, kegunaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap continuance intention, kemudahan penggunaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, kemudahan penggunaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, kesukaan 

persepsian berpengaruh positif terhadap sikap, kesukaan persepsian tidak 

berpengaruh terhadap continuance intention, dan sikap berpengaruh positif 

terhadap continuance intention. 

     Alambaigi dan Ahangari (2015) meneliti tentang Technology Acceptance 

Model (TAM) as a Predictor Model for Explaining Agricultural Experts Behavior 
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in Acceptance of ICT. Penelitian tersebut dilakukan pada 120 orang yang 

dipilih secara acak pada Agen Penyuluh Pertanian di Azerbaijan Barat (Iran). 

Konstruk dalam penelitian ini adalah kesediaan perusahaan untuk membiayai 

(company’s willingness to fund), pengalaman, kegunaan persepsian, 

kemudahan penggunaan persepsian, relevansi pekerjaan, minat 

menggunakan teknologi informasi, penggunaan sesungguhnya dari ICT. 

Penelitian ini menyatakan bahwa relevansi pekerjaan berpengaruh positif 

terhadap kegunaan persepsian. Teknologi yang digunakan dirasa berguna jika 

teknologi tersebut relevan dengan pekerjaannya sehingga aplikasi yang 

digunakan bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna saat bekerja dan 

dapat digunakan staf untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi tersebut agar 

lebih bermanfaat untuk pengguna dalam bekerja. Alambaigi dan Ahangari 

(2015) juga menyatakan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif 

terhadap minat penggunaan teknologi. Seorang pengguna memiliki minat 

untuk menggunakan teknologi karena teknogi tersebut berguna baginya. Jadi 

jika tingkat kegunaan persepsian pengguna tinggi, pengguna juga akan 

memiliki minat yang lebih tinggi untuk menggunakan teknologi tersebut. Selain 

itu, hasil dari penelitian ini juga  menyatakan bahwa kesediaan perusahaan 

membiayai berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, kesediaan 

perusahaan membiayai berpengaruh positif terhadap kemudahan 

penggunaan persepsian, relevansi pekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kemudahan penggunaan persepsian, kegunaan persepsian berpengaruh 

positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan pesepsian berpengaruh positif terhadap minat penggunaan 

teknologi, pengalaman berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian, 

pengalaman berpengaruh positif terhadap penggunaan sesungguhnya dari 

teknologi, dan minat untuk menggunakan berpengaruh positif terhadap 
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penggunaan sesungguhnya dari teknologi. Berdasarkan hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa salah satu alasan pengguna memiliki minat menggunakan 

suatu teknologi jika teknologi tersebut mudah digunakan. Menurut Alambaigi 

dan Ahangari (2015) minat merupakan alasan dari pengguna untuk 

mengaplikasikan penggunaan teknologi. Semakin besar minat pengguna 

dalam menggunakan teknologi, semakin besar penggunaan aktual dari suatu 

teknologi. 

     Chin dan Ahmad (2015) meneliti tentang Perceived Enjoyment and 

Malaysian Consumers’ Intention to Use a Single Platform E-Payment. 

Penelitian ini dilakukan pada 389 orang pengguna e-payment di Malaysia. 

Konstruk dalam penelitian ini adalah kegunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan persepsian, kesukaan persepsian, dan minat untuk 

menggunakan. Penelitian ini menyatakan bahwa kesukaan persepsian 

berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, kesukaan persepsian 

berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan persepsian, kesukaan 

persepsian berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan, kegunaan 

persepsian berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan, kemudahan 

penggunaan persepsian berpengaruh terhadap kegunaan persepsian, dan 

kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan. Chin dan Ahmad (2015) menemukan bahwa konsumen 

(pengguna e-payment) akan lebih berminat menggunakan teknologi tersebut 

jika teknologi tersebut mudah digunakan, berguna,dan menyenangkan pada 

saat penggunaannya.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

     Penelitian ini dibangun menggunakan model pengembangan dari 

Technology Acceptance Model (TAM). Model penerimaan teknologi 

(Technology Acceptance Model) merupakan suatu model mengenai 

penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pengguna 

teknologi informasi. Model penerimaan teknologi (TAM) dikembangkan oleh 

Davis (1989) berdasarkan model TRA (Mustakini, 2007:111). Asumsi yang 

mendasari adalah bagaimana pengguna mulai menerima dan menggunakan 

suatu teknologi karena adanya minat perilaku untuk menggunakan teknologi 

informasi tersebut yang pada akhirnya akan memengaruhi penggunaan 

teknologi informasi yang efektif.  

     Studi ini menggabungkan beberapa konstruk untuk mengidentifikasi faktor-

faktor apa saja yang memengaruhi penggunaan SIMDA. Studi ini merupakan 

replikasi dari penelitian Moon dan Kim (2001) dan pengembangan model TAM 

melalui penggabungan konstruk pada beberapa studi (Moon dan Kim, 2001; 

Shyu dan Huang, 2011; serta Gaitan et al., 2011). Ada delapan konstruk yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu kegunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan persepsian, sikap, minat perilaku, penggunaan SIMDA, 

kesukaan persepsian, relevansi pekerjaan, dan ketampakan hasil. Shyu dan 

Huang (2011) menyarankan penambahan variabel kesukaan persepsian 

karena dianggap salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengembangan model TAM terutama dalam penerimaan penggunaan 

teknologi baru. Gaitan et al. (2011) menyarankan penambahan variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

relevansi pekerjaan dan ketampakan hasil karena kedua konstruk tersebut 

merupakan determinan penting dalam kegunaan persepsian. 

     Kesukaan persepsian mencerminkan perasaaan senang maupun perasaan 

menikmati pada saat pengguna menggunakan teknologi sistem informasi 

(Praveena dan Thomas, 2014). Perasaan senang dalam menggunakan suatu 

teknologi akan berdampak pada sikap pengguna mengenai penggunaan 

teknologi tersebut. Hal tersebut karena seorang individu hanya akan terlibat 

dalam suatu kegiatan yang mereka anggap menyenangkan sehingga 

memengaruhi sikap mereka terhadap suatu teknologi baru (Praveena dan 

Thomas, 2014 serta Teo dan Lim, 1997). 

     Relevansi pekerjaan merupakan evaluasi seseorang mengenai seberapa 

baik teknologi sistem informasi yang baru dapat mendukung pekerjaan 

pengguna (Ducey, 2013). Ketika teknologi sistem informasi tersebut 

mendukung pekerjaan pengguna, pengguna tersebut percaya bahwa dengan 

menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. 

     Ketampakan hasil didefinisikan sebagai seberapa mudah pengguna dapat 

langsung merasakan peningkatan kinerjanya pada saat menggunakan sistem 

(Ducey, 2013). Pengguna akan merasa sistem tersebut berguna jika hasil dari 

penggunaan sistem tersebut mudah diamati dan dikomunikasikan (Islam, 

2011). Jadi, pengguna akan menganggap bahwa sistem teknologi informasi 

tersebut berguna jika hasil positif dari penggunaan sistem teknologi informasi 

dapat segera terlihat. 

     Kegunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang 

(pengguna) bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan dapat 

meningkatkan kinerjanya, sedangkan kemudahan penggunaan persepsian 

merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang (pengguna) bahwa dengan 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Davis, 1989). Jadi, 
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kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian dapat 

membentuk kepercayaan mengenai proses pengambilan keputusan yang 

dapat menentukan sikap maupun minat seseorang terhadap penerimaan 

penggunaan suatu teknologi. 

     Sikap seseorang merupakan suatu evaluasi dari perilaku yang 

menunjukkan seberapa jauh individu tersebut merasakan bahwa objek 

ataupun perilaku yang telah ditentukan, baik atau tidak baik bagi individu 

tersebut (Mustakini, 2007:116). Sikap seseorang dapat memengaruhi minat 

perilaku seseorang sesuai dengan evaluasi kepercayaannya apakah menolak 

atau menerima objek tersebut. 

     Minat perilaku merupakan keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan yang nyata atau perilaku nyata tertentu (Baridwan, 2012). Pada 

penerimaan penggunaan teknologi, minat pengguna untuk menggunakan 

sistem teknologi informasi dapat menggerakkan pengguna untuk 

menggunakan teknologi tersebut karena adanya motivasi dari pengguna untuk 

menggunakan (Fatmawati, 2015). Jadi, seseorang akan melakukan suatu 

perilaku jika memiliki keinginan atau minat untuk melakukannya.  

     Selain hubungan langsung antar variabel, peneliti juga menggunakan 

variabel tidak langsung (mediasi) dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan 

untuk memperjelas hasil akhir yang lebih menegaskan mengenai apakah 

penggunaan suatu teknologi selalu diawali oleh minat kemudian diikuti oleh 

persepsi pengguna mengenai kegunaan dari teknologi tersebut dan sikap 

pengguna mengenai teknologi tersebut. Berdasarkan ulasan diatas, berikut 

hubungan antara kedelapan konstruk:  
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3.2 Pengembangan Hipotesis 

3.2.1 Pengaruh Relevansi Pekerjaan Terhadap Kegunaan Persepsian 

     Relevansi pekerjaan merupakan penentu paling penting dari kegunaan 

persepsian (Hu, Clark, dan Ma, 2003). Menurut Venkatesh dan Davis (2000) 

relevansi pekerjaan adalah persepsi individu mengenai sejauh mana sistem 

teknologi informasi yang digunakan sesuai untuk pekerjaan pengguna. 

Ketika teknologi sistem informasi tersebut mendukung pekerjaan pengguna, 

pengguna tersebut percaya bahwa dengan menggunakan sistem tersebut 

dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mereka juga semakin percaya 

bahwa sistem teknologi tersebut berguna (Ducey, 2013). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa relevansi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian. 

     Alambaigi dan Ahangari (2015) juga menyatakan bahwa relevansi 

pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian. 

Berdasarkan temuan tersebut, relevasi pekerjaan memperlihatkan alasan 

pengguna untuk mengetahui persepsi pengguna mengenai kegunaan dari 

suatu sistem teknologi informasi serta untuk mengetahui apakah teknologi 

informasi cukup relevan untuk mendukung pekerjaan sesuai dengan 

keinginan pengguna. 

     Dukungan empiris untuk pengaruh relevansi pekerjaan terhadap kegunan 

persepsian juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Gaitan et al. (2011) 

menyatakan bahwa relevansi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian pada penggunaan sistem web based learning di 

Spanyol dan Chili. Hasil penelitian Wu et al. (2011) juga menyatakan bahwa 

relevansi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian pada 

penggunaan Web 2.0. Alharbi dan Drew (2014) juga menemukan bahwa 
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peningkatan relevansi pekerjaaan diiringi dengan peningkatan kegunaan 

persepsian. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H1: Relevansi pekerjaan berpengaruh positif terhadap kegunaan 

persepsian. 

3.2.2 Pengaruh Ketampakan Hasil Terhadap Kegunaan Persepsian 

     Ketampakan hasil menggambarkan kemudahan pengguna merasakan 

hasil yang nyata dari menggunakan inovasi pada sistem teknologi informasi 

yang terlihat dari adanya peningkatan kinerja pada saat penggunaannya 

(Karahanna et al., 1999 dan Ducey, 2013). Pengguna akan berpendapat 

bahwa sistem tersebut memiliki kontribusi untuk pelaksanaan tugas jika 

mereka dapat melihat adanya peningkatan efisiensi kinerja dan adanya 

peningkatan kualitas output (Wu et al., 2011). Islam (2011) juga menyatakan 

bahwa pengguna akan merasa sistem tersebut berguna jika ada pengaruh 

positif antara penggunaan sistem teknologi informasi dengan hasilnya serta 

hasil dari penggunaan sistem tersebut mudah diamati dan dikomunikasikan. 

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna akan 

memiliki lebih banyak persepsi positif dari kegunaan sistem teknologi 

informasi jika hasil positif dari penggunaan sistem teknologi informasi dapat 

segera terlihat. 

     Dukungan empiris untuk pengaruh ketampakan hasil terhadap kegunaan 

persepsian juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian 

Gaitan et al. (2011) menyatakan bahwa ketampakan hasil memiliki pengaruh 

positif terhadap kegunaan persepsian pada penggunaan sistem web based 

learning di Spanyol dan Chili. Wu, et al. (2011) juga menemukan bahwa 

peningkatan ketampakan hasil diikuti dengan peningkatan kegunaan 
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persepsian. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H2: Ketampakan hasil berpengaruh positif terhadap kegunaan           

persepsian.  

3.2.3 Pengaruh Kemudahan Penggunaan Persepsian Terhadap Sikap 

     Keyakinan mengenai konstruk kemudahan penggunaan persepsian juga 

diasumsikan untuk menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan 

penggunaan suatu teknologi (Toft et al., 2014).Keyakinan yang dimaksud, 

yaitu keyakinan pengguna bahwa sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan, mudah digunakan, atau tidak membutuhkan usaha yang besar 

saat penggunaanya (Suki dan Suki, 2011). Jadi, konsep kemudahan 

penggunaan persepsian menjelaskan jika suatu sistem mudah dalam 

penggunaanya, tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan, 

akan memengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi tersebut.  

     Hasil penelitian Moon dan Kim (2001) menyatakan bahwa kemudahan 

penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif terhadap sikap. Hal 

tersebut karena pengguna akan lebih tertarik pada penggunaan teknologi 

informasi yang lebih mudah digunakan untuk memengaruhi sikap mereka. 

Akan tetapi, hasil penelitian Shyu dan Huang (2011) menyatakan bahwa 

kemudahan penggunaan persepsian tidak memiliki pengaruh terhadap sikap 

karena tidak semua dan  tidak seharusnya pengguna akan memiliki sikap 

untuk menggunakan hanya karena suatu teknologi mudah digunakan. 

Pengguna e-government learning mempertimbangkan kebermanfaatan dari 

teknologi tersebut untuk memengaruhi sikap pengguna dalam 

menggunakannya. 
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     Akan tetapi, beberapa penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian 

Moon dan Kim (2001). Hasil penelitian Teo dan Noyes (2011) terhadap 153 

calon guru di National Institute of Education (Singapura) menyatakan bahwa 

kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap. 

Hasil penelitian Alharbi dan Drew (2014) pada 105 akademisi di Universitas 

Saqra (Arab Saudi) mengenai penggunaan sistem pembelajaran manajemen 

juga menyatakan bahwa kemudahan penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap sikap. Praveena dan Thomas (2014) menyatakan 

bahwa meningkatnya persepsi pengguna mengenai kemudahan dari 

penggunaan teknologi akan meningkatkan sikap pengguna. Berdasarkan 

analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H3: Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

sikap. 

3.2.4 Pengaruh Kesukaan Persepsian Terhadap Sikap 

     Kesukaan persepsian merupakan penentu paling dominan dari sikap (Teo 

& Noyes, 2011). Kesukaan persepsian dianggap sebagai penentu paling 

dominan dari sikap pengguna karena seorang individu hanya akan terlibat 

dalam suatu kegiatan yang mereka anggap menyenangkan sehingga 

memengaruhi sikap mereka terhadap suatu teknologi baru (Teo dan Lim, 

1997). Jadi, pengguna dengan tingkat kesukaan persepsian yang tinggi, 

kemungkinan akan memiliki sikap yang sangat positif terhadap penggunaan 

sistem teknologi informasi.  

     Praveena dan Thomas (2014) meneliti mengenai analisis kesukaan 

persepsian dan TAM pada minat penggunaan facebook. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa kesukaan persepsian memainkan peran penting dalam 

menentukan sikap pengguna. Hal tersebut karena perasaan nyaman 
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maupun senang seorang pengguna akan memengaruhi sikap positif 

pengguna dalam menggunakan facebook.  

     Dukungan empiris untuk pengaruh kesukaan persepsian terhadap sikap 

juga ditunjukkan oleh Shyu dan Huang (2011) yang menemukan bahwa 

semakin tinggi perasaaan senang maupun perasaan menikmati pengguna 

pada saat menggunakan teknologi sistem informasi akan meningkatkan 

sikap positif  pengguna dalam teknologi sistem informasi tersebut. 

Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

H4: Kesukaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap. 

3.2.5 Pengaruh Kegunaan Persepsian Terhadap Sikap 

     Kegunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang 

(pengguna) bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan dapat 

meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Berdasarkan definisinya, dapat 

diketahui bahwa kegunaan persepsian dapat membentuk kepercayaan 

mengenai proses pengambilan keputusan. Keyakinan mengenai konstruk ini 

diasumsikan untuk menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan 

penggunaan suatu teknologi (Toft et al., 2014). 

     Shyu dan Huang (2011) meneliti mengenai analisis penggunaan e-

government learning menggunakan TAM. Hasil penelitian Shyu dan Huang 

(2011) menyatakan bahwa kegunaan persepsian memiliki pengaruh positif 

terhadap sikap pengguna untuk menggunakan e-government learning. 

Artinya jika kegunaan persepsian seorang pengguna sistem teknologi 

informasi tinggi, akan meningkatkan sikap pengguna terhadap penggunaan 

sistem teknologi informasi.  
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     Dukungan empiris untuk pengaruh kegunaan persepsian terhadap sikap 

juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian Moon dan Kim 

(2001) terhadap 152 mahasiswa pascasarjana manajemen di Korea 

menyatakan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

sikap. Teo dan Noyes (2011) juga mendukung pengaruh positif ini untuk 

survei pada 153 guru di National Institute of Education (Singapura) 

mengenai penggunaan teknologi.  Alharbi dan Drew (2014) juga mendukung 

pengaruh positif ini untuk survei pada 105 akademisi di Universitas Saqra 

(Arab Saudi) mengenai penggunaan sistem pembelajaran manajemen. 

Praveena dan Thomas (2014) menemukan bahwa meningkatnya persepsi 

pengguna mengenai kegunaan atau manfaat dari penggunaan teknologi 

akan meningkatkan sikap pengguna. Berdasarkan analisis di atas, hipotesis 

yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H5: Kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap sikap. 

3.2.6 Pengaruh Kegunaan Persepsian Terhadap Minat Perilaku 

     Mustakini (2007:114) menyatakan jika seorang individu merasa percaya 

bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan berguna atau 

menguntungkan bagi pemakai, dia akan memiliki minat untuk 

menggunakannya. Sebaliknya, jika seorang individu merasa percaya bahwa 

sistem teknologi informasi yang digunakan tidak berguna atau tidak 

menguntungkan bagi pemakai, dia tidak akan berminat untuk 

menggunakannya.  

     Konstruk kegunaan persepsian merupakan konstruk yang paling 

berpengaruh terhadap minat perilaku (Alambaigi dan Ahangari, 2015). 

Pengaruh konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku telah diuji 

pada berbagai jenis aplikasi dan ditemukan memiliki pengaruh positif 
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terhadap minat perilaku. Moon dan Kim (2001) menguji konstruk kegunaan 

persepsian terhadap minat perilaku pada penggunaan WWW pada 152 

mahasiswa pascasarjana manajemen di Korea. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif 

terhadap minat perilaku pada penggunaan WWW. Bouwman (2011) menguji 

konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada penggunaan 

dari jaringan sosial berbasis lokasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku 

pada penggunaan jaringan sosial berbasis lokasi. Gaitan et al. (2011) 

menguji konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada 

penggunaan sistem web based learning di Spanyol dan Chili. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan sistem web 

based learning di Spanyol dan Chili. Wu et al., (2011) menguji konstruk 

kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada penggunaan website 

Web 2.0 di Taiwan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan 

persepsian memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku pada 

penggunaan website Web 2.0. Alharbi dan Drew (2014) menguji konstruk 

kegunaan persepsian terhadap minat perilaku terhadap penggunaan sistem 

pembelajaran manajemen pada 105 akademisi di Universitas Saqra (Arab 

Saudi). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian 

memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan sistem 

pembelajaran manajemen. Alambaigi dan Ahangari (2015) menguji konstruk 

kegunaan persepsian terhadap minat perilaku terhadap penggunaan 

teknologi pertanian pada 120 agen pertanian di Azerbaijan Barat. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan teknologi 
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pertanian. Chin dan Ahmad (2015) menguji konstruk kegunaan persepsian 

terhadap minat perilaku terhadap penggunaan e-payment di Malaysia. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan e-payment. 

Berdasarkan analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

H6: Kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap minat perilaku. 

3.2.7 Pengaruh Sikap Terhadap Minat Perilaku 

     Sikap merupakan evaluasi kepercayaan individu jika harus melakukan 

perilaku yang akan ditentukan (Mustakini, 20017: 116). Ajzen dan Fishbein 

(1975:3-11) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang 

dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek. Sikap 

karyawan yang menerima atau menolak penggunaan teknologi informasi 

dapat memengaruhi minat karyawan untuk menggunakan teknologi informasi 

tersebut yang pada akhirnya akan memengaruhi penggunaan teknologi 

informasi yang efektif (Lam, Cho, dan Qu, 2007). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa sikap seseorang dapat memengaruhi minat perilaku seseorang 

sesuai dengan evaluasi kepercayaannya apakah menolak atau menerima 

objek tersebut. 

     Dukungan empiris untuk pengaruh sikap terhadap minat perilaku juga 

ditunjukkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Moon dan Kim (2001) 

membuktikan bahwa sikap memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku. 

Hasil penelitian Shyu dan Huang (2011) menyatakan bahwa sikap memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan e-government 

learning di Taiwan. Praveena dan Thomas (2014) juga menunjukkan bahwa 

meningkatnya sikap diiringi oleh peningkatan minat perilaku pada 
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penggunaan facebook. Alharbi dan Drew (2015) juga mendukung pengaruh 

positif ini untuk survei pada 105 akademisi di Universitas Saqra (Arab Saudi) 

mengenai penggunaan sistem pembelajaran manajemen. Berdasarkan 

analisis di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H7: Sikap berpengaruh positif terhadap minat perilaku. 

3.2.8 Pengaruh Minat Perilaku Terhadap Penggunaan Sesungguhnya 

dari  SIMDA 

     Baridwan (2012) minat perilaku merupakan keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan yang nyata atau perilaku nyata tertentu. Menurut 

Joo dan Sang (2013) minat merupakan penentu langsung dari perilaku. 

Artinya, seseorang akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika memiliki 

keinginan atau minat (behavioral intention) untuk melakukannya. Pada 

penerimaan penggunaan teknologi, minat pengguna untuk menggunakan 

sistem teknologi informasi dapat menggerakkan pengguna untuk 

menggunakan teknologi tersebut karena adanya motivasi dari pengguna 

untuk menggunakan serta keinginan untuk memotivasi pengguna lainnya 

(Fatmawati, 2015). 

     Mustakini (2007:116) menyatakan bahwa minat merupakan keinginan 

untuk melakukan perilaku yang belum diwujudkan. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa minat merupakan tahap kecenderungan individu untuk bertindak 

sebelum keputusan benar-benar dilaksanakan, apabila individu memiliki 

minat yang tinggi, diperkirakan akan lebih tinggi pula kecenderungan 

mengaktualisasikan minatnya. 

     Dukungan empiris untuk pengaruh minat perilaku terhadap perilaku 

penggunaan SIMDA juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Hasil 

penelitian Moon dan Kim (2001) terhadap 152 mahasiswa pascasarjana 
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manajemen di Korea menyatakan bahwa minat perilaku berpengaruh positif 

terhadap penggunaan aktual dari WWW. Shyu dan Huang (2011) 

menyatakan bahwa minat perilaku memiliki pengaruh positif terhadap 

penggunaan e-government learning di Taiwan. Bouwman (2011) juga 

menyatakan dukungannya mengenai adanya pengaruh positif antara minat 

perilaku dan penggunaan jaringan sosial berbasis lokasi. Hasil penelitian Wu 

et al. (2011) juga menyatakan bahwa minat perilaku berpengaruh positif 

terhadap penggunaan Web 2.0. Gaitan et al. (2011) juga menemukan bahwa 

minat perilaku memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan sistem web 

based learning di Spanyol dan Chili. Alambaigi dan Ahangari (2015) 

menemukan bahwa meningkatnya minat perilaku diikuti oleh peningkatan 

perilaku aktual pada penggunaan teknologi. Berdasarkan analisis di atas, 

hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H8: Minat perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku 

penggunaanSIMDA. 

3.2.9 Pengembangan Hipotesis Untuk Hubungan Mediasi 

Penelitian ini menggunakan variabel mediasi, yaitu konstruk kegunaan 

persepsian, sikap, dan minat perilaku. Pengujian ini tidak banyak dilakukan 

oleh penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu seringkali hanya menguji 

pengaruh langsung antar konstruk tanpa ada pengujian tidak langsung 

(mediasi) dari konstruk-konstruk dalam TAM (Moon dan Kim, 2001; Shyu 

dan Huang, 2011; serta Gaitan, et al., 2011).  

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif 

yang signifikan antara konstruk kegunaan persepsian dan sikap terhadap 

minat perilaku serta adanya pengaruh positif yang signifikan antara konstruk 

minat perilaku terhadap penggunaan teknologi seperti yang dilakukan oleh 
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Moon dan Kim, 2001; Shyu dan Huang, 2011; serta Gaitan, et al., 2011. Hal 

tersebut mendorong peneliti untuk menguji kebenaran hasil penelitian 

tersebut dengan menjadikan konstruk kegunaan persepsian, sikap, dan 

minat perilaku sebagai variabel mediasi antara beberapa konstruk 

determinannya dengan konstruk perilaku penggunaan teknologi.  

Berdasarkan pengujian ini diharapkan dapat memperjelas hasil akhir yang 

lebih menegaskan mengenai apakah penggunaan suatu teknologi selalu 

diawali oleh minat kemudian diikuti oleh persepsi pengguna mengenai 

kegunaan dari teknologi tersebut dan sikap pengguna mengenai teknologi 

tersebut. Berikut perumusan beberapa hipotesis mediasi dalam penelitian ini: 

H9:  Relevansi pekerjaan berpengaruh tidak langsung terhadap minat 

perilaku melalui kegunaan persepsian.  

H10:  Ketampakan hasil berpengaruh tidak langsung terhadap minat 

perilaku melalui kegunaan persepsian.  

H11:  Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh tidak 

langsung terhadap minat perilaku melalui sikap. 

H12:  Kesukaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap 

minat perilaku melalui sikap. 

H13:  Kegunaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap 

minat perilaku melalui sikap. 

H14:  Kegunaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap 

perilaku penggunaan SIMDA melalui minat perilaku 

H15:  Sikap berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku 

penggunaan SIMDA melalui minat perilaku. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistic atau biasa disebut penelitian 

kuantitatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini 

merupakan penelitian penjelasan (Explanatory Research) yang dilakukan melalui pengujian 

hipotesis untuk menjelaskan suatu fenomena yang berbentuk hubungan kausal (sebab-

akibat) antar variabel. Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa pengaruh antara 

dua variabel atau lebih (Sekaran, 2014:265).   

4.2 Tempat Penelitian 

     Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan objek 

penelitiannya adalah semua karyawan pengelola keuangan daerah di seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti 

memilih Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian, karena: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan konsisten dalam menggunakan sistem 

teknologi informasi sebagai alat bantu untuk pembuatan laporan keuangannya dari 

tahun 2008 sampai tahun 2018. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berkomitmen besar dalam kesuksesan 

penyelenggaraan SIMDA karena merupakan salah satu daerah yang mendapatkan 

penghargaan dari Menteri Keuangan karena berhasil menyajikan laporan keuangan 

dengan baik selama 5 tahun berturut-turut.  
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3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mampu mempertahankan WTPnya selama 5 

tahun berturut-turut dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 (Badan Pemeriksaan 

Keuangan, 2017:346-347).  

4. Penerapan SIMDA berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dimulai pada 

tahun 2015, mereka dapat memperoleh WTP pada tahun pertamanya menggunakan 

SIMDA berbasis akrual. Akan tetapi, SIMDA di Kabupaten Pasuruan masih perlu banyak 

perbaikan dan pembaharuan agar tetap dapat mempertahankan kinerjanya karena 

SIMDA berbasis akrual baru diterapkan dan agar SIMDA tetap dapat mengakomodir 

pembaharuan pada peraturan di pemerintahan setiap tahunnya.  

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

     Populasi penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan pada seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menggunakan 

SIMDA, yang terdiri dari (1) Verifikator, (2) Bendahara Penerimaan, (3) Bendahara 

Pengeluaran, (4) Petugas SPP/SPM, (5) Pejabat Penata Usahaan OPD, dan (6) Petugas 

Akuntansi. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 304 orang. Sesuai dengan data di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

mempunyai 62 OPD yang terdiri dari 10 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 

23 Dinas, 3 Badan, dan 24 Kecamatan.  

     Pengelola keuangan dipilih karena mereka berperan aktif dalam menggunakan SIMDA 

untuk membuat laporan keuangan, sedangkan alasan pemilihan populasi pada pengelola 

keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena Pemerintah Kabupaten Pasuruan meraih 

opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP selama empat tahun berturut-turut. Selain itu, 

penggunaan SIMDA baru diterapkan sehingga masih butuh banyak perbaikan agar 

pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap dapat mempertahankan kinerjanya yang bagus 

tersebut serta dapat meraih opini WTP pada tahun-tahun berikutnya sehingga hal ini perlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

dianalisis (Emil, 2017 dan Anonim, 2016).  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

minat Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait penggunaan SIMDA.  

     Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sensus yaitu suatu teknik 

penelitian yang mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel penelitian secara 

keseluruhan (Usman dan Akbar, 2008). Pemilihan teknik ini bertujuan untuk meminimalkan 

kesalahan generalisasi karena semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka 

peluang kesalahan generalisasi semakin kecil (Sugiyono, 2012:97). Selain itu, peneliti 

menggunakan teknik ini untuk memperkecil tingkat pengembalian kuesioner yang rendah. 

Pemakaian teknik ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memperkecil peluang 

kesalahan generalisasi dan meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner sehingga 

diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang lebih andal. Berikut karyawan pengelolaan 

keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Pasuruan ditunjukkan pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1  

Karyawan pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Psuruan 

No Organisasi Perangkat Daerah  Orang 

1. Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan 
Sosial  

  3 

2.  Sekretariat Daerah – Bagian Kerjasama dan 
Kependudukan 

3 

3. Sekretariat Daerah – Bagian Otonomi Daerah 3 

4. Sekretariat Daerah – Bagian Hukum 2 

5. Sekretariat Daerah – Bagian Perekonomian 3 

6. Sekretariat Daerah – Bagian Pembangunan  2 

7. Sekretariat Daerah – Bagian Layanan 
Pengadaan 

2 

8. Sekretariat Daerah – Bagian Organisasi  3 

9. Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi 
Keuangan dan Perlengkapan 

5 

10. Sekretariat Daerah – Bagian Umum 2 

11. Sekretariat DPRD 4 

12. Inspektorat Daerah 4 

13. Dinas Pendidikan 13 

14. Dinas Kesehatan  6 

15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 10 

16. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan 5 
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Tata Ruang 

17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5 

18. Satuan Polisi Pamong Praja 6 

19. Dinas Sosial 5 

20. Dinas Tenaga Kerja 6 

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 

22. Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

6 

23. Dinas  Lingkungan  Hidup 8 

24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 

25. Dinas Perhubungan 10 

26. Dinas Komunikasi dan Informatika 4 

27. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 5 

28. Dinas    Penanaman    Modal    dan    
Pelayanan    Terpadu 

5 

29. Dinas Pemuda dan Olahraga 6 

30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7 

31. Dinas  Perikanan 5 

32. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10 

33. Dinas  Pertanian 3 

34. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan 6 

35. Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan 8 

36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 

37. Badan Keuangan Daerah 6 

38. Badan Kepegawaian Dan   Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah 

5 

39. Kecamatan Bangil 6 

40. Kecamatan Beji 4 

41. Kecamatan Gempol 5 

42. Kecamatan Gondangwetan 5 

43. Kecamatan Grati 4 

44. Kecamatan Kejayan 5 

45. Kecamatan Kraton 3 

46. Kecamatan Lekok 4 

47. Kecamatan Lumbang 4 

48. Kecamatan Nguling 4 

49. Kecamatan Pandaan 5 

50. Kecamatan Pasrepan 4 

51. Kecamatan Pohjentrek 4 

52. Kecamatan Prigen 4 

53. Kecamatan Purwodadi 6 

54. Kecamatan Purwosari 6 

55. Kecamatan Puspo 4 

56. Kecamatan Rejoso 4 

57. Kecamatan Rembang 4 

58. Kecamatan Sukorejo 4 

59. Kecamatan Tosari 4 

60. Kecamatan Tutur 4 

61. Kecamatan Winongan 4 
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62. Kecamatan Wonorejo 4 

 JUMLAH 304 

     Sumber: Data primer (diolah) 2017 

Jumlah pegawai di bagian keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan ada 304 

orang. Akan tetapi,berdasarkan informasi dari BKD Pemerintah Derah Kabupaten Pasuruan  

ada 7 orang yang tidak terlibat langsung dengan SIMDA sehingga jumlah karyawan yang 

terlibat langsung dengan SIMDA sebanyak 297. Sehingga populasi serta sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 297 orang. Sebaran populasi serta sampel dalam penelitian ini 

disajikan dalam lampiran 1.  

4.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

     Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan 

sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli. Metode yang 

digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang 

dilakukan dengan cara melakukan pembagian kuesioner.  

     Peneliti melakukan beberapa langkah sebelum kuesioner disebar pada seluruh sampel. 

Langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Menerjemahkan instrumen asli yang berbahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia 

2. Menerjemahkan kembali instrumen yang berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 

Penerjemahan ini dilakukan oleh lembaga yang profesional di bidang bahasa Inggris, 

yaitu LDC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian, hasil yang 

diterjemahkan ke bahasa Inggris akan dibandingkan oleh peneliti dengan instumen asli 

sehingga dari langkah ini diharapkan tidak terjadi perbedaan arti atau makna instrumen 

yang diterjemahkan. 

3. Melakukan pengendalian atas kuesioner, yaitu adanya pernyataan negatif pada 

beberapa item kuesioner. Tujuan pernyataan negatif ini untuk mengetahui keseriusan 

sampel dalam mengisi kuesioner untuk mengindari bias dalam kuesioner. 
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     Setelah itu, peneliti melakukan pilot test. Uji pilot test dilakukan peneliti dengan 

menyebarkan kuesioner pada mahasiswa BPKP STAR yang memiliki pengalaman dalam 

menggunakan SIMDA. Uji pilot test dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari 

instrumen.  

     Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan baik secara tatap muka langsung 

dengan responden serta melalui perantara. Kuesioner tersebut berupa hardcopy. Langkah-

langkah peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, 

antara lain: 

1. Peneliti terlebih dahulu menemui pejabat yang berwenang di Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan membawa surat izin penelitian dari 

Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya agar mendapatkan izin 

penyebaran kuesioner pada  seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

2. Setelah mendapatkan izin, peneliti akan menyebarkan kuesioner tersebut. Peneliti 

memilih memberikan dan mengambil kuesioner ke tempat penelitian dengan alasan 

untuk meningkatkan respondent rate dari pengembalian kuesioner. Kuesioner ditujukan 

kepada pengelola keuangan daerah (verifikator, bendahara penerimaan, bendahara 

pengeluaran, petugas SPP/SPM, pejabat penata usahaan OPD, dan petugas akuntansi).  

3. Peneliti memberikan waktu kepada responden untuk mengisi kuesioner tersebut dalam 

waktu kurang lebih satu minggu. 

4. Setelah kuesioner terkumpul, peneliti akan melakukan verifikasi kriteria dengan melihat 

jawaban pertanyaan demografi tentang pengalaman menggunakan SIMDA lebih dari 

enam bulan. Setelah itu, peneliti melakukan rekapitulasi dan pengolahan data. 

4.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

     Terdapat 8 konstruk dalam penelitian ini, yaitu kegunaan persepsian, kemudahan 

penggunaan persepsian, sikap, minat perilaku, penggunaan SIMDA, kesukaan persepsian, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

relevansi pekerjaan, dan ketampakan hasil. Konstruk atau variabel laten merupakan variabel 

yang tidak dapat diukur langsung sehingga membutuhkan indikator dalam mengukurnya 

(Sholihin dan Ratmono, 2013: 5). Konstruk dalam penelitian ini merupakan konstruk reflektif 

karena konstruk dalam penelitian ini direfleksikan oleh indikator-indikatornya (Mustakini dan 

Abdillah, 2014:38). 

4.5.1 Perilaku Penggunaan SIMDA 

     Perilaku merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang (Mustakini, 

2007: 117). Pada penelitian ini perilaku yang dimaksudkan merupakan penggunaan SIMDA. 

Indikator konstruk penggunaan SIMDA dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang 

digunakan oleh Moon dan Kim (2001), yaitu sebagai berikut: 

1. Penggunaan SIMDA dalam seminggu (berapa kali). 

2. Penggunaan SIMDA dalam seminggu (jam). 

3. Intensitas penggunaan SIMDA. 

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya. Ada tiga 

pertanyaan dalam mengukur konstruk ini. Pada pertanyaan pertama, skala likert dalam 

mengukur konstruknya dimulai dari tidak sama sekali, sekali dalam seminggu, dua atau tiga 

kali dalam seminggu, beberapa kali dalam seminggu, sekitar sekali dalam sehari sampai 

dengan beberapa kali dalam sehari.  Pada pertanyaan kedua, skala likert dalam mengukur 

konstruknya dimulai dari kurang dari satu jam, antara 1-5 jam, antara 5-10 jam, antara 10-15 

jam, antara 15-20 jam, antara 20-24 jam sampai dengan lebih dari 24 jam. Pada pertanyaan 

ketiga, skala likert dalam mengukur konstruknya dimulai dari sangat jarang, sesekali, jarang, 

sedang-sedang, agak sering, cukup sering sampai dengan sangat sering. Pernyataan dalam 

kuesioner berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Berapa kali Anda menggunakan SIMDA dalam satu minggu? 

2. Berapa jam Anda menggunakan SIMDA setiap minggu? 
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3. Seberapa sering Anda menggunakan SIMDA? 

4.5.2 Kegunaan Persepsian 

     Kegunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang (pengguna) bahwa 

dengan menggunakan suatu teknologi akan dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). 

Kegunaan persepsian dalam studi ini diartikan sebagai seberapa jauh tingkat keyakinan 

karyawan bahwa dengan menggunakan SIMDA akan dapat meningkatkan kinerjanya.  

Indikator konstruk kegunaan persepsian dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang 

digunakan oleh Davis (1989),  Davis et al. (1989) serta Moon dan Kim (2001), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kecepatan terselesaikannya tugas. 

2. Peningkatan kinerja. 

3. Peningkatan produktivitas kerja. 

4. Kemudahan penyelesaian tugas. 

5. Mendukung tugas. 

6. Kemudahan mendapat informasi yang lebih akurat. 

7. Kemudahan mengakses banyak informasi. 

8. Kemudahan mengakses informasi terbaru. 

9. Kemudahan mendapatkan informasi yang berharga. 

10. Bermanfaat dalam pekerjaan. 

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 
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1. Penggunaan SIMDA membantu saya menyelesaikan tugas lebih cepat. 

2. Penggunaan SIMDA dapat meningkatkan kinerja saya. 

3. Penggunaan SIMDA dapat meningkatkan produktivitas kerja saya. 

4. Penggunaan SIMDA mempermudah saya dalam menyelesaikan pekerjaan. 

5. Penggunaaan SIMDA mendukung bagian penting dalam tugas saya. 

6. Penggunaaan SIMDA memungkinkan saya memiliki informasi yang lebih akurat. 

7. Penggunaaan SIMDA memungkinkan saya mengakses banyak informasi. 

8. Penggunaaan SIMDA memungkinkan saya mengakses informasi terbaru. 

9. Penggunaaan SIMDA memungkinkan saya mendapatkan informasi yang berharga. 

10. Secara keseluruhan, penggunaan SIMDA bermanfaat dalam pekerjaan saya.  

4.5.3 Kemudahan Penggunaan Persepsian 

     Kemudahan penggunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang 

(pengguna) bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Davis, 

1989). Kemudahan penggunaan persepsian dalam studi ini diartikan sebagai seberapa jauh 

tingkat keyakinan karyawan bahwa dengan menggunakan SIMDA maka akan membebaskan 

karyawan dari usaha ekstra dalam mengerjakan tugas. Indikator konstruk kemudahan 

penggunaan persepsian dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh 

Davis (1989),  Davis et al. (1989) serta Moon dan Kim (2001), yaitu sebagai berikut: 

1. SIMDA mudah dipelajari. 

2. Kemudahan penggunaan SIMDA yang sesuai dengan keinginan pengguna. 

3. Kemudahan menjadi ahli dalam pengoperasian SIMDA. 

4. Penggunaan SIMDA  jelas dan mudah dimengerti. 

5. Waktu yang digunakan dalam belajar menggunakan SIMDA. 

6. Kemudahan pengguna dalam mengingat pengoperasian SIMDA. 

7. Penggunaan SIMDA yang tidak membutuhkan kinerja otak yang besar. 
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8. Kemudahan pengguna dalam menguasai penggunaan SIMDA. 

9. Kemudahan penggunaan SIMDA. 

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan SIMDA sangat mudah dipelajari. 

2. Saya merasa mudah menjalankan SIMDA sesuai dengan apa yang saya inginkan. 

3. Mudah bagi saya untuk menjadi mahir pada penggunaan aplikasi SIMDA. 

4. Pembuatan laporan keuangan lebih jelas dan mudah dimengerti dengan menggunakan 

SIMDA. 

5. Belajar menggunakan SIMDA tidak membutuhan waktu yang cukup lama.  

6. Mudah untuk mengingat bagaimana cara menggunakan SIMDA. 

7. Menggunakan SIMDA tidak membutuhkan daya kerja otak yang besar. 

8. Saya merasa mudah menguasai penggunaan SIMDA dengan baik. 

9. Secara keseluruhan, bagi saya SIMDA mudah digunakan. 

4.5.4 Sikap 

     Sikap merupakan evaluasi kepercayaan atau perasaaan positif atau negatif dari seorang 

individu jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (Mustakini, 2007:116). Sikap 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah evaluasi perilaku maupun kepercayaan dari 

pengguna SIMDA terkait penggunaan SIMDA yang menunjukkan seberapa jauh pengguna 

SIMDA merasakan bahwa penggunaan SIMDA tersebut baik atau tidak baik bagi pengguna.  
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Konstruk sikap dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Davis et al. (1992) dan Hu et 

al. (1999), yaitu sebagai berikut: 

1. SIMDA merupakan ide yang bagus. 

2. Kepuasan dalam menggunakan SIMDA. 

3. Kesukaannya pada SIMDA. 

4. Penilaian pengguna pada SIMDA.  

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan SIMDA merupakan ide yang bagus. 

2. Menurut saya, menggunakan SIMDA sangat memuaskan. 

3. Saya suka menggunakan SIMDA. 

4. Saya memiliki penilaian yang positif terhadap SIMDA. 

4.5.5 Minat Perilaku 

     Minat perilaku adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku 

tertentu (Mustakini, 2007:116). Baridwan (2012) menyatakan minat perilaku merupakan 

keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang nyata atau perilaku nyata 

tertentu. Jadi, seseorang akan melakukan suatu perilaku jika memiliki keinginan atau minat 

untuk melakukannya. Indikator konstruk minat perilaku dalam penelitian ini diadaptasi dari 

indikator yang digunakan oleh Moon dan Kim (2001), Hernandez, Jimenez dan Martin 

(2008), Shyu dan Huang (2011), serta Alambaigi dan Ahangari (2015), yaitu sebagai berikut: 

1. Minat individu dalam menggunakan SIMDA di masa mendatang. 
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2. Intensitas penggunaan SIMDA di masa mendatang. 

3. Ajakan pengguna kepada orang lain untuk menggunakan SIMDA. 

4. Pencarian untuk menemukan kemempuan baru dari SIMDA. 

5. Minat pengguna dalam penerapan SIMDA. 

6. Pendapat pengguna mengenai keuntungan menggunakan SIMDA. 

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Saya akan menggunakan SIMDA untuk pembuatan laporan keuangan secara rutin di 

masa mendatang. 

2. Saya akan sering menggunakan SIMDA untuk pembuatan laporan keuangan di masa 

mendatang. 

3. Saya akan merekomendasikan penggunaan SIMDA ke rekan kerja saya. 

4. Saya akan terus mencari untuk menemukan kemampuan baru dari SIMDA dalam 

menyelesaikan pekerjaan saya. 

5. Saya berniat menerapkan penggunaan SIMDA dalam aktivitas  pembuatan laporan 

keuangan. 

6. Jika saya ditanya tentang pendapat saya mengenai SIMDA, saya akan mengatakan 

bahwa SIMDA merupakan aplikasi yang menguntungkan dalam pembuatan laporan 

keuangan. 
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4.5.6 Kesukaan Persepsian 

     Kesukaan persepsian merupakan perasaaan senang maupun perasaan menikmati pada 

saat pengguna menggunakan teknologi sistem informasi (Praveena dan Thomas, 2014). 

Kesukaan persepsian dalam studi ini diartikan sebagai perasaan senang maupun perasaan 

menikmati pada saat karyawan menggunakan SIMDA. Konstruk kesukaan persepsian dalam 

penelitian ini menggunakan indikator Chin dan Gopal (1995), Liao, Tsou dan Shu (2008) 

serta Shyu dan Huang (2011), yaitu sebagai berikut: 

1. Kenyamanan dalam menggunakan SIMDA. 

2. Ketertarikannya pada SIMDA. 

3. Perasaan menikmati dalam menggunakan SIMDA. 

4. Kelupaan waktu pengguna saat menggunakan SIMDA. 

5. Perasaan suka dalam menggunakan SIMDA. 

6. SIMDA membangkitkan rasa ingin tahu pengguna. 

Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. SIMDA membuat saya merasa nyaman pada saat pembuatan laporan keuangan. 

2. SIMDA menarik untuk aktivitas pembuatan laporan keuangan. 

3. Saya menikmati penggunaan SIMDA dalam pembuatan laporan keuangan. 

4. Saya sering lupa waktu saat menggunakan SIMDA dalam pembuatan laporan 

keuangan. 

5. Saya menyukai penggunaan SIMDA untuk pembuatan laporan keuangan. 
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6. Berbagai layanan di aplikasi SIMDA membangkitkan rasa ingin tahu saya. 

4.5.7 Relevansi Pekerjaan 

     Relevansi pekerjaan adalah persepsi individu mengenai sejauh mana sistem teknologi 

informasi yang digunakan sesuai untuk pekerjaan pengguna (Venkatesh dan Davis, 2000). 

Relevansi pekerjaan dalam studi ini diartikan sebagai persepsi karyawan mengenai sejauh 

mana SIMDA sesuai untuk pekerjaannya. Indikator konstruk relevansi pekerjaan dalam 

penelitian ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh Hu et al. (2003), Liang, Xue dan 

Byrd (2003),  Gaitan et al. (2011) serta Alambaigi dan Ahangari (2015), yaitu sebagai berikut: 

1. Pentingnya SIMDA untuk pekerjaanya. 

2. Relevansi penggunaan SIMDA dengan pekerjaannya. 

3. Persepsi pengguna mengenai hubungan penggunaan SIMDA dengan berbagai 

pekerjaannya.  

4. Persepsi pengguna mengenai fasilitas yang diberikan oleh aplikasi SIMDA. 

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan SIMDA penting dalam pekerjaan saya. 

2. Penggunaan SIMDA relevan dalam pekerjaan  saya. 

3. Penggunaan SIMDA berhubungan dengan berbagai tugas terkait dengan pekerjaan 

saya. 

4. Saya merasa bahwa SIMDA memfasilitasi pekerjaan saya dalam rangka pembuatan 

laporan keuangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

4.5.8 Ketampakan Hasil 

     Ketampakan hasil adalah sejauh mana hasil yang nyata dari mengadopsi atau 

menggunakan sistem teknologi informasi dapat diamati dan dikomunikasikan kepada orang 

lain (Karahanna, Straub dan Chervany, 1999).  Menurut Ducey (2013) ketampakan hasil 

didefinisikan sebagai seberapa mudah pengguna dapat langsung merasakan peningkatan 

kinerjanya pada saat menggunakan sistem. Konsep ketampakan hasil dalam penelitian ini 

menggambarkan kemudahan pengguna merasakan hasil yang nyata dari menggunakan 

SIMDA yang terlihat dari adanya peningkatan kinerja pada saat penggunaannya. Indikator 

konstruk ketampakan hasil dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh 

Moore dan Benbasat (1991), Karahanna et al. (1999), serta Gaitan et al. (2011), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tidak adanya kesulitan bagi pengguna dalam mengomunikasikan hasil dari penggunaan 

SIMDA 

2. Kemudahan pengguna dalam mengomunikasikan konsekuensi penggunaan SIMDA 

pada orang lain. 

3. Kejelasan hasil penggunaan SIMDA bagi pengguna. 

4. Persepsi pengguna mengenai tidak ditemukannya kesulitan dalam menjelaskan manfaat 

SIMDA. 

     Penelitian ini menggunakan skala likert tujuh poin dalam mengukur konstruknya, yang 

dimulai dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), 

agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Menurut Budiadji (2013) titik 

respon tujuh poin ini lebih disukai responden serta memiliki kekuatan disriminasi, kriteria 

realibilitas dan validitas serta stabilitas yang cukup baik. Pernyataan dalam kuesioner 

berdasarkan indikator yang disebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Saya tidak menemui kesulitan untuk menyampaikan kepada orang lain tentang hasil 

(laporan keuangan yang dibuat) dari penggunaan SIMDA. 
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2. Saya yakin dapat mengomunikasikan konsekuensi penggunaan SIMDA kepada orang 

lain. 

3. Hasil dari penggunaan SIMDA (laporan keuangan yang dibuat) sangat jelas bagi saya. 

4. Saya tidak menemui kesulitan dalam menjelaskan mengapa SIMDA bermanfaat atau 

tidak bermanfaat dalam pekerjaan saya terkait pembuatan laporan keuangan. 

4.6 Metode Analisis Data 

     Peneliti menggunakan Structural Equation Modeling – Partial Least Square (SEM-PLS) 

dengan bantuan WarpPLS 5.0 dalam penelitian ini untuk menganalisis data serta pengujian 

hipotesisnya. Penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, 

SEM-PLS dapat digunakan untuk menguji penelitian yang kompleks secara simultan 

(Sholihin dan Ratmono, 2013: 3). Kedua, SEM-PLS dapat digunakan untuk mengukur 

variabel yang tidak dapat diukur langsung (unobserved variables) serta memperhitungkan 

segala kesalahan pengukurannya (Sholihin dan Ratmono, 2013: 4). Ketiga, SEM-PLS dapat 

digunakan untuk menguji suatu model penelitian dengan dasar teori yang lemah (Mustakini 

dan Abdillah, 2014: 22). Keempat, SEM-PLS merupakan pendekatan yang baik yang dapat 

digunakan untuk mempelajari model hubungan yang melibatkan banyak konstruk serta 

pengukurannya (Mustakini, 2008: 249). Kelima, informasi yang dihasilkan SEM-PLS lebih 

efisien dan mudah diinterprestasikan terutama pada model yang kompleks (Mustakini dan 

Abdillah, 2014: 21). 

4.6.1 Metode Analisis Statistik Deskriptif 

    Statistik deskriptif menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Hartono, 

2016:195). Karakteritik data yang digambarkan dalam analisis statistik deskriptif adalah 

karakteristik distribusi dari data tersebut. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan untuk memberikan informasi mengenai data demografi dari responden dan 

tanggapan responden mengenai konstruk dalam penelitian. Data demografi dari responden 
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yang dijelaskan mengenai jabatan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pengalaman 

bekerja menggunakan SIMDA. Selain itu, analisis statistik deskriptif juga menjelaskan 

tanggapan reponden mengenai konstruk perilaku penggunaan SIMDA, kegunaan 

persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, sikap, minat perilaku, kesukaan 

persepsian, relevansi pekerjaan dan ketampakan hasil. Statistik deskriptif juga akan disajikan 

dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai deviasi standar 

pada setiap konstruk dalam penelitian ini. Sugiyono (2012: 98) menyatakan bahwa tingkat 

persentase kecenderungan skor jawaban dihitung menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

p= persentase kecenderungan skor 

skor yang diobservasi= frekuensi x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

skor ideal= angka penilaian tertinggi x jumlah pertanyaan x jumlah responden 

     Selanjutnya, persentasi kecenderungan skor akan dibandingkan dengan kriteria 

interpretasi skor kuesioner. Sebelum mennetukan kriteria interprestasi kuesioner, nilai 

jenjang interval akan ditentukan terlebih dahulu menggunakan rumus yang dikemukakan 

Sudjana (2005:79): 

 

 

Keterangan: 

Range= Nilai tertinggi-Nilai terendah 

Kategori= kriteria atau skor yang disusun  

Range= 100% - 0% = 100% 

p =
skor yang diobservasi

skor ideal
 

Nilai jenjang interval =
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

Kategori
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Kategori dalam penelitian ini menggunakan tujuh tingkatan. 

 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, kriteria interprestasi kuesioner dalam penelitian ini  

ditunjukkan pada tabel 4.2: 

Tabel 4.2 

Kriteria Interpretasi Skor Kuesioner 

Persentase Keterangan 

0% - 14,27 Sangat Rendah Sekali 

14,28% - 28,56% Sangat Rendah  

28,57% - 42,85% Cukup Rendah 

42,86% - 57,13% Rendah 

57,14% - 71,42% Tinggi 

71,43% - 85,70% Sangat Tinggi 

85,71% - 100% Sangat Tinggi Sekali 

Sumber: Data diolah 2018 

4.6.2 Evaluasi Model Penelitian 

     Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (outer 

model) dan model struktural (inner model). Model pengukuran (outer model) merupakan 

model pengukuran yang digunakan untuk menilai validitas serta realibilitas model. Model 

struktural (inner model) merupakan model yang digunakan untuk memprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten atau konstruk (Mustakini dan Abdillah, 2014: 57). 

 

 

 

Nilai jenjang interval =
100

7
= 14,28 
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4.6.2.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

     Pengujian model pengukuran merupakan pengujian untuk mengevaluasi hubungan 

antara indikator dengan konstruknya (Ghozali, 2011: 22). Evaluasi model pengukuran (outer 

model) terdiri dari uji validitas konstruk dan uji reliabilitas. 

4.6.2.1.1 Uji Validitas Kontruk 

    Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari pengukuran yang 

sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk dalam 

penelitian (Mustakini dan Abdillah,2014: 59). Uji validitas konstruk terdiri dari uji validitas 

konvergen dan uji validitas diskriminan. 

4.6.2.1.2 Uji Validitas Konvergen 

     Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur atau 

indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen 

dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor dari indikator-indikator yang yang 

mengukur konstruk tersebut. Semakin tinggi  nilai factor loadingnya, semakin penting 

peranannya dalam menginterprestasikan matrik faktor (Mustakini dan Abdillah,2014: 60). 

Rule of thumb untuk uji validitas konvergen adalah nilai loading (λ) lebih besar dari 0,50, p-

value kurang dari 0,05, dan nilai AVE lebih besar dari 0,5 (Kock, 2015: 59 serta Mustakini 

dan Abdillah, 2014: 61). 

4.6.2.1.3 Uji Validitas Diskriminan 

     Validitas diskriminan lebih menitikberatkan pada prinsip bahwa pengukur-pengukur atau 

indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Mustakini dan 

Abdillah,2014: 60). Uji validitas diskriminan untuk indikator reflektif dapat dilihat dari nilai 

cross-loading (Ghozali, 2011: 44). Validitas diskriminan terpenuhi jika nilai loading lebih 

besar dibandingkan nilai loading ke konstruk lain (nilai cross-loading) (Sholihin dan Ratmono, 

2013: 65).  
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          Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai uji validitas diatas, berikut merupakan 

parameter uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan dalam model pengukuran PLS 

yang disajikan dalam Tabel 4.3: 

Tabel 4.3 

Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen  Loading (λ) > 0,5 dengan p-value < 0,05 

 Average Variance 

Extracted (AVE) 

> 0,5 

Diskriminan Cross-Loading  λ > Cr λ 

Sumber: Kock (2015: 59) serta  Sholihin dan Ratmono (2013: 65)  

4.6.2.1.4 Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari alat ukur. Reliabilitas 

menunjukkan konsistensi, akurasi, dan ketepatan dari suatu alat ukur. Uji ini didasarkan 

pada nilai cronbach’s alpha dan composite reliability. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika 

nilai cronbach’s alpha maupun nilai composite reliability > 0,7 meskipun 0,6 masih dapat 

diterima (Mustakini dan Abdillah,2014: 62). Berikut merupakan parameter uji reliabilitas 

dalam model pengukuran PLS yang disajikan dalam Tabel 4.4: 

Tabel 4.4 

Parameter Uji Reliabilitas dalam Model Pengukuran PLS 

Pengujian Parameter Rule of Thumbs 

Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha > 0,7 

 Composite Reliability > 0,7 

Sumber: Mustakini dan Abdillah (2014: 61) 
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4.6.2.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

     Pengujian model struktural merupakan pengujian untuk mengevaluasi hubungan antar 

konstruk eksogen dengan konstruk endogen. Model struktural dalam PLS dapat dievaluasi 

menggunakan nilai R2 dan Q2. Nilai R-squared (R2) menunjukkan tingkat variansi konstruk 

endogen atas konstruk eksogennya (Sholihin dan Ratmono, 2013: 72). Semakin tinggi  nilai 

R-squared menunjukkan semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan 

(Mustakini dan Abdillah, 2014: 63). Menurut Hair et al. (2010) dalam Ghozali dan Latan 

(2015:81) R-squared yang bernilai 0.75, 0.50, dan 0.25 menunjukkan pengaruh variabel 

eksogen yang kuat, moderat, dan lemah. Nilai Q-squared (Q2) digunakan untuk menilai 

validitas prediktif atau relevansi dari sekumpulan konstruk eksogen. Validitas prediktif yang 

baik ditunjukkan dari nilai Q-squared yang lebih besar dari nol (Sholihin dan Ratmono, 2013: 

72-73). Selanjutnya, evaluasi model dilakukan dengan melihat p-value setiap konstruk untuk 

menguji signifikansi tiap konstruk pada model struktural. 

Tabel 4.5 

Parameter Evaluasi Model Struktural dalam Model Pengukuran PLS 

Pengujian Parameter Rule of Thumbs 

Model Struktural R-squared (R2) R-squared yang bernilai 0.75, 

0.50, dan 0.25 menunjukkan 

pengaruh variabel eksogen yang 

kuat, moderat, dan lemah. 

 Q-squared (Q2)  > 0 menunjukkan bahwa model 

memiliki predictive relevance 

 < 0 menunjukkan bahwa model 

kurang memiliki predictive 

relevance 
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 p-value  p-value = 0,05 (5%) 

Sumber: Mustakini dan Abdillah (2014: 63) serta Sholihin dan Ratmono (2013: 72-73). 

4.6.3 Pengujian Hipotesis dan Pengujian Mediasi 

     Pengujian hipotesis pertama sampai hipotesis kedelapan menggunakan WarpPLS 5.0. 

Kriteria menerima atau menolak hipotesis pada output WarpPLS dalam penelitian ini dengan 

melihat nilai p-value dan arah hipotesisnya. Nilai signifikansi atau ρ value ≤ 0,05. Jadi, 

hipotesis diterima jika hasil p-value ≤0,05 dan sesuai dengan arah hipotesis yang ditentukan. 

Sebaliknya hipotesis ditolak jika hasil p-value > 0,05 dan tidak sesuai dengan arah hipotesis 

yang ditentukan. 

     Adapun dua tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam menguji variabel mediasi yaitu 

melakukan pengujian hubungan langsung antara konstruk eksogen dan konstruk endogen 

tanpa melibatkan variabel mediasi serta melakukan pengujiam hubungan tidak langsung 

antara konstruk eksogen dan konstruk endogen dengan melibatkan variabel mediasi.  

Gambar 4.1 

Strategi pengujian Mediasi 

 

     Baron dan Kenny (1986) dalam Sholihin dan Ratmono (2013:57)  menyatakan bahwa ada 

tiga syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan pengujian mediasi secara parsial 
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maupun penuh, yaitu signifikannya hubungan antara konstruk eksogen dan kondtruk 

endogen (dapat dilihat pada i gambar 4.1), signifikannya hubungan konstruk eksogen 

dengan variabel mediasi, dan signifikannya hubungan variabel mediasi dengan konstruk 

endogen (dapat dilihat pada ii gambar 4.2). Apabila ada salah satu syarat yang tidak 

terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan mediasi yang dapat diperoleh. 

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi, pengambilan simpulan mengenai mediasi sesuai 

dengan Sholihin dan Ratmono (2013:57) adalah sebagai berikut: 

a. Jika jalur antara konstruk eksogen dan konstruk endogen dengan melibatkan mediasi (c” 

pada gambar 4.1) tetap signifikan dan koefisien betanya sama antara variabel 

independen dan variabel dependen tanpa melibatkan variabel mediasi (c pada gambar 

4.1), hipotesis mediasi tidak didukung. 

b. Jika jalur c” dan jalur c tetap signifikan, tetapi nilai koefisien beta pada jalur c” < koefisien 

beta jalur c, terdapat hubungan mediasi parsial. 

c. Jika jalur c” tidak signifikan meski jalur c signifikan dan nilai koefisien beta pada jalur c” < 

koefisien beta jalur c, terdapat hubungan mediasi penuh.  

4.6.5 Langkah-Langkah Analisis Persamaan Partial Least Square (PLS) 

     Analisis persamaan Partial Least Square (PLS) menggunakan bantuan software 

WarpPLS 5.0 digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut:  

1) Hubungan Antar Variabel 

      Relevansi pekerjaan, ketampakan hasil, kesukaan persepsian dan kemudahan 

penggunaan persepsian bertindak sebagai variabel eksogen dalam penelitian ini. Adapun 4 

indikator dari konstruk relevansi pekerjaan dalam penelitian ini yang diadaptasi dari Hu et al. 

(2003), Liang et al. (2003),  Gaitan et al. (2011) serta Alambaigi dan Ahangari (2015). 

Konstruk ketampakan hasil menggunakan 4 indikator dalam penelitian ini yang diadaptasi 
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dari Moore dan Benbasat (1991), Karahanna et al. (1999), serta Gaitan et al. (2011),  

sedangkan untuk konstruk kesukaan persepsian menggunakan 6 indikator dalam penelitian 

ini diadaptasi dari Chin dan Gopal (1995), Liao et al. (2008) serta Shyu dan Huang (2011). 

Kegunaan persepsian, sikap, minat perilaku, dan perilaku penggunaan SIMDA bertindak 

sebagai konstruk atau variabel laten endogen. Adapun 10 indikator dari konstruk kegunaan 

persepsian dan 9 indikator dari kemudahan penggunaan persepsian dalam penelitian ini 

diadaptasi dari Davis (1989),  Davis et al. (1989) serta Moon dan Kim (2001). Konstruk sikap 

menggunakan 5 indikator dalam penelitian ini diadaptasi dari Davis et al. (1992) dan Hu et al. 

(1999). Konstruk minat perilaku menggunakan 6 indikator dalam penelitian ini diadaptasi dari 

Moon dan Kim (2001), Hernandez, Jimenez dan Martin (2008), Shyu dan Huang (2011), 

serta Alambaigi dan Ahangari (2015), sedangkan konstruk perilaku penggunaan SIMDA 

menggunakan 3 indikator dalam penelitian ini diadaptasi dari Moon dan Kim (2001). 

2) Diagram Jalur (Path Diagram) PLS 

     Gambaran mengenai hubungan yang telah dibentuk oleh variabel-variabel penelitian 

secara teoritis serta pada rumusan masalah maupun hipotesis, dapat dirancang menjadi 

model struktural yang dapat dibentuk dalam analisis jalur variabel sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Diagram Jalur 

Technology Acceptance Model Sebagai Prediktor Penggunaan SIMDA Pada 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan 
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Keterangan: 

KP    : Konstruk Kegunaan Persepsian 

RP    : Konstruk Relevansi Pekerjaan 

KH    : Konstruk Ketampakan Hasil 

KPP    : Konstruk Kemudahan Penggunaan Persepsian 

KSP    : Konstruk Kesukaan Persepsian 

SK    : Konstruk Sikap 

MP    : Konstruk Minat Perilaku 

PPS    : Konstruk Perilaku Penggunaan SIMDA 

     Garis panah H1 menunjukkan pengaruh Relevansi Pekerjaan terhadap Kegunaan 

Persepsian. Garis panah H2 menunjukkan pengaruh Ketampakan Hasil terhadap Kegunaan 

Persepsian. Garis panah H3 menunjukkan pengaruh Kemudahan Penggunaan Persepsian 

terhadap Kegunaan Persepsian. Garis panah H4 menunjukkan pengaruh Kesukaan 

Persepsian terhadap Kemudahan Penggunaan Persepsian. Garis panah H5 menunjukkan 

pengaruh Kegunaan Persepsian terhadap Sikap. Garis panah H6 menunjukkan pengaruh 

Kemudahan Penggunaan Persepsian terhadap Sikap. Garis panah H7 menunjukkan 

pengaruh Kesukaan Persepsian terhadap Sikap. Garis panah H8 menunjukkan pengaruh 

Kegunaan Persepsian terhadap Minat Perilaku. Garis panah H9 menunjukkan Relevansi 

pekerjaan berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku melalui kegunaan 

persepsian. Garis panah H10 menunjukkan Ketampakan hasil berpengaruh tidak langsung 

terhadap minat perilaku melalui kegunaan persepsian. Garis panah H11 menunjukkan 

Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku 

melalui sikap. Garis panah H12 menunjukkan Kesukaan persepsian berpengaruh tidak 

langsung terhadap minat perilaku melalui sikap. Garis panah H13 menunjukkan Kegunaan 

persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku melalui sikap. Garis panah 

H14 menunjukkan Kegunaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku 
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penggunaan SIMDA melalui minat perilaku. Garis panah H15 menunjukkan Sikap 

berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku penggunaan SIMDA melalui minat perilaku. 

3) Konversi Diagram Jalur Ke Persamaan 

     Berikut merupakan penjelasan mengenai konversi dari diagram jalur ke persamaan dalam 

model PLS: 

a. Inner Model  

Model 1: 

KP     = β1.ξ1 + β2.ξ2 + ζ1 

Model 2: 

η2     = β3.ξ3 + β4.ξ4 + β5.η 1 + ζ2 

Model 3: 

η3     = β6.η 1 + β7.η 2 + ζ3 

Model 4: 

η4   = β8.η 3+ ζ4 

Model 5: 

η5   = β9. ξ1 + β10. ξ2 + β16 η1 + ζ5 

Model 6: 

η6   = β11.ξ3 + β12..ξ4 + β13.η 1 + β17. η 2 +ζ6 

Model 7: 

η4   = β14.η 1 + β15.η 2 + β18.η 3 + ζ7 

Keterangan: 

η :  Konstruk endogen  

η1 :  Konstruk endogen Kegunaan Persepsian 

η2 :  Konstruk endogen Sikap 

η3 :  Konstruk endogen Minat Perilaku 
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η3 :  Konstruk endogen Perilaku Penggunaan SIMDA 

ξ  : Konstruk eksogen  

ξ 1 : Konstruk eksogen Relevansi Pekerjaan  

ξ 2 : Konstruk eksogen Ketampakan Hasil 

ξ 3 : Konstruk eksogen Kemudahan Penggunaan Persepsian 

ξ 4 : Konstruk eksogen Kesukaan Persepsian  

β0......β11 : Koefisien Jalur 

ζi : Tingkat kesalahan pengukuran ke-i 

b. Outer Model 

Tabel 4.6 

Persamaan Outer Model 

Jenis Variabel Konstruk Persamaan Outer 

Model 

Konstruk Eksogen Relevansi Pekerjaan 

(RP) 

X1=λx1 RP+δ1 

X2=λx2 RP+δ2 

X3=λx3 RP+δ3 

X4=λx4 RP+δ4 

Konstruk Eksogen Ketampakan Hasil (KH) X5=λx5 KH+δ5 

X6=λx6 KH+δ6 

X7=λx67 KH+δ7 

X8=λx8 KH+δ8 

Konstruk Eksogen Kemudahan 

Penggunaan 

Persepsian (KPP) 

X9=λx9 KPP+δ9 

X10=λx10 KPP +δ10 

X11=λx11 KPP +δ11 

X12=λx12 KPP +δ12 

X13=λx13 KPP +δ13 

X14=λx14 KPP +δ14 

X15=λx15 KPP +δ15 
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X16=λx16 KPP +δ16 

X17=λx17 KPP +δ17 

Konstruk Eksogen Kesukaan Persepsian 

(KSP) 

X18=λx18 KSP+δ18 

X19=λx19 KSP +δ19 

X20=λx20 KSP +δ20 

X21=λx21 KSP +δ21 

X22=λx22 KSP +δ22 

X23=λx23 KSP +δ23 

Konstruk  Endogen Kegunaan Persepsian 

(KP) 

Y1=λy1 KP+ε1 

Y2=λy2 KP+ε2 

Y3=λy3 KP+ε3 

Y4=λy4 KP+ε4 

Y5=λy5 KP+ε5 

Y6=λy6 KP+ε6 

Y7=λy7 KP+ε7 

Y8=λy8 KP+ε8 

Y9=λy9 KP+ε9 

Y10=λy10 KP+ε10 

Konstruk Endogen Sikap (SK) Y11=λy11 SK+ε11 

Y12=λy12 SK+ε12 

Y13=λy13 SK+ε13 

Y14=λy14 SK+ε14 

Konstruk Endogen Minat Perilaku (MP) Y15=λy15 MP+ε15 

Y16=λy16 MP+ε16 

Y17=λy17 MP+ε17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Y18=λy18 MP+ε18 

Y19=λy19 MP+ε19 

Y20=λy20 MP+ε20 

Konstruk Endogen Perilaku Penggunaan 

SIMDA (PPS) 

Y21=λy21 PPS+ε21 

Y22=λy22 PPS+ε22 

Y23=λy23 PPS+ε23 

Sumber: Data Diolah 

Keterangan: 

KP : Konstruk Kegunaan Persepsian 

RP : Konstruk Relevansi Pekerjaan 

KH : Konstruk Ketampakan Hasil 

KPP : Konstruk Kemudahan Penggunaan Persepsian 

KSP : Konstruk Kesukaan Persepsian 

SK : Konstruk Sikap 

MP : Konstruk Minat Perilaku 

PPS : Konstruk Perilaku Penggunaan SIMDA 

Xn : Indikator dalam konstruk eksogen ke-n 

Yn : Indikator dalam konstruk endogen ke-n 

λ Xn : Faktor loading pada indikator konstruk eksogen 

λ Yn : Faktor loading pada indikator konstruk endogen 

δn : Tingkat kesalahan pengukuran (eror) pada konstruk eksogen 

εn : Tingkat kesalahan pengukuran (eror) pada konstruk endogen 

4) Pengujian Hipotesis 
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4.7 Hasil Pilot Test 

     Peneliti menggunakan WarpPLS 5.0 dalam pilot test untuk menguji validitas dan  

realibilitas instrumen penelitian. Item-item dalam kuesioner akan dievaluasi oleh peneliti 

dengan cara mengambil sampel kecil sebanyak 34 responden. Selanjutnya, peneliti akan 

melakukan pengujian validitas dan reabilitas menggunakan 34 responden tersebut. Item 

pertanyaan akan dihapus maupun diperbaiki struktur kalimatnya jika ada suatu item yang 

tidak lolos dalam pengujian ini. 

     Peneliti penggunakan mahasiswa dan mahasiswi penerima beasiswa BPKP STAR 

Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang 

memiliki pengalaman dalam menggunakan SIMDA di instansi tempat mereka bekerja 

sebagai responden dalam pilot test. Kuesioner untuk pilot test disebarkan melalui google 

form kepada masing-masing responden.  

4.7.1 Uji Validitas Konvergen Pilot Test 

     Rule of thumb untuk uji validitas konvergen adalah nilai loading factor (λ) lebih besar dari 

0,50, p-value kurang dari 0,05, dan nilai AVE lebih besar dari 0,5.Semua indikator dalam 

penelitian ini harus memenuhi rule of thumb. Nilai loading factor untuk pilot test disajikan 

dalam tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Indicator loadings and cross loadings: 

View combined loadings and cross loadings (Pilot Test): 

  RP KH KPP KSP KP SK MP PPS 
Type (as 
defined) 

SE 
P-

Values 

RP1 (0.845) -0.138 -0.178 -0.136 0.235 0.347 0.036 -0.005 Reflective 0.166 <0.001 

RP2 (0.888) 0.159 -0.060 -0.033 0.076 -0.309 0.073 -0.148 Reflective 0.188 <0.001 

RP3 (0.801) 0.320 0.150 -0.215 -0.230 -0.240 0.095 0.277 Reflective 0.187 <0.001 

RP4 (0.840) -0.335 0.100 0.377 -0.098 0.207 -0.203 -0.103 Reflective 0.146 <0.001 

KH1 0.581 (0.750) -0.036 -0.235 -0.355 -0.585 0.212 0.033 Reflective 0.171 <0.001 

KH2 -0.580 (0.645) 0.107 0.254 0.293 -0.142 -0.062 0.278 Reflective 0.302 0.020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

KH3 -0.287 (0.805) 0.017 0.060 0.067 0.627 0.008 -0.056 Reflective 0.343 0.013 

KH4 0.197 (0.857) -0.066 -0.042 0.027 0.030 -0.147 -0.185 Reflective 0.238 <0.001 

KPP1 -0.183 0.380 (0.692) 0.459 0.028 -0.460 -0.139 0.216 Reflective 0.265 0.007 

KPP2 -0.500 0.380 (0.111) 0.277 0.307 -0.130 0.188 0.049 Reflective 0.342 0.374 

KPP3 0.302 -0.350 (0.762) -0.085 -0.098 0.292 -0.034 0.070 Reflective 0.231 0.001 

KPP4 0.097 0.415 (-0.01) 0.023 -0.111 -0.356 0.774 -0.169 Reflective 0.278 0.485 

KPP5 -0.084 -0.123 (0.854) 0.023 -0.091 0.200 0.060 0.040 Reflective 0.239 <0.001 

KPP6 -0.229 0.341 (0.834) 0.105 -0.029 -0.440 0.245 -0.027 Reflective 0.226 <0.001 

KPP7 0.102 -0.297 (0.795) 0.279 -0.090 0.083 -0.341 -0.077 Reflective 0.221 <0.001 

KPP8 -0.063 0.438 (0.547) 0.110 0.251 -0.488 -0.137 0.219 Reflective 0.246 0.017 

KPP9 0.238 -0.307 (0.712) -0.945 0.080 0.709 0.280 -0.394 Reflective 0.285 0.009 

KSP1 0.208 -0.103 0.049 (0.902) -0.104 0.197 0.217 -0.223 Reflective 0.250 <0.001 

KSP2 -0.193 0.009 -0.083 (0.947) 0.107 -0.118 0.171 0.030 Reflective 0.238 <0.001 

KSP3 -0.204 -0.318 -0.008 (0.814) -0.034 0.313 0.381 -0.233 Reflective 0.332 0.010 

KSP4 0.217 -0.096 0.088 (0.669) 0.029 0.082 -0.617 0.312 Reflective 0.178 <0.001 

KSP5 -0.091 0.445 -0.031 (0.940) 0.029 -0.322 0.009 -0.018 Reflective 0.250 <0.001 

KSP6 0.245 -0.024 0.030 (0.409) -0.062 -0.180 -0.647 0.420 Reflective 0.246 0.054 

KP1 -0.351 -0.179 -0.179 0.220 (0.695) -0.198 0.015 0.445 Reflective 0.150 <0.001 

KP2 0.222 -0.441 0.209 -0.255 (0.755) 0.175 0.090 0.019 Reflective 0.232 0.001 

KP3 0.119 -0.310 -0.105 -0.378 (0.648) 0.469 0.494 -0.155 Reflective 0.220 0.003 

KP4 0.185 -0.065 0.186 -0.356 (0.713) -0.165 0.215 0.231 Reflective 0.190 <0.001 

KP5 0.480 0.199 0.165 -0.620 (0.777) 0.267 0.121 -0.151 Reflective 0.223 <0.001 

KP6 0.045 0.443 -0.141 0.065 (0.823) 0.143 -0.259 0.028 Reflective 0.152 <0.001 

KP7 -0.371 0.499 0.231 0.356 (0.626) -0.528 0.129 0.047 Reflective 0.200 0.002 

KP8 -0.710 -0.267 -0.051 0.970 (0.589) -0.280 -0.161 -0.059 Reflective 0.222 0.006 

KP9 -0.227 0.652 -0.221 1.179 (0.561) -1.102 -0.701 -0.246 Reflective 0.248 0.015 

KP10 0.360 -0.513 -0.154 -0.747 (0.655) 0.927 -0.039 -0.229 Reflective 0.240 0.005 

SK1 -0.168 -0.175 0.078 0.580 -0.128 (0.777) 0.136 0.091 Reflective 0.254 0.002 

SK2 -0.419 0.005 0.018 -0.155 0.298 (0.831) 0.025 -0.211 Reflective 0.265 0.002 

SK3 0.112 -0.176 -0.069 0.219 0.081 (0.871) -0.304 0.096 Reflective 0.181 <0.001 

SK4 0.448 0.334 -0.018 -0.602 -0.256 (0.852) 0.162 0.025 Reflective 0.244 <0.001 

MP1 0.065 -0.220 -0.073 -0.197 -0.033 -0.207 (0.853) 0.087 Reflective 0.153 <0.001 

MP2 -0.015 -0.033 0.102 0.302 -0.148 0.082 (0.874) -0.060 Reflective 0.226 <0.001 

MP3 -0.267 -0.438 0.281 -0.052 0.221 0.768 (0.717) -0.157 Reflective 0.278 0.007 

MP4 0.378 -0.290 0.081 -0.651 -0.128 0.606 (0.412) 0.315 Reflective 0.283 0.078 

MP5 0.073 0.525 -0.161 -0.011 0.057 -0.353 (0.847) -0.120 Reflective 0.245 <0.001 

MP6 -0.076 0.231 -0.142 0.248 0.004 -0.448 (0.884) 0.070 Reflective 0.243 <0.001 

PPS1 -0.291 -0.021 0.086 -0.431 0.185 0.122 0.372 (0.887) Reflective 0.141 <0.001 

PPS2 0.006 -0.274 0.019 0.105 0.036 0.335 -0.360 (0.837) Reflective 0.128 <0.001 

PPS3 0.294 0.289 -0.107 0.341 -0.225 -0.451 -0.033 (0.862) Reflective 0.176 <0.001 

Sumber: Olahan Data WarpPLS 5.0 
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Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 

     Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa indikator yang tidak memenuhi rule of thumb, 

yaitu KPP2, KPP4, KSP6, dan MP4. Keempat indikator tersebut memiliki nilai loading factor 

(λ) kurang dari 0,50 dan memiliki p-value lebih dari 0,05 sehingga harus dihapus. Setelah 

dilakukan penghapusan,tersisa 42 indikator yang memenuhi syarat yang ditunjukkan pada 

tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Indicator loadings and cross loadings: 

View combined loadings and cross loadings (Pilot Test): 

  RP KH KPP KSP KP SK MP PPS 
Type (as 
defined) 

SE 
P-

Values 

RP1 (0.845) -0.187 -0.164 -0.213 0.242 0.407 0.130 0.005 Reflective 0.166 <0.001 

RP2 (0.888) 0.140 -0.052 -0.164 -0.022 -0.197 0.121 -0.141 Reflective 0.188 <0.001 

RP3 (0.801) 0.330 0.147 -0.165 -0.149 -0.286 0.052 0.243 Reflective 0.187 <0.001 

RP4 (0.840) -0.275 0.080 0.546 -0.078 0.071 -0.308 -0.088 Reflective 0.146 <0.001 

KH1 0.588 (0.750) -0.040 -0.269 -0.339 -0.602 0.248 0.036 Reflective 0.171 <0.001 

KH2 -0.677 (0.645) 0.148 0.087 0.363 0.002 0.075 0.290 Reflective 0.302 0.020 

KH3 -0.255 (0.805) 0.039 -0.048 0.051 0.728 0.078 -0.046 Reflective 0.343 0.013 

KH4 0.235 (0.857) -0.113 0.215 -0.025 -0.159 -0.347 -0.207 Reflective 0.238 <0.001 

KPP1 -0.134 0.488 (0.681) 0.765 -0.035 -0.616 -0.407 0.218 Reflective 0.252 0.006 

KPP3 0.242 -0.321 (0.766) -0.064 -0.011 0.229 -0.020 0.043 Reflective 0.208 <0.001 

KPP5 -0.119 -0.139 (0.849) 0.079 -0.029 0.162 0.049 0.043 Reflective 0.222 <0.001 

KPP6 -0.190 0.260 (0.826) 0.079 -0.055 -0.342 0.231 0.024 Reflective 0.195 <0.001 

KPP7 0.123 -0.294 (0.805) 0.093 -0.151 0.201 -0.235 -0.073 Reflective 0.178 <0.001 

KPP8 -0.137 0.378 (0.555) -0.057 0.289 -0.382 0.035 0.240 Reflective 0.217 0.008 

KPP9 0.196 -0.218 (0.718) -0.900 0.089 0.612 0.319 -0.435 Reflective 0.274 0.007 

KSP1 0.204 -0.094 0.051 (0.913) -0.070 0.159 0.146 -0.192 Reflective 0.226 <0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

KSP2 -0.162 -0.054 -0.056 (0.952) 0.084 -0.027 0.166 0.108 Reflective 0.215 <0.001 

KSP3 -0.165 -0.181 -0.053 (0.856) -0.024 0.069 0.159 -0.213 Reflective 0.284 0.002 

KSP4 0.214 -0.124 0.102 (0.620) 0.043 0.081 -0.662 0.342 Reflective 0.170 <0.001 

KSP5 -0.024 0.391 -0.012 (0.942) -0.023 -0.243 -0.018 0.044 Reflective 0.232 <0.001 

KP1 -0.436 -0.196 -0.177 0.363 (0.670) -0.219 -0.083 0.429 Reflective 0.141 <0.001 

KP2 0.075 -0.397 0.186 -0.072 (0.761) 0.041 0.084 0.010 Reflective 0.228 0.001 

KP3 0.033 -0.207 -0.153 -0.033 (0.688) 0.185 0.341 -0.179 Reflective 0.208 0.001 

KP4 0.051 0.083 0.131 -0.003 (0.742) -0.448 0.046 0.166 Reflective 0.183 <0.001 

KP5 0.417 0.203 0.151 -0.572 (0.811) 0.223 0.176 -0.171 Reflective 0.195 <0.001 

KP6 -0.045 0.364 -0.116 0.071 (0.817) 0.222 -0.245 0.032 Reflective 0.145 <0.001 

KP7 -0.416 0.540 0.199 0.710 (0.585) -0.706 -0.069 0.077 Reflective 0.202 0.003 

KP8 -0.710 -0.267 -0.051 0.970 (0.589) -0.280 -0.161 -0.059 Reflective 0.222 0.006 

KP9 -0.227 0.652 -0.221 1.179 (0.561) -1.102 -0.701 -0.246 Reflective 0.248 0.015 

KP10 0.160 -0.363 -0.219 -0.239 (0.725) 0.513 -0.247 -0.312 Reflective 0.227 0.002 

SK1 -0.113 -0.309 0.133 0.297 -0.169 (0.777) 0.233 0.128 Reflective 0.254 0.002 

SK2 -0.497 0.096 -0.020 0.119 0.362 (0.831) -0.100 -0.226 Reflective 0.265 0.002 

SK3 0.126 -0.101 -0.091 0.375 0.047 (0.871) -0.421 0.095 Reflective 0.181 <0.001 

SK4 0.459 0.292 -0.009 -0.770 -0.247 (0.852) 0.316 0.006 Reflective 0.244 <0.001 

MP1 0.160 -0.308 -0.050 -0.404 -0.071 -0.049 (0.866) 0.123 Reflective 0.133 <0.001 

MP2 0.023 -0.036 0.102 0.271 -0.140 0.069 (0.895) -0.016 Reflective 0.213 <0.001 

MP3 -0.260 -0.321 0.239 0.105 0.193 0.720 (0.707) -0.161 Reflective 0.278 0.008 

MP5 0.075 0.514 -0.160 0.019 0.072 -0.339 (0.842) -0.103 Reflective 0.244 <0.001 

MP6 -0.043 0.106 -0.092 0.019 -0.012 -0.194 (0.887) 0.122 Reflective 0.236 <0.001 

PPS1 -0.349 -0.006 0.077 -0.425 0.240 0.076 0.426 (0.887) Reflective 0.141 <0.001 

PPS2 0.011 -0.312 0.032 0.095 0.032 0.386 -0.388 (0.837) Reflective 0.128 <0.001 

PPS3 0.348 0.310 -0.110 0.345 -0.278 -0.453 -0.062 (0.862) Reflective 0.176 <0.001 

Sumber: Olahan Data WarpPLS 5.0 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 
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     Tabel 4.8 menunjukkan bahwa tidak ada lagi indikator yang memiliki nilai loading factor 

(λ) kurang dari 0,50 dan memiliki p-value lebih dari 0,05. Hal ini berarti indikator penelitian 

sudah memenuhi persyaratan validitas konvergen. 

4.7.2 Uji Validitas Diskriminan Pilot Test 

     Rule of thumb untuk uji validitas diskriminan adalah nilai loading factor (λ) lebih besar dari 

cross-loading (Cr λ) dan nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk laten. 

Semua indikator dalam penelitian ini harus memenuhi rule of thumb. Perbandingan antara 

nilai loading factor (λ) dan cross-loading (Cr λ)  ditunjukkan pada tabel 4.8. Berdasarkan 

tabel 4.8, ada beberapa indikator yang tidak sesuai rule of thumb, yaitu KPP1, MP3, KP7, 

KP8 dan KP9. Pada kelima indikator tersebut,ada beberapa nilai Cr yang lebih besar dari λ 

sehingga harus dihapus. Setelah dilakukan penghapusan,tersisa 37 indikator yang 

memenuhi syarat yang ditunjukkan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Indicator loadings and cross loadings: 

View combined loadings and cross loadings (Pilot Test): 

   RP KH KPP KSP KP SK MP PPS 
Type (as 
defined) 

SE 
P-

Values 

RP1 (0.845) -0.142 -0.155 -0.138 0.256 0.352 0.045 -0.006 Reflective 0.140 <0.001 

RP2 (0.888) 0.132 -0.057 -0.175 -0.022 -0.177 0.117 -0.152 Reflective 0.177 <0.001 

RP3 (0.801) 0.301 0.147 -0.193 -0.152 -0.245 0.087 0.247 Reflective 0.166 <0.001 

RP4 (0.840) -0.284 0.076 0.508 -0.090 0.066 -0.252 -0.069 Reflective 0.132 <0.001 

KH1 0.589 (0.750) -0.049 -0.162 -0.325 -0.667 0.133 0.017 Reflective 0.146 <0.001 

KH2 -0.704 (0.645) 0.194 0.099 0.370 0.015 0.087 0.314 Reflective 0.329 0.029 

KH3 -0.274 (0.805) 0.055 -0.119 0.051 0.820 0.150 -0.043 Reflective 0.341 0.012 

KH4 0.274 (0.857) -0.155 0.179 -0.043 -0.198 -0.323 -0.212 Reflective 0.208 <0.001 

KPP3 0.208 -0.274 (0.796) 0.028 -0.020 0.159 -0.042 0.092 Reflective 0.183 <0.001 

KPP5 -0.152 -0.122 (0.829) 0.129 -0.043 0.143 0.059 0.075 Reflective 0.260 0.002 

KPP6 -0.237 0.210 (0.794) 0.068 -0.062 -0.265 0.284 0.045 Reflective 0.240 0.001 

KPP7 0.135 -0.114 (0.816) 0.293 -0.174 -0.042 -0.362 -0.032 Reflective 0.165 <0.001 

KPP8 -0.165 0.462 (0.597) 0.090 0.294 -0.503 -0.053 0.283 Reflective 0.220 0.005 

KPP9 0.182 -0.041 (0.750) -0.636 0.090 0.400 0.116 -0.420 Reflective 0.307 0.010 
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KSP1 0.199 -0.069 0.050 (0.913) -0.063 0.135 0.093 -0.198 Reflective 0.229 <0.001 

KSP2 -0.180 -0.077 -0.031 (0.952) 0.095 0.007 0.160 0.107 Reflective 0.206 <0.001 

KSP3 -0.158 -0.141 -0.062 (0.856) -0.018 0.027 0.090 -0.227 Reflective 0.286 0.003 

KSP4 0.246 -0.108 0.066 (0.620) 0.011 0.031 -0.570 0.370 Reflective 0.175 <0.001 

KSP5 -0.030 0.344 -0.005 (0.942) -0.027 -0.183 0.042 0.047 Reflective 0.240 <0.001 

KP1 -0.445 -0.332 -0.152 0.180 (0.670) -0.046 0.079 0.431 Reflective 0.123 <0.001 

KP2 0.089 -0.281 0.159 0.080 (0.761) -0.103 -0.058 0.005 Reflective 0.212 <0.001 

KP3 0.026 -0.180 -0.144 0.045 (0.688) 0.165 0.245 -0.203 Reflective 0.212 0.001 

KP4 0.060 0.125 0.103 0.037 (0.742) -0.495 0.010 0.161 Reflective 0.168 <0.001 

KP5 0.411 0.268 0.149 -0.464 (0.811) 0.145 0.080 -0.172 Reflective 0.191 <0.001 

KP6 -0.049 0.307 -0.094 -0.018 (0.817) 0.279 -0.150 0.048 Reflective 0.149 <0.001 

KP10 0.168 -0.382 -0.212 -0.282 (0.725) 0.523 -0.208 -0.308 Reflective 0.203 <0.001 

SK1 -0.128 -0.325 0.139 0.297 -0.167 (0.777) 0.235 0.126 Reflective 0.254 0.002 

SK2 -0.483 0.113 -0.041 0.124 0.358 (0.831) -0.111 -0.232 Reflective 0.308 0.006 

SK3 0.149 -0.107 -0.103 0.312 0.031 (0.871) -0.357 0.108 Reflective 0.226 <0.001 

SK4 0.436 0.297 0.018 -0.712 -0.229 (0.852) 0.259 0.000 Reflective 0.244 <0.001 

MP1 0.089 -0.362 0.013 -0.303 -0.016 0.084 (0.887) 0.069 Reflective 0.116 <0.001 

MP2 -0.003 0.029 0.116 0.441 -0.109 0.016 (0.840) -0.042 Reflective 0.215 <0.001 

MP5 0.030 0.374 -0.105 -0.080 0.094 -0.129 (0.880) -0.128 Reflective 0.227 <0.001 

MP6 -0.111 -0.034 -0.018 -0.033 0.025 0.027 (0.930) 0.093 Reflective 0.217 <0.001 

PPS1 -0.368 0.042 0.093 -0.306 0.261 0.031 0.308 (0.887) Reflective 0.145 <0.001 

PPS2 0.022 -0.372 0.020 -0.032 0.011 0.447 -0.255 (0.837) Reflective 0.123 <0.001 

PPS3 0.358 0.319 -0.115 0.346 -0.278 -0.466 -0.069 (0.862) Reflective 0.171 <0.001 

Sumber: Olahan Data WarpPLS 5.0 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 

     Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada lagi indikator yang memiliki nilai cross-loading 

(Cr λ) yang lebih besar dari loading factor (λ). Hal ini berarti indikator penelitian sudah 

memenuhi persyaratan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masing-masing konstruk 

memprediksi semua indikator lebih baik dibandingkan pada blok lainnya. Berdasarkan tabel 

4.9 dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat pada uji validitas 

diskriminan.  
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4.7.3 Uji Reliabilitas Pilot Test 

     Rule of thumb untuk uji reliabilitas adalah nilai cronbach’s alpha maupun nilai composite 

reliability > 0,7. Berikut hasil uji reliabilitas untuk pilot test yang disajikan dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha (Pilot Test) 

  RP KH KPP KSP KP SK MP PPS 

Composite 

reliability 
0.908 0.851 0.895 0.936 0.900 0.901 0.935 0.897 

Cronbach's 

alpha 
0.865 0.764 0.858 0.910 0.871 0.853 0.907 0.827 

    Sumber: Olahan data WarpPLS 5.0 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), 

SK (Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 

     Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha maupun nilai composite reliability 

diatas 0,7. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat pada uji 

reliabilitas. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Statistik Deskriptif 

5.1.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 

     Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan yang menggunakan 

SIMDA pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai 62 OPD yang terdiri dari 10 Bagian, 

1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 23 Dinas, 3 Badan, dan 24 Kecamatan.  

     Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan metode pengambilan 

sampling berdasarkan teknik sensus dengan mengambil seluruh populasinya sebagai 

sampel penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan kurang lebih 7 minggu terhitung mulai 9 

juli 2018 sampai tanggal 29 Agustus 2018. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan 

peneliti untuk menyebarkan kuesioner: 

1. Peneliti memetakan jumlah populasi berdasarkan data yang diperoleh dari kepegawaian, 

yaitu seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan yang menggunakan SIMDA yang terdiri dari Verifikator, Bendahara 

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Petugas SPP/SPM, Pejabat Penata Usahaan 

OPD, dan Petugas Akuntansi. 

2. Langkah kedua, peneliti menyebarkan kuesioner ke masing-masing OPD hanya pada 

pengelola keuangan yang berinteraksi langsung dengan SIMDA. Jumlah pengelola yang 

menggunakan SIMDA sebanyak 297 orang.  

3. Setelah semua kuesioner kembali, peneliti melakukan verifikasi. Dari 297 kuesioner, 

terdapat 15 kuesioner yang tidak dapat diolah sehingga total total kuesioner yang dapat 

diolah sebanyak 282. 
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Tabel 5.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

No Keterangan  
Jumlah 

Kuesioner 
Persentase 

1. 
Kuesioner yang disebarkan kepada 
pengguna SIMDA 

297 100% 

2. Kuesioner yang kembali 297 100% 

5 Data tidak lengkap (pengisian kuesioner) (15) 5,05% 

Total Kuesioner yng dapat diolah 282 94,9% 

        Sumber: Data Diolah 2018 

     Tidak semua kuesioner yang kembali dapat diolah. Hal tersebut karena adanya 

ketidakseriusan responden dalam mengisi kuesioner, seperti adanya item pernyataan 

yang tidak diisi secara lengkap oleh responden. Berdasarkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa terdapat 282 kuesioner yang dapat diolah dan dianalisa. Sebaran 

sampel yang dapat diolah pada masing-masing OPD disajikan pada lampiran 1. 

5.1.2 Karakteristik Responden 

     Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan 

terakhir dan pengalaman menggunakan SIMDA di Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

Berdasarakan 282 kuesioner yang telah diolah, karakteristik responden dalam penelitian ini 

diuraikan pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 

Karakteristik Responden 

No Jenis Kelamin 
Frekuensi 

Orang Persentase 

1 Pria 157 55,67% 

2 Wanita 125 44,33% 

Jumlah 282 100% 
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No Usia 
Frekuensi 

Orang Persentase 

1 21-30 tahun 34 12,06% 

2 31-40 tahun 149 52,84% 

3 41-50 tahun 58 20,57% 

4 > 50 tahun 41 14,54% 

Jumlah 282 100% 

 
 

No Pendidikan 
Frekuensi 

Orang Persentase 

1 SMA 33 11,70% 

2 DIII 55 19,50% 

3 S1 176 62,41% 

4 S2 18 6,38% 

Jumlah 282 100% 

 

No 

Pengalaman 

Menggunakan 

SIMDA 

Frekuensi 

Orang Persentase 

1 6-12 bulan 57 20,21% 

2 > 1 tahun 225 79,79% 

Jumlah 282 100% 

    Sumber: Data primer (diolah) 2018 

     Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jenis kelamin responden pria sebanyak 157 orang atau 

55,67% sedangkan  responden wanita sebanyak 125 orang atau 44,33%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

berjenis kelamin pria.  

     Karakteristik responden berdasarkan usia, golongan usia 21 - 30 tahun sebanyak 34 

orang atau 12,06 persen, golongan usia 31 - 40 tahun sebanyak 149 orang atau 52,84%, 

golongan usia 41 - 50 tahun sebanyak 58 orang atau 20,57%, dan golongan usia lebih dari 
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50 tahun sebanyak 41 orang atau 14,54%. Berdasarkan komposisi tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Pasuruan berusia 31-40 

tahun. 

     Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMA sebanyak 33 orang 

atau 11,70%, lulusan DIII sebanyak 55 orang atau 19,50%, lulusan S1 sebanyak 176 orang 

atau 62,41%, dan lulusan S2 sebanyak 18 orang atau 6,38%. Berdasarkan komposisi 

tersebut menunjukkan bahwa lulusan S1 di Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendominasi 

dengan persentase komposisi sebanyak 62,41%. Komposisi tersebut juga menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan untuk menunjang 

penggunaan sistem teknologi informasi. Selain itu, tingkat pendidikan juga dapat 

memperlihatkan kemampuan pengelola keuangan dalam menilai baik-buruknya sistem 

teknologi informasi yang digunakan dalam menunjang pekerjaannya.   

     Karakteristik responden berdasarkan pengalaman bekerja menggunakan SIMDA, lama 

pengalaman 6 – 12 bulan sebanyak 57 orang atau 20,21% dan lama pengalaman diatas 1 

tahun sebanyak 225 orang atau 79,79%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

pengelola keuangan menggunakan SIMDA lebih dari satu tahun. Hal tersebut membuktikan 

bahwa sampel layak digunakan oleh peneliti karena sampel merupakan orang-orang yang 

berpengalaman dibidangnya.   

5.1.3 Analisis Statistik Deskriptif 

     Statistik deskriptif menjelaskan tentang kecenderungan responden dalam menjawab 

instrumen pertanyaan penelitian. Jawaban dari responden akan disajikan dalam bentuk nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai deviasi standar. Deskripsi 

jawaban responden akan disajikan untuk setiap konstruk. Hal tersebut dilakukan agar peneliti 

dapat melihat frekuensi jawaban untuk seluruh konstruk sebelum peneliti melihat frekuensi 
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jawaban untuk tiap indikator dalam setiap konstruk. Frekuensi jawaban responden untuk 

seluruh konstruk disajikan dalam tabel 5.3. 

Tabel 5.3 

Statistik Deskriptif Seluruh Konstruk Penelitian 

Variabel Nilai 
Minimal 

Nilai 
Maksimal 

Rata-
Rata 

(Mean) 

Deviasi 
Standar 

Kegunaan Persepsian 1.00 7.00 6,04 0,80 

Kemudahan Penggunaan 
Persepsian 

1.00 7.00 5,02 1,24 

Sikap 1.00 7.00 5,88 0,81 

Minat Perilaku 1.00 7.00 5,97 0,71 

Kesukaan Persepsian 1.00 7.00 5,71 0,96 

Relevansi Pekerjaan 1.00 7.00 6,04 0,73 

Ketampakan Hasil 1.00 7.00 5,61 0.90 

Perilaku Penggunaan SIMDA 1.00 7.00 4,56 1,95 

Sumber: Lampiran 2 

     Setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai minimal dan maksimal masing-masing 1 

dan 7. Nilai deviasi standar berada diantara nilai minimal dan nilai maksimal. Nilai deviasi 

standar juga tidak melebihi nilai rata-rata (mean). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui 

bahwa data jawaban dari responden penelitian memiliki distribusi yang baik. Setelah 

mengetahui deskripsi jawaban responden pada seluruh konstruk, peneliti akan menyajikan 

deskripsi jawaban pada masing-masing konstruk. 

5.1.3.1 Konstruk Kegunaan Persepsian 

     Kegunaan persepsian dalam studi ini diartikan sebagai seberapa jauh tingkat keyakinan 

karyawan bahwa dengan menggunakan SIMDA akan dapat meningkatkan kinerjanya.  

Indikator konstruk kegunaan persepsian dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang 

digunakan oleh Davis (1989),  Davis et al. (1989) serta Moon dan Kim (2001) yang terdiri 

atas 10 pertanyaan. Akan tetapi, terdapat 3 indikator yang tidak lolos uji pilot tes sehingga 

tersisa 7 indikator yang digunakan dalam konstruk ini. Berikut distribusi jawaban responden 

untuk konstruk kegunaan persepsian yang ditunjukkan tabel 5.4. 
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Tabel 5.4 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Kegunaan Persepsian 

Indik
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

KP1 89 31,56 166 58,87 11 3,90 16 5,67             6,16 88 

KP2 82 29,08 166 58,87 16 5,67 17 6,03     1 0,35     6,10 87 

KP3 75 26,60 168 59,57 17 6,03 21 7,45     1 0,35     6,04 86 

KP4 79 28,01 163 57,80 21 7,45 17 6,03 2 0,71         6,06 87 

KP5 89 31,56 160 56,74 16 5,67 17 6,03             6,14 88 

KP6 67 23,76 181 64,18 18 6,38 15 5,32          1  0,35 6,05 87 

KP10 75 26,60 178 63,12 11 3,90 17 6,03     1 0,35     6,09 87 

Rata-Rata Konstruk Kegunaan Persepsian 6,09 87 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.4 menunjukkan bahwa konstruk kegunaan persepsian menurut distribusi jawaban 

responden memiliki skor yang sangat tinggi sekali sebesar 6,09 atau 87%. Kriteria utama 

yang dipilih responden dalam menilai konstruk kegunaan persepsian adalah mendapatkan 

informasi yang lebih akurat yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 64,18% pada 

indikator KP6. Menurut sebagian besar responden, keakuratan informasi sangat diperlukan 

karena berguna untuk menunjang pembuatan laporan keuangan yang andal sesuai dengan 

tujuan pemerintah dalam menggunakan SIMDA untuk pembuatan laporan keuangannya. 

Kebanyakan reponden menilai bahwa suatu sistem tersebut dikatakan berguna jika mereka 

mendapatkan informasi yang akurat. Secara keseluruhan, persepsi responden mengenai 

kegunaan persepsian dinilai sangat baik sekali.  

5.1.3.2 Konstruk Kemudahan Penggunaan Persepsian 

     Kemudahan penggunaan persepsian dalam studi ini diartikan sebagai seberapa jauh 

tingkat keyakinan karyawan bahwa dengan menggunakan SIMDA maka akan membebaskan 

karyawan dari usaha ekstra dalam mengerjakan tugas. Indikator konstruk kemudahan 

penggunaan persepsian dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh 

Davis (1989),  Davis et al. (1989) serta Moon dan Kim (2001). Akan tetapi, terdapat 3 

indikator yang tidak lolos uji pilot tes sehingga tersisa 6 indikator yang digunakan dalam 
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konstruk ini. Berikut distribusi jawaban responden untuk konstruk kemudahan penggunaan 

persepsian yang ditunjukkan tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Kemudahan Penggunaan Persepsian 

Indik
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

KPP3 19 6,74 114 40,43 65 23,05 62 21,99 20 7,09 2 0,71     5,16 74 

KPP5 13 4,61 118 41,84 56 19,86 56 19,86 31 10,99 8 2,84     5,01 72 

KPP6 12 4,26 127 45,04 54 19,15 54 19,15 30 10,64 5 1,77     5,08 73 

KPP7 11 3,90 87 30,85 47 16,67 77 27,30 35 12,41 22 7,80 3 1,06 4,59 66 

KPP8 11 3,90 139 49,29 43 15,25 51 18,09 30 10,64 8 2,84     5,09 73 

KPP9 22 7,80 135 47,87 41 14,54 48 17,02 30 10,64 6 2,13     5,19 74 

Rata-Rata Konstruk Kemudahan Penggunaan Persepsian 5,02 72 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

     Tabel 5.5 menunjukkan bahwa konstruk kemudahan penggunaan persepsian menurut 

distribusi jawaban responden memiliki skor yang sangat tinggi sebesar 5,02 atau 72%. 

Kriteria utama yang dipilih responden dalam menilai konstruk kemudahan penggunaan 

persepsian adalah kemudahan pengguna dalam menguasai penggunaan SIMDA yang 

ditunjukkan dengan prosentase sebesar 49,29% pada indikator KPP8. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden akan menilai bahwa kemudahan penggunaan persepsian itu tinggi jika 

penggunaan SIMDA mudah untuk dikuasai sehingga akan membebaskan karyawan dari 

usaha ekstra dalam mengerjakan tugas. Secara keseluruhan, persepsi responden mengenai 

kemudahan penggunaan persepsian dinilai sangat baik.  

5.1.3.3 Konstruk Sikap  

     Sikap yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah evaluasi perilaku maupun 

kepercayaan dari pengguna SIMDA terkait penggunaan SIMDA yang menunjukkan seberapa 

jauh pengguna SIMDA merasakan bahwa penggunaan SIMDA tersebut baik atau tidak baik 

bagi pengguna.  Konstruk sikap dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Davis et al. 

(1992) dan Hu et al. (1999). Akan tetapi, terdapat 1 indikator yang tidak lolos uji pilot tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

sehingga tersisa 4 indikator yang digunakan dalam konstruk ini. Berikut distribusi jawaban 

responden untuk konstruk sikap yang ditunjukkan tabel 5.6. 

Tabel 5.6 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Sikap 

 
Indik 
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

SK1 61 21,63 167 59,22 35 12,41 19 6,74             5,96 85 

SK2 52 18,44 149 52,84 61 21,63 19 6,74 1 0,35         5,82 83 

SK3 49 17,38 154 54,61 51 18,09 26 9,22 1 0,35     1 0,35 5,77 82 

SK4 61 21,63 165 58,51 40 14,18 16 5,67             5,96 85 

Rata-Rata Konstruk Sikap 5,88 84 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.6 menunjukkan bahwa kontruk sikap menurut distribusi jawaban responden 

memiliki skor yang sangat tinggi sebesar 5,88 atau 84%. Kriteria utama yang dipilih 

responden dalam menilai konstruk sikap adalah persepsi responden mengenai penggunaan 

SIMDA merupakan ide yang bagus yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 59,22% 

pada indikator SK1. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan menilai bahwa sikap itu 

tinggi jika responden memiliki persepsi penggunaan SIMDA merupakan ide yang bagus 

sehingga akan memengaruhi minat mereka dalam penggunaan SIMDA. Secara keseluruhan, 

persepsi responden mengenai sikap dinilai sangat baik. 

5.1.3.4 Konstruk Minat Perilaku 

     Baridwan (2012) menyatakan minat perilaku merupakan keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan yang nyata atau perilaku nyata tertentu. Indikator konstruk minat 

perilaku dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh Moon dan Kim 

(2001), Hernandez, Jimenez dan Martin (2008), Shyu dan Huang (2011), serta Alambaigi 

dan Ahangari (2015). Akan tetapi, terdapat 2 indikator yang tidak lolos uji pilot tes sehingga 

tersisa 4 indikator yang digunakan dalam konstruk ini. Berikut distribusi jawaban responden 

untuk konstruk minat perilaku yang ditunjukkan tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Minat Perilaku 

Indik
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

MP1 59 20,92 181 64,18 29 10,28 12 4,26 1 0,35         6,01 86 

MP2 51 18,09 185 65,60 27 9,57 17 6,03 1 0,35     1 0,35 5,94 85 

MP5 41 14,54 195 69,15 33 11,70 12 4,26         1 0,35 5,93 85 

MP6 63 22,34 173 61,35 34 12,06 12 4,26             6,02 86 

Rata-Rata Konstruk Minat Perilaku 5,97 85 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.7 menunjukkan bahwa konstruk minat perilaku menurut distribusi jawaban 

responden memiliki skor yang sangat tinggi sebesar 5,97 atau 85%. Kriteria utama yang 

dipilih responden dalam menilai konstruk minat perilaku adalah minat pengguna dalam 

penerapan SIMDA yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 69,15% pada indikator 

MP5. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan menilai bahwa minat perilaku itu tinggi jika 

responden memiliki minat dalam penerapan SIMDA sehingga akan memengaruhi perilaku 

pengguna mengenai penggunaan SIMDA karena adanya motivasi dari pengguna untuk 

menggunakannya. Secara keseluruhan, persepsi responden mengenai minat perilaku dinilai 

sangat baik.  

5.1.3.5 Konstruk Kesukaan Persepsian 

     Kesukaan persepsian dalam studi ini diartikan sebagai perasaan senang maupun 

perasaan menikmati pada saat karyawan menggunakan SIMDA. Konstruk kesukaan 

persepsian dalam penelitian ini menggunakan indikator Chin dan Gopal (1995), Liao, Tsou 

dan Shu (2008) serta Shyu dan Huang (2011). Akan tetapi, terdapat 1 indikator yang tidak 

lolos uji pilot tes sehingga tersisa 5 indikator yang digunakan dalam konstruk ini. Berikut 

distribusi jawaban responden untuk konstruk kesukaan persepsian yang ditunjukkan tabel 

5.8. 
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Tabel 5.8 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Kesukaan Persepsian 

 
Indik 
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

KSP1 52 18,44 187 66,31 30 10,64 12 4,26 1 0,35         5,98 85 

KSP2 44 15,60 191 67,73 31 10,99 15 5,32 1 0,35         5,93 85 

KSP3 21 7,45 196 69,50 41 14,54 20 7,09 4 1,42         5,74 82 

KSP4 17 6,03 121 42,91 61 21,63 43 15,25 20 7,09 19 6,74 1 0,35 5,04 72 

KSP5 42 14,89 180 63,83 44 15,60 15 5,32 1 0,35         5,88 84 

Rata-Rata Konstruk Kesukaan Persepsian 5,71 82 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.8 menunjukkan bahwa konstruk kesukaan persepsian menurut distribusi jawaban 

responden memiliki skor yang sangat tinggi sebesar 5,71 atau 82%. Kriteria utama yang 

dipilih responden dalam menilai konstruk kesukaan persepsian adalah perasaan menikmati 

pada saat menggunakan SIMDA yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 69,50% pada 

indikator KSP3. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan menilai bahwa kesukaan 

persepsian itu tinggi jika responden menikmati pada saat menggunakan SIMDA sehingga 

berdampak positif pada sikap pengguna mengenai penggunaan teknologi tersebut. Secara 

keseluruhan, persepsi responden mengenai kesukaan persepsian dinilai sangat baik.  

5.1.3.6 Konstruk Relevansi Pekerjaan 

     Relevansi pekerjaan dalam studi ini diartikan sebagai persepsi karyawan mengenai 

sejauh mana SIMDA sesuai untuk pekerjaannya. Konstruk relevansi pekerjaan dalam 

penelitian ini menggunakan indikator Indikator konstruk relevansi pekerjaan dalam penelitian 

ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh Hu et al. (2003), Liang, Xue dan Byrd 

(2003),  Gaitan et al. (2011) serta Alambaigi dan Ahangari (2015). Terdapat 4 indikator yang 

digunakan dalam konstruk ini. Berikut distribusi jawaban responden untuk konstruk relevansi 

pekerjaan yang ditunjukkan tabel 5.9. 
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Tabel 5.9 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Relevansi Pekerjaan 

 
Indik 
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

RP1 82 29,08 162 57,45 28 9,93 9 3,19 1 0,35         6,12 87 

RP2 71 25,18 160 56,74 38 13,48 13 4,61             6,02 86 

RP3 64 22,70 164 58,16 40 14,18 12 4,26         2 0,71% 5,96 85 

RP4 66 23,40 183 64,89 20 7,09 13 4,61             6,07 87 

Rata-Rata Konstruk Relevansi Pekerjaan 6,04 86 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.9 menunjukkan bahwa konstruk relevansi pekerjaan menurut distribusi jawaban 

responden memiliki skor yang sangat tinggi sekali sebesar 6,04 atau 86%. Kriteria utama 

yang dipilih responden dalam menilai konstruk relevansi pekerjaan adalah persepsi 

pengguna mengenai fasilitas yang diberikan oleh aplikasi SIMDA yang ditunjukkan dengan 

prosentase sebesar 64,89% pada indikator RP4. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

akan menilai bahwa relevansi pekerjaan itu tinggi jika fasilitas yang diberikan oleh aplikasi 

SIMDA mendukung pekerjaan karyawan sehingga dapat mempermudah dan mempercepat 

pekerjaan mereka. Secara keseluruhan, persepsi responden mengenai relevansi pekerjaan 

dinilai sangat baik.  

5.1.3.7 Konstruk Ketampakan Hasil 

     Konsep ketampakan hasil dalam penelitian ini menggambarkan kemudahan pengguna 

merasakan hasil yang nyata dari menggunakan SIMDA yang terlihat dari adanya 

peningkatan kinerja pada saat penggunaannya. Indikator konstruk ketampakan hasil dalam 

penelitian ini diadaptasi dari indikator yang digunakan oleh Moore dan Benbasat (1991), 

Karahanna et al. (1999), serta Gaitan et al. (2011). Terdapat 4 indikator yang digunakan 

dalam konstruk ini. Berikut distribusi jawaban responden untuk konstruk ketampakan hasil 

yang ditunjukkan tabel 5.10. 
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Tabel 5.10 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Ketampakan Hasil 

Indik 
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

KH1 23 8,16 150 53,19 72 25,53 31 10,99 3 1,06 3 1,06     5,53 79 

KH2 15 5,32 160 56,74 69 24,47 30 10,64 6 2,13 2 0,71     5,50 79 

KH3 47 16,67 161 57,09 45 15,96 27 9,57 1 0,35     1 0,35 5,79 83 

KH4 39 13,83 138 48,94 69 24,47 32 11,35 3 1,06 1 0,35     5,62 80 

Rata-Rata Konstruk Ketampakan Hasil 5,61 80 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.10 menunjukkan bahwa konstruk ketampakan hasil menurut distribusi jawaban 

responden memiliki skor yang sangat tinggi sebesar 5,51 atau 80%. Kriteria utama yang 

dipilih responden dalam menilai konstruk ketampakan hasil adalah kejelasan hasil 

penggunaan SIMDA bagi pengguna yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 57,09% 

pada indikator KH3. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan menilai bahwa ketampakan 

hasil itu tinggi jika hasil penggunaan SIMDA (laporan keuangan yang dihasilkan) jelas dan 

mudah dipahami oleh pengguna sehingga hasil dari laporan keuangan tersebut mudah 

dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan yang berguna dalam pengambilan 

keputusan. Secara keseluruhan, persepsi responden mengenai ketampakan hasil dinilai 

sangat baik.  

5.1.3.8 Konstruk Perilaku Pengunaan SIMDA 

     Perilaku merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang (Mustakini, 

2007: 117). Pada penelitian ini perilaku yang dimaksudkan merupakan penggunaan SIMDA. 

Indikator konstruk ketampakan hasil dalam penelitian ini diadaptasi dari indikator yang 

digunakan oleh Moon dan Kim (2001). Terdapat 3 indikator yang digunakan dalam konstruk 

ini. Berikut distribusi jawaban responden untuk konstruk perilaku penggunaan SIMDA yang 

ditunjukkan tabel 5.11. 
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Tabel 5.11 

Distribusi Jawaban Responden pada Konstruk Perilaku Penggunaan SIMDA 

Indik 
ator 

Frekuensi jawaban responden (F) DAN Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

% SS (7) S (6) AS (5) N (4) ATS (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % F % 

PPS1 93 32,98 17 6,03 84 29,79 25 8,87 29 10,28 33 11,70 1 0,35 5,06 72 

PPS2 32 11,35 13 4,61 15 5,32 16 5,67 82 29,08 107 37,94 17 6,03 3,26 47 

PPS3 102 36,17 56 19,86 36 12,77 41 14,54 28 9,93 16 5,67 3 1,06 5,37 77 

Rata-Rata Konstruk Perilaku Penggunaan SIMDA 4,56 65 

Sumber: Lampiran 2 

     Tabel 5.11 menunjukkan bahwa konstruk perilaku penggunaan SIMDA menurut distribusi 

jawaban responden memiliki skor yang tinggi sebesar 4,56 atau 65%. Kriteria utama yang 

dipilih responden dalam menilai konstruk perilaku penggunaan SIMDA adalah intensitas 

penggunaan SIMDA yang ditunjukkan dengan prosentase sebesar 36,17% pada indikator 

PPS3. Hal ini menunjukkan bahwa responden akan menilai bahwa perilaku penggunaan 

SIMDA itu tinggi jika intensitas penggunaan SIMDA juga tinggi. Secara keseluruhan, 

persepsi responden mengenai perilaku penggunaan SIMDA dinilai baik.  

5.2 Evaluasi Model Penelitian 

     Model dalam penelitian ini terdiri dari delapan konstruk, yaitu kegunaan persepsian, 

relevansi pekerjaan, ketampakan hasil, kemudahan penggunaan persepsian, kesukaan 

persepsian, sikap, minat perilaku, dan perilaku penggunaan SIMDA. Masing-masing konstruk 

terdiri dari tiga sampai delapan indikator. Evaluasi model penelitian dilakukan melalui model 

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

5.2.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

     Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan indikator dalam mengukur 

konstruknya. Ada tiga pengujian yang dilakukan untuk menilai outer model, yaitu validitas 

konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. 
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5.2.1.1 Uji Validitas Konvergen 

     Uji validitas konvergen dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor dari 

indikator-indikator yang yang mengukur konstruk tersebut. Rule of thumb untuk uji validitas 

konvergen adalah nilai loading (λ) lebih besar dari 0,50, p-value kurang dari 0,05, dan nilai 

AVE lebih besar dari 0,5. Hasil loading factor dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 

5.12. 

Tabel 5.12 

Indicator loadings and cross loadings: 

View combined loadings and cross loadings: 

  RP KH KPP KSP KP SK MP PPS 
Type (as 
defined) 

SE 
P-

Values 

RP1 (0.919) 0.051 -0.016 -0.193 0.104 -0.070 0.048 0.006 Reflective 0.051 <0.001 

RP2 (0.903) 0.083 -0.002 0.034 0.122 -0.085 -0.010 -0.007 Reflective 0.051 <0.001 

RP3 (0.906) -0.052 0.013 0.115 -0.112 0.218 -0.132 0.078 Reflective 0.051 <0.001 

RP4 (0.897) -0.083 0.005 0.047 -0.116 -0.062 0.094 -0.078 Reflective 0.051 <0.001 

KH1 0.014 (0.865) 0.079 -0.090 -0.026 -0.144 0.008 -0.037 Reflective 0.052 <0.001 

KH2 -0.046 (0.862) -0.059 -0.125 -0.123 0.077 -0.119 0.047 Reflective 0.052 <0.001 

KH3 0.144 (0.867) -0.038 -0.064 0.080 -0.091 0.257 -0.044 Reflective 0.052 <0.001 

KH4 -0.112 (0.868) 0.018 0.278 0.068 0.158 -0.146 0.035 Reflective 0.052 <0.001 

KPP3 0.040 0.121 (0.889) 0.003 0.070 -0.019 -0.137 -0.003 Reflective 0.052 <0.001 

KPP5 0.030 0.002 (0.920) 0.103 0.083 -0.080 -0.100 -0.032 Reflective 0.051 <0.001 

KPP6 -0.019 -0.134 (0.895) -0.028 -0.056 -0.034 0.232 0.017 Reflective 0.052 <0.001 

KPP7 -0.342 0.092 (0.671) 0.315 0.066 0.043 -0.225 -0.034 Reflective 0.053 <0.001 

KPP8 0.111 0.011 (0.905) -0.089 -0.115 -0.019 0.088 0.034 Reflective 0.051 <0.001 

KPP9 0.093 -0.069 (0.888) -0.228 -0.033 0.125 0.088 0.009 Reflective 0.052 <0.001 

KSP1 0.296 -0.090 0.004 (0.901) 0.051 -0.039 0.086 -0.044 Reflective 0.051 <0.001 

KSP2 -0.019 0.050 -0.065 (0.929) 0.045 0.024 0.121 -0.022 Reflective 0.051 <0.001 

KSP3 -0.453 -0.130 0.216 (0.568) -0.091 -0.512 0.535 0.223 Reflective 0.054 <0.001 

KSP4 -0.091 -0.010 0.017 (0.556) 0.005 0.082 -0.791 -0.144 Reflective 0.054 <0.001 

KSP5 0.067 0.131 -0.086 (0.875) -0.044 0.294 -0.062 0.016 Reflective 0.052 <0.001 

KP1 0.332 -0.011 0.034 -0.267 (0.897) -0.023 0.026 -0.091 Reflective 0.051 <0.001 

KP2 -0.180 -0.092 0.018 -0.057 (0.883) 0.079 0.103 0.064 Reflective 0.052 <0.001 

KP3 -0.168 0.030 -0.003 -0.024 (0.912) -0.063 0.034 0.056 Reflective 0.051 <0.001 

KP4 -0.062 0.059 0.000 0.120 (0.897) 0.008 -0.212 0.054 Reflective 0.052 <0.001 

KP5 0.185 -0.080 0.035 0.121 (0.888) -0.136 -0.116 -0.038 Reflective 0.052 <0.001 

KP6 0.020 0.009 -0.069 0.218 (0.808) 0.098 -0.128 -0.106 Reflective 0.052 <0.001 
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KP10 -0.132 0.089 -0.022 -0.096 (0.833) 0.051 0.302 0.053 Reflective 0.052 <0.001 

SK1 0.020 0.007 0.003 -0.180 0.088 (0.916) -0.027 -0.005 Reflective 0.051 <0.001 

SK2 -0.011 0.046 0.021 0.142 -0.043 (0.903) 0.007 -0.024 Reflective 0.051 <0.001 

SK3 0.049 -0.037 0.021 0.107 -0.029 (0.930) -0.129 0.020 Reflective 0.051 <0.001 

SK4 -0.059 -0.014 -0.046 -0.069 -0.016 (0.908) 0.152 0.008 Reflective 0.051 <0.001 

MP1 -0.059 -0.053 -0.023 0.145 0.087 -0.023 (0.905) -0.018 Reflective 0.051 <0.001 

MP2 -0.246 -0.206 0.059 0.251 0.046 -0.272 (0.851) 0.044 Reflective 0.052 <0.001 

MP5 0.056 0.200 0.009 -0.297 -0.073 -0.067 (0.861) 0.017 Reflective 0.052 <0.001 

MP6 0.264 0.063 -0.046 -0.110 -0.067 0.380 (0.814) -0.044 Reflective 0.052 <0.001 

PPS1 -0.049 0.014 0.018 -0.022 -0.080 -0.030 0.085 (0.891) Reflective 0.052 <0.001 

PPS2 -0.134 0.059 -0.009 -0.083 0.031 -0.214 0.192 (0.819) Reflective 0.052 <0.001 

PPS3 0.179 -0.071 -0.010 0.102 0.054 0.236 -0.272 (0.859) Reflective 0.052 <0.001 

Sumber: Lampiran 3 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 

Tabel 5.13 

Nilai AVE 

Konstruk Nilai AVE 

RP 0.821 

KH 0.749 

KPP 0.749 

KSP 0.614 

KP 0.765 

SK 0.836 

MP 0.737 

PPS 0.734 

Sumber: Lampiran 4 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP 

(Kemudahan Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP 

(Kegunaan Persepsian), SK (Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku 

Penggunaan SIMDA). 

     Tabel 5.12 menunjukkan 42 indikator memiliki loading faktor >0,5 dan memiliki nilai p-

value kurang dari 0,05. Tabel 5.13 menunjukkan bahwa nilai AVE masing-masing konstruk 
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diatas 0,5.  Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah 

memenuhi validitas konvergen.  

5.2.1.2 Uji Validitas Diskriminan 

     Uji validitas diskriminan untuk indikator reflektif dapat dilihat dari nilai cross-loading.  

Validitas diskriminan terpenuhi jika nilai loading lebih besar dibandingkan nilai loading ke 

konstruk lain (nilai cross-loading) (Sholihin dan Ratmono, 2013: 65). Berdasarkan tabel 5.13  

menunjukkan bahwa nilai loading factor (λ) lebih besar daripada  nilai cross-loading (Cr λ). 

Hal ini berarti indikator penelitian sudah memenuhi persyaratan. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa masing-masing konstruk memprediksi semua indikator lebih baik dibandingkan pada 

blok lainnya. Berdasarkan tabel 5.12 dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

memenuhi syarat pada uji validitas diskriminan sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

instrumen valid. 

5.2.1.3 Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari alat ukur. Reliabilitas 

menunjukkan konsistensi, akurasi, dan ketepatan dari suatu alat ukur. Uji ini didasarkan 

pada nilai cronbach’s alpha dan composite reliability. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika 

nilai cronbach’s alpha maupun nilai composite reliability > 0,7. Berikut hasil dari uji reabilitas 

yang ditunjukkan pada tabel 5.14. 

Tabel 5.14 

Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

  RP KH KPP KSP KP SK MP PPS 

Composite reliability 0.948 0.923 0.947 0.884 0.958 0.953 0.918 0.892 

Cronbach's alpha 0.927 0.888 0.931 0.828 0.949 0.934 0.881 0.818 

Sumber: Lampiran 4 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 
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     Tabel 5.14 menunjukkan bahwa nilai nilai cronbach’s alpha maupun nilai composite 

reliability diatas 0,7. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat 

pada uji reliabilitas sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliabel. 

5.2.2 Model Struktural (Inner Model) 

     Model struktural dalam PLS dapat dievaluasi menggunakan nilai R2 dan Q2. Nilai R-

squared (R2) menunjukkan tingkat variansi konstruk endogen atas konstruk eksogennya 

(Sholihin dan Ratmono, 2013: 72). Semakin tinggi  nilai R-squared menunjukkan semakin 

baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Mustakini dan Abdillah, 2014: 63). 

Menurut Hair et al. (2010) dalam Ghozali dan Latan (2015:81) R-squared yang bernilai 0.75, 

0.50, dan 0.25 menunjukkan pengaruh variabel eksogen yang kuat, moderat, dan lemah. 

Hasil uji R-squared pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 5.15. 

Tabel 5.15 

R-squared 

Konstruk Endogen R-squared Keterangan 

KP 0.598 MODERAT 

SK 0.666 MODERAT 

MP 0.680 MODERAT 

PPS 0.053 LEMAH 

Sumber: Lampiran 4 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP 

(Kemudahan Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP 

(Kegunaan Persepsian), SK (Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku 

Penggunaan SIMDA). 

     Tabel 5.15 menunjukkan bahwa nilai R-squared konstruk Kegunaan Persepsian (KP) 

sebesar 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk Kegunaan Persepsian (KP) dapat 

dijelaskan sebesar 59,8% oleh Relevansi Pekerjaan (RP) dan Ketampakan Hasil (KH) 

sedangkan sisanya sebesar 40,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 
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     Konstruk Sikap (SK) berdasarkan tabel 5.15 memiliki nilai R-squared sebesar 0,666. Hal 

ini menunjukkan bahwa konstruk Sikap (SK) dapat dijelaskan sebesar 66,6% oleh 

Kemudahan Penggunaan Persepsian (KPP) dan Kesukaan Persepsian (KSP) sedangkan 

sisanya sebesar 33,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.  

     Konstruk Minat Perilaku (MP) berdasarkan tabel 5.15 memiliki nilai R-squared sebesar 

0,68. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk Minat Perilaku (MP) dapat dijelaskan sebesar 

68% oleh Kegunaan Persepsian (KP) dan Sikap (SK) sedangkan sisanya sebesar 32% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.  

     Konstruk Perilaku Penggunaan SIMDA (PPS) berdasarkan tabel 5.15 memiliki nilai R-

squared sebesar 0,053. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk Perilaku Penggunaan SIMDA 

(PPS)  dapat dijelaskan sebesar 5,3% oleh Minat Perilaku (MP) sedangkan sisanya sebesar 

94,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.  

     Nilai Q-squared (Q2) digunakan untuk menilai validitas prediktif atau relevansi dari 

sekumpulan konstruk eksogen. Validitas prediktif yang baik ditunjukkan dari nilai Q-squared 

yang lebih besar dari nol (Sholihin dan Ratmono, 2013: 72-73). Hasil uji Q-squared pada 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 5.16. 

Tabel 5.16 

Q-squared 

Konstruk Endogen R-squared 

KP 0.595 

SK 0.664 

MP 0.678 

PPS 0.056 

Sumber: Lampiran 4 

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), 

SK (Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 
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     Tabel 5.16 menunjukkan nilai dari konstruk Kegunaan Persepsian (KP), Sikap (SK), Minat 

Perilaku (MP), dan Perilaku Penggunaan SIMDA (PPS) sebesar 0.595, 0.66, 0.678, dan 

0.056. Keempat konstruk endogen tersebut memiliki nilai lebih dari nol yang berarti hasil estimasi 

model memiliki validitas prediktif yang baik. 

5.3 Model Pengujian Hipotesis 

     Pengujian hipotesis pertama sampai hipotesis kedelapan menggunakan WarpPLS 5.0. 

Kriteria menerima atau menolak hipotesis pada output WarpPLS dalam penelitian ini dengan 

melihat nilai p-value dan nilai koefisien jalur. Tingkat signifikansi konstruk ditunjukkan oleh p-

value, sedangkan arah hubungan antar konstruk ditunjukkan oleh koefisien jalur. Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini sebesar 5%. Jadi hipotesis diterima jika p-value < 0,05 dan 

koefisien jalur sesuai dengan arah yang dihipotesiskan. Berikut adalah hasil pengujian 

hipotesis menggunakan WarpPLS 5.0.  

Gambar 5.1 

Model Struktural Pengujian Hpotesis 

 

5.4  

5.5  

5.6  

5.7  

5.8  

5.9  

5.10  

5.11  

5.12 Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Sumber: Lampiran 5 
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Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 

     Berikut merupakan hasil uji hipotesis berdasarkan model struktural diatas yang 

ditunjukkan pada tabel 5.17: 

Tabel 5.17 

Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Keterangan 

Nilai 

Koefisien 

Jalur 

Nilai 

Signifikansi 

(One-tailed) 

Interpretasi 

Arah dan 

Signifikansi 

Keputusan 

H1 RP     KP 0,547 <0,001 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H2 KH      KP 0,286 <0,001 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H3 KPP     SK 0,131 0,013 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H4 KSP     SK 0,430 <0,001 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H5 KP      SK 0,391 <0,001 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H6 KP     MP 0,118 <0,022 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H7 SK      MP 0,310 <0,001 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

H8 MP     PPS 0,179 <0,001 
Positif, 

signifikan 
Diterima 

    Sumber: Data primer diolah, 2018   

Keterangan: RP (Relevansi Pekerjaan), KH (Ketampakan Hasil), KPP (Kemudahan 

Penggunaan Persepsian), KSP (Kesukaan Persepsian), KP (Kegunaan Persepsian), SK 

(Sikap), MP (Minat Perilaku), dan PPS (Perilaku Penggunaan SIMDA). 
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5.4 Pengujian Hipotesis 

5.4.1 Relevansi Pekerjaan terhadap Kegunaan Persepsian 

     Hipotesis pertama menyatakan bahwa relevansi pekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value 

yang lebih kecil dari 0,05, yaitu p<0,001. Nilai koefisien sebesar 0,547 memiliki arti bahwa 

peningkatan satu koefisien variabel relevansi pekerjaan akan berpengaruh terhadap 

peningkatan koefisien variabel kegunaan persepsian sebesar 0,547. 

5.4.2 Ketampakan Hasil terhadap Kegunaan Persepsian 

     Hipotesis kedua menyatakan bahwa ketampakan hasil berpengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value 

yang lebih kecil dari 0,05, yaitu p<0,001. Nilai koefisien sebesar 0,286 memiliki arti bahwa 

peningkatan satu koefisien variabel ketampakan hasil akan berpengaruh terhadap 

peningkatan koefisien variabel kegunaan persepsian sebesar 0,286. 

5.4.3 Kemudahan Penggunaan Persepsian terhadap Sikap 

     Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh 

positif terhadap sikap.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value 

yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,013. Nilai koefisien sebesar 0,131 memiliki arti bahwa 

peningkatan satu koefisien variabel kemudahan penggunaan persepsian akan berpengaruh 

terhadap peningkatan koefisien variabel sikap sebesar 0,131. 

5.4.4 Kesukaan Persepsian terhadap Sikap 

   Hipotesis keempat menyatakan bahwa kesukaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

sikap.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value yang lebih kecil 

dari 0,05, yaitu p<0,001. Nilai koefisien sebesar 0,430 memiliki arti bahwa peningkatan satu 

koefisien variabel kesukaan persepsian persepsian akan berpengaruh terhadap peningkatan 

koefisien variabel sikap sebesar 0,430. 
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5.4.5 Kegunaan Persepsian terhadap Sikap 

     Hipotesis kelima menyatakan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

sikap.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value yang lebih kecil 

dari 0,05, yaitu p<0,001. Nilai koefisien sebesar 0,391 memiliki arti bahwa peningkatan satu 

koefisien variabel kegunaan persepsian akan berpengaruh terhadap peningkatan koefisien 

variabel sikap sebesar 0,391. 

5.4.6 Kegunaan Persepsian terhadap Minat Perilaku 

     Hipotesis keenam menyatakan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

minat perilaku.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value yang 

lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,022. Nilai koefisien sebesar 0,118 memiliki arti bahwa 

peningkatan satu koefisien variabel kegunaan persepsian akan berpengaruh terhadap 

peningkatan koefisien variabel minat perilaku sebesar 0,118. 

5.4.7 Sikap terhadap Minat Perilaku 

     Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap minat perilaku.  

Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-value yang lebih kecil dari 

0,05, yaitu p<0,001. Nilai koefisien sebesar 0,310 memiliki arti bahwa peningkatan satu 

koefisien variabel sikap akan berpengaruh terhadap peningkatan koefisien variabel minat 

perilaku sebesar 0,310. 

5.4.8 Minat perilaku terhadap Perilaku Penggunaa SIMDA  

     Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa minat perilaku berpengaruh positif terhadap 

perilaku penggunaan SIMDA.  Hasil pengujian pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai p-

value yang lebih kecil dari 0,05, yaitu p<0,001. Nilai koefisien sebesar 0,179 memiliki arti 

bahwa peningkatan satu koefisien variabel minat perilaku akan berpengaruh terhadap 

peningkatan koefisien variabel perilaku penggunaan SIMDA sebesar 0,179. 
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5.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

5.5.1 Relevansi Pekerjaan terhadap kegunaan Persepsian 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi pekerjaan berpengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian. Hasil ini mendukung hipotesis pertama penelitian yang menjelaskan 

bahwa semakin besar tingkat relevansi pekerjaan terkait terkait penggunaan SIMDA, maka 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan SIMDA tersebut.  

     Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alambaigi dan Ahangari 

(2015) yang menyatakan bahwa relevansi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian. Berdasarkan temuan tersebut, relevansi pekerjaan memperlihatkan 

alasan pengguna untuk mengetahui persepsi pengguna mengenai kegunaan dari suatu 

sistem teknologi informasi serta untuk mengetahui apakah teknologi informasi cukup relevan 

untuk mendukung pekerjaan sesuai dengan keinginan pengguna.  

     Hasil penelitian Wu et al. (2011) juga menyatakan bahwa relevansi pekerjaan 

berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian pada penggunaan Web 2.0. Teknologi 

yang digunakan dirasa berguna jika teknologi tersebut relevan dengan pekerjaannya 

sehingga aplikasi yang digunakan bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna saat 

bekerja dan dapat digunakan staf untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi tersebut agar 

lebih bermanfaat untuk pengguna dalam bekerja. 

     Dukungan empiris untuk pengaruh relevansi pekerjaan terhadap kegunaan persepsian 

juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Gaitan et al. (2011) menyatakan bahwa relevansi 

pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian pada penggunaan sistem 

web based learning di Spanyol dan Chili. Alharbi dan Drew (2014) juga menemukan bahwa 

peningkatan relevansi pekerjaaan diiringi dengan peningkatan kegunaan persepsian. 

     Senada dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar tingkat relevansi pekerjaan terkait penggunaan SIMDA, maka semakin besar 

persepsi pengguna mengenai kegunaan SIMDA. Ketika penggunaan SIMDA mendukung 
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pekerjaan karyawan (relevansi pekerjaan), semakin karyawan percaya bahwa penggunaan 

SIMDA dapat meningkatkan kinerjanya (kegunaan persepsian). Hal tersebut sesuai dengan 

pernyatan Mustakini (2007:130) yang menyatakan bahwa saat teknologi sistem informasi 

tersebut mendukung pekerjaan pengguna, pengguna tersebut percaya bahwa dengan 

menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sehingga mereka juga 

semakin percaya bahwa sistem teknologi tersebut berguna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

relevansi pekerjaan memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian.   

5.5.2 Ketampakan Hasil terhadap Kegunaan Persepsian 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketampakan hasil berpengaruh positif terhadap 

kegunaan persepsian. Hasil ini mendukung hipotesis kedua penelitian yang menjelaskan 

bahwa semakin besar ketampakan hasil terkait penggunaan SIMDA, maka semakin besar 

persepsi pengguna mengenai kegunaan SIMDA.  

     Wu, et al. (2011) juga menemukan bahwa peningkatan ketampakan hasil diikuti dengan 

peningkatan kegunaan persepsian. Pengguna akan berpendapat bahwa sistem tersebut 

memiliki kontribusi untuk pelaksanaan tugas jika mereka dapat melihat adanya peningkatan 

efisiensi kinerja dan adanya peningkatan kualitas output 

     Dukungan empiris untuk pengaruh ketampakan hasil terhadap kegunaan persepsian juga 

ditunjukkan oleh Gaitan et al. (2011). Hasil penelitian Gaitan et al. (2011) menyatakan bahwa 

ketampakan hasil memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian pada 

penggunaan sistem web based learning di Spanyol dan Chili.  

     Sesuai dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar tingkat ketampakan hasil terkait penggunaan SIMDA, maka semakin besar 

persepsi pengguna mengenai kegunaan SIMDA. Pengguna akan merasa sistem tersebut 

berguna jika ada pengaruh positif antara penggunaan sistem teknologi informasi dengan 

hasilnya serta hasil dari penggunaan sistem tersebut mudah diamati dan dikomunikasikan 
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(Islam, 2011). Adapun 57,09% karyawan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penelitian 

ini menilai bahwa ketampakan hasil itu tinggi jika hasil penggunaan SIMDA (laporan 

keuangan yang dihasilkan) jelas dan mudah dipahami oleh pengguna sehingga hasil dari 

laporan keuangan tersebut mudah dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan yang 

berguna dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan ulasan tersebut terlihat bahwa 

pengguna akan memiliki lebih banyak persepsi positif dari kegunaan sistem teknologi 

informasi jika hasil positif dari penggunaan sistem teknologi informasi dapat segera terlihat. 

Hal tersebut sesuai dengan Mustakini (2007:130) yang menyatakan bahwa konsep 

ketampakan hasil menggambarkan kemudahan pengguna merasakan hasil yang nyata dari 

menggunakan inovasi pada sistem teknologi informasi yang terlihat dari adanya peningkatan 

kinerja pada saat penggunaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketampakan hasil memiliki 

pengaruh positif terhadap kegunaan persepsian.    

5.5.3 Kemudahan Penggunaan Persepsian terhadap Sikap 

          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap sikap. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga penelitian yang 

menjelaskan bahwa semakin besar persepsi pengguna mengenai kemudahan penggunaan 

SIMDA, maka semakin positif sikap pengguna mengenai penggunaan SIMDA.  

     Hasil penelitian Moon dan Kim (2001) juga menyatakan bahwa kemudahan penggunaan 

persepsian memiliki pengaruh positif terhadap sikap. Hal tersebut karena pengguna akan 

lebih tertarik pada penggunaan teknologi informasi yang lebih mudah digunakan untuk 

memengaruhi sikap mereka.  

     Berbeda dengan hasil penelitian Moon dan Kim (2001), hasil penelitian Shyu dan Huang 

(2011) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan persepsian tidak memiliki pengaruh 

terhadap sikap karena tidak semua dan  tidak seharusnya pengguna akan memiliki sikap 

untuk menggunakan hanya karena suatu teknologi mudah digunakan. Pengguna e-
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government learning mempertimbangkan kebermanfaatan dari teknologi tersebut untuk 

memengaruhi sikap pengguna dalam menggunakannya. 

     Akan tetapi, beberapa penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian Moon dan Kim 

(2001). Hasil penelitian Teo dan Noyes (2011) terhadap 153 calon guru di National Institute 

of Education (Singapura) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap sikap. Hasil penelitian Alharbi dan Drew (2014) pada 105 

akademisi di Universitas Saqra (Arab Saudi) mengenai penggunaan sistem pembelajaran 

manajemen juga menyatakan bahwa kemudahan penggunaan persepsian memiliki pengaruh 

positif terhadap sikap. Praveena dan Thomas (2014) menyatakan bahwa meningkatnya 

persepsi pengguna mengenai kemudahan dari penggunaan teknologi akan meningkatkan 

sikap pengguna. 

     Sesuai dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kemudahan penggunaan SIMDA, maka 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan SIMDA. Berdasarkan distribusi 

jawaban responden, beberapa karyawan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menilai bahwa 

kemudahan penggunaan persepsian itu tinggi jika penggunaan SIMDA mudah untuk 

dikuasai sehingga akan membebaskan karyawan dari usaha ekstra dalam mengerjakan 

tugas. Selaras dengan pernyataan ini, Toft et al. (2014) menyatakan bahwa keyakinan 

mengenai konstruk kemudahan penggunaan persepsian juga diasumsikan untuk 

menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan penggunaan suatu teknologi (Toft et al., 

2014). Keyakinan yang dimaksud, yaitu keyakinan pengguna bahwa sistem teknologi 

informasi yang akan digunakan, mudah digunakan, atau tidak membutuhkan usaha yang 

besar saat penggunaanya (Suki dan Suki, 2011). Berdasarkan ulasan tersebut terlihat bahwa 

jika suatu sistem mudah dalam penggunaanya, tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap 

memberatkan, akan memengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi 
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informasi tersebut (Mustakini, 2007:115). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemudahan 

penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif terhadap sikap.    

5.5.4 Kesukaan Persepsian terhadap Sikap 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesukaan persepsian berpengaruh positif 

terhadap sikap. Hasil ini mendukung hipotesis keempat penelitian yang menjelaskan bahwa 

semakin besar tingkat kesukaan persepsian pengguna mengenai penggunaan SIMDA, maka 

pengguna akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan SIMDA.          .  

     Dukungan empiris untuk pengaruh kesukaan persepsian terhadap sikap juga ditunjukkan 

oleh Shyu dan Huang (2011). Shyu dan Huang (2011) menemukan bahwa semakin tinggi 

perasaaan senang maupun perasaan menikmati pengguna pada saat menggunakan 

teknologi sistem informasi akan meningkatkan sikap positif  pengguna dalam teknologi 

sistem informasi tersebut. 

     Praveena dan Thomas (2014) juga menyatakan bahwa kesukaan persepsian 

berpengaruh positif terhadap sikap. Kesukaan persepsian memainkan peran penting dalam 

menentukan sikap pengguna. Hal tersebut karena perasaan nyaman maupun senang 

seorang pengguna akan memengaruhi sikap positif pengguna dalam menggunakan 

facebook. 

     Selaras dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar tingkat kesukaan persepsian pengguna mengenai penggunaan SIMDA, maka 

pengguna akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan SIMDA. Adapun 82% 

pengguna SIMDA menyatakan bahwa jika mereka menikmati penggunaan SIMDA karena 

adanya motivasi intrinsik para pengguna untuk menggunakan teknologi informasi, seperti 

pengguna merasa sistem tersebut menyenangkan dalam penggunaannya dan pengguna 

menikmati dalam penggunaannya karena adanya pengalaman positif yang berasal dari 

interaksi antara sistem teknologi informasi dan pengguna. Hal tersebut yang dapat 
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memengaruhi sikap pengguna dalam menggunakan SIMDA. Teo & Noyes (2011) juga 

menyatakan bahwa kesukaan persepsian merupakan penentu paling dominan dari sikap. 

Kesukaan persepsian dianggap sebagai penentu paling dominan dari sikap karena seorang 

individu hanya akan terlibat dalam suatu kegiatan yang mereka anggap menyenangkan 

sehingga memengaruhi sikap mereka terhadap suatu teknologi baru (Teo dan Lim, 1997). 

Jadi, pengguna dengan tingkat kesukaan persepsian yang tinggi, kemungkinan akan 

memiliki sikap yang sangat positif terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Hal 

tersebut karena sikap juga merupakan evaluasi dari pengguna mengenai ketertarikannya 

mengenai penggunaan suatu sistem teknologi informasi (Mustakini, 2007:116).Berdasarkan 

ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesukaan persepsian memiliki pengaruh positif 

terhadap sikap. 

5.5.5 Kegunaan Persepsian Terhadap Sikap 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif 

terhadap sikap. Hasil ini mendukung hipotesis kelima penelitian yang menjelaskan bahwa 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam penggunaan SIMDA, maka 

pengguna akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan SIMDA. 

    Hasil penelitian Shyu dan Huang (2011) juga menyatakan bahwa kegunaan persepsian 

memiliki pengaruh positif terhadap sikap pengguna untuk menggunakan e-government 

learning. Artinya jika kegunaan persepsian seorang pengguna sistem teknologi informasi 

tinggi, akan meningkatkan sikap pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi.  

     Dukungan empiris untuk pengaruh kegunaan persepsian terhadap sikap juga ditunjukkan 

oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian Moon dan Kim (2001) terhadap 152 mahasiswa 

pascasarjana manajemen di Korea menyatakan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh 

positif terhadap sikap. Teo dan Noyes (2011) juga mendukung pengaruh positif ini untuk 

survei pada 153 guru di National Institute of Education (Singapura) mengenai penggunaan 
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teknologi.  Alharbi dan Drew (2014) juga mendukung pengaruh positif ini untuk survei pada 

105 akademisi di Universitas Saqra (Arab Saudi) mengenai penggunaan sistem 

pembelajaran manajemen. Praveena dan Thomas (2014) menemukan bahwa meningkatnya 

persepsi pengguna mengenai kegunaan atau manfaat dari penggunaan teknologi akan 

meningkatkan sikap pengguna. 

     Senada dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam penggunaan SIMDA, maka 

pengguna akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan SIMDA. Davis (1989) 

menyatakan bahwa kegunaan persepsian merupakan suatu tingkat keyakinan seseorang 

(pengguna) bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan dapat meningkatkan 

kinerjanya. Berdasarkan definisinya, dapat diketahui bahwa kegunaan persepsian dapat 

membentuk kepercayaan mengenai proses pengambilan keputusan. Keyakinan mengenai 

konstruk ini diasumsikan untuk menentukan sikap seseorang terhadap penerimaan 

penggunaan suatu teknologi (Toft et al., 2014). Sebagian besar karyawan Pemerintah 

Kabupaten pasuruan menyatakan bahwa SIMDA ini berguna. Hal tersebut terlihat dari 

distribusi jawaban responden memiliki skor yang sangat tinggi sekali sebesar 6,09 atau 87%.  

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dari 282 orang, delapan puluh tujuh persen 

diantaranya menyatakan bahwa SIMDA berguna sehingga karyawan memiliki sikap yang 

positif terkait penggunaan SIMDA. Sesuai dengan pernyataan Mustakini (2007: 114) jika 

seorang individu merasa percaya bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan berguna 

atau menguntungkan bagi pemakai, akan memengaruhi sikap pengguna. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kegunaan persepsian memiliki pengaruh positif terhadap sikap. 

5.5.6 Kegunaan Persepsian terhadap Minat Perilaku 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif 

terhadap minat perilaku. Hasil ini mendukung hipotesis keenam penelitian yang menjelaskan 
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bahwa semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam penggunaan SIMDA, 

maka semakin besar minat pengguna terhadap penggunaan SIMDA. 

     Pengaruh konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku telah diuji pada 

berbagai jenis aplikasi dan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku. 

Moon dan Kim (2001) menguji konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada 

penggunaan WWW pada 152 mahasiswa pascasarjana manajemen di Korea. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif 

terhadap minat perilaku pada penggunaan WWW. Bouwman (2011) menguji konstruk 

kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada penggunaan dari jaringan sosial 

berbasis lokasi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan jaringan sosial berbasis lokasi. 

Gaitan et al. (2011) menguji konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada 

penggunaan sistem web based learning di Spanyol dan Chili. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki pengaruh positif terhadap minat 

perilaku pada penggunaan sistem web based learning di Spanyol dan Chili. Wu et al., (2011) 

menguji konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku pada penggunaan website 

Web 2.0 di Taiwan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan website Web 2.0. Alharbi dan 

Drew (2014) menguji konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku terhadap 

penggunaan sistem pembelajaran manajemen pada 105 akademisi di Universitas Saqra 

(Arab Saudi). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan sistem pembelajaran 

manajemen. Alambaigi dan Ahangari (2015) menguji konstruk kegunaan persepsian 

terhadap minat perilaku terhadap penggunaan teknologi pertanian pada 120 agen pertanian 

di Azerbaijan Barat. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan persepsian memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan teknologi pertanian. Chin dan 
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Ahmad (2015) menguji konstruk kegunaan persepsian terhadap minat perilaku terhadap 

penggunaan e-payment di Malaysia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan 

persepsian memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku pada penggunaan e-payment. 

     Senada dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam penggunaan SIMDA, maka 

semakin besar minat pengguna terhadap penggunaan SIMDA. Adapun 64,18% karyawan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menilai bahwa salah satu kegunaan SIMDA adalah 

mendapatkan informasi yang akurat. Keakuratan informasi sangat diperlukan karena 

berguna untuk menunjang pembuatan laporan keuangan yang andal sesuai dengan tujuan 

pemerintah dalam menggunakan SIMDA untuk pembuatan laporan keuangannya. 

Kebanyakan reponden menilai bahwa suatu sistem tersebut dikatakan berguna jika mereka 

mendapatkan informasi yang akurat. Mustakini (2007:114) menyatakan jika seorang individu 

merasa percaya bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan berguna atau 

menguntungkan bagi pemakai, dia akan memiliki minat untuk menggunakannya. Sebaliknya, 

jika seorang individu merasa percaya bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan tidak 

berguna atau tidak menguntungkan bagi pemakai, dia tidak akan berminat untuk 

menggunakannya. Berdasarkan ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegunaan 

persepsian memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku. 

5.5.7 Sikap terhadap Minat Perilaku 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap minat 

perilaku. Hasil ini mendukung hipotesis ketujuh penelitian yang menjelaskan bahwa semakin 

besar evaluasi kepercayaan individu untuk melakukan perilaku yang akan ditentukan (sikap) 

dalam penggunaan SIMDA, maka semakin besar minat pengguna terhadap penggunaan 

SIMDA. 
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     Dukungan empiris untuk pengaruh sikap terhadap minat perilaku juga ditunjukkan oleh 

beberapa penelitian terdahulu. Moon dan Kim (2001) membuktikan bahwa sikap memiliki 

pengaruh positif terhadap minat perilaku. Hasil penelitian Shyu dan Huang (2011) 

menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku pada 

penggunaan e-government learning di Taiwan. Praveena dan Thomas (2014) juga 

menunjukkan bahwa meningkatnya sikap diiringi oleh peningkatan minat perilaku pada 

penggunaan facebook. Alharbi dan Drew (2015) juga mendukung pengaruh positif ini untuk 

survei pada 105 akademisi di Universitas Saqra (Arab Saudi) mengenai penggunaan sistem 

pembelajaran manajemen. 

     Senada dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar evaluasi kepercayaan individu untuk melakukan perilaku yang akan 

ditentukan (sikap) dalam penggunaan SIMDA, maka semakin besar minat pengguna 

terhadap penggunaan SIMDA. Sebagian besar karyawan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

sebesar 59,22% menyatakan bahwa menggunakan SIMDA merupakan ide yang bagus. 

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar karyawan menerima penggunaan 

SIMDA tersebut sehingga mereka memiliki minat dalam penggunaan SIMDA. Ajzen dan 

Fishbein (1975:3-11) mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang 

dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek. Sikap karyawan yang 

menerima atau menolak penggunaan teknologi informasi dapat memengaruhi minat 

karyawan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut (Lam, Cho, dan Qu, 2007). Jadi, 

dapat diketahui bahwa sikap seseorang dapat memengaruhi minat perilaku seseorang 

sesuai dengan evaluasi kepercayaannya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Mustakini 

(2007:116) yang menyatakan bahwa jika pengguna memiliki sikap yang positif terkait 

penggunaan sistem, akan meningkatkan minat pengguna untuk menggunakannya. 

Berdasarkan ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap memiliki pengaruh positif 

terhadap minat perilaku. 
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5.5.8 Minat Perilaku terhadap Perilaku Penggunaan SIMDA 

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat perilaku berpengaruh positif terhadap 

perilaku penggunaan SIMDA. Hasil ini mendukung hipotesis kedelapan penelitian yang 

menjelaskan bahwa semakin besar minat perilaku pengguna, maka semakin tinggi tingkat 

perilaku penggunaan SIMDA. 

     Dukungan empiris untuk pengaruh minat perilaku terhadap perilaku penggunaan SIMDA 

juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian Moon dan Kim (2001) terhadap 

152 mahasiswa pascasarjana manajemen di Korea menyatakan bahwa minat perilaku 

berpengaruh positif terhadap penggunaan aktual dari WWW. Shyu dan Huang (2011) 

menyatakan bahwa minat perilaku memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan e-

government learning di Taiwan. Bouwman (2011) juga menyatakan dukungannya mengenai 

adanya pengaruh positif antara minat perilaku dan penggunaan jaringan sosial berbasis 

lokasi. Hasil penelitian Wu et al. (2011) juga menyatakan bahwa minat perilaku berpengaruh 

positif terhadap penggunaan Web 2.0. Gaitan et al. (2011) juga menemukan bahwa minat 

perilaku memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan sistem web based learning di 

Spanyol dan Chili. Alambaigi dan Ahangari (2015) menemukan bahwa meningkatnya minat 

perilaku diikuti oleh peningkatan perilaku aktual pada penggunaan teknologi. 

     Selaras dengan beberapa penelitian tersebut, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

semakin besar minat perilaku pengguna, maka semakin tinggi tingkat perilaku penggunaan 

SIMDA. Sebagian besar karyawan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki minat 

yang tinggi dalam penerapan SIMDA yang dibuktikan berdasarkan skor minat perilaku 

sebesar 85%. Hal tersebut diiringi dengan tingkat intensitas yang tinggi terkait perilaku 

penggunaan SIMDA. Menurut Joo dan Sang (2013) minat merupakan penentu langsung dari 

perilaku. Artinya, seseorang akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika memiliki 

keinginan atau minat (behavioral intention) untuk melakukannya. Pada penerimaan 

penggunaan teknologi, minat pengguna untuk menggunakan sistem teknologi informasi 
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dapat menggerakkan pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut karena adanya 

motivasi dari pengguna untuk menggunakan serta keinginan untuk memotivasi pengguna 

lainnya (Fatmawati, 2015). Mustakini (2007:116) menyatakan bahwa apabila individu 

memiliki minat yang tinggi, diperkirakan akan lebih tinggi pula kecenderungan 

mengaktualisasikan minatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat perilaku memiliki 

pengaruh positif terhadap perilaku yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perilaku 

penggunaan SIMDA. 

5.6 Pengujian Konstruk dengan Efek Mediasi dan Pembahasannya 

     Baron dan Kenny (1986) dalam Sholihin dan Ratmono (2013:57)  menyatakan bahwa ada 

tiga syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan pengujian mediasi secara parsial 

maupun penuh, yaitu signifikannya hubungan antara konstruk eksogen dan konstruk 

endogen, signifikannya hubungan konstruk eksogen dengan variabel mediasi, dan 

signifikannya hubungan variabel mediasi dengan konstruk endogen. Apabila ada salah satu 

syarat yang tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan mediasi yang 

dapat diperoleh. Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi,maka akan dilakukan pengujian 

mediasi. Adapun dua tahapan yang akan dilakukan peneliti dalam menguji variabel mediasi 

yaitu melakukan pengujian hubungan langsung antara konstruk eksogen dan konstruk 

endogen tanpa melibatkan variabel mediasi serta melakukan pengujiam hubungan tidak 

langsung antara konstruk eksogen dan konstruk endogen dengan melibatkan variabel 

mediasi. Kemudian dilakukan pengambilan simpulan mengenai mediasi parsial atau penuh. 
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5.6.1 Pengujian Mediasi Kegunaan Persepsian 

Gambar 5.2 

Pengaruh langsung konstruk RP dan KH terhadap konstruk MP 

 

Sumber: WarpPLS 5.0 

     Berdasarkan gambar 5.2 diperoleh bahwa konstruk RP berpengaruh positif terhadap 

konstruk MP dengan nilai koefisien sebesar 0,52 dan p<0,01. Sedangkan konstruk RP 

berpengaruh positif terhadap konstruk MP dengan nilai koefisien sebesar 0,52 dan p<0,01. 

Hasil ini menunjukkan bahwa syarat pertama untuk melakukan uji mediasi sudah terpenuhi. 

Gambar 5.3 

Pengaruh konstruk RP dan KH terhadap konstruk KP 

 

Sumber: WarpPLS 5.0 
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     Berdasarkan gambar 5.3 diperoleh bahwa konstruk RP berpengaruh positif terhadap 

konstruk KP dengan nilai koefisien sebesar 0,55 dan p<0,01. Sedangkan konstruk RP 

berpengaruh positif terhadap konstruk KP dengan nilai koefisien sebesar 0,29 dan p<0,01. 

Hasil ini menunjukkan bahwa syarat kedua untuk melakukan uji mediasi sudah terpenuhi. 

Gambar 5.4 

Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk Eksogen dan Variabel Mediasi 

terhadap Konstruk Endogen 

 

Sumber: WarpPLS 5.0 

Berdasarkan gambar 5.4 diperoleh hasil bahwa syarat ketiga untuk melakukan 

pengujian mediasi juga telah terpenuhi, konstruk KP berpengaruh positif terhadap konstruk  

MP.  

Tabel 5.18 

Hasil Pengujian Hubungan Mediasi Kegunaan Persepsian 

Item 
β Tanpa 
Variabel 
Mediasi 

β Dengan 
Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

Keterangan 

 RP      MP    0,52*  0,36*  <0,001  <0,001  Mediasi parsial 

 KH      MP    0,36*  0,27*  <0,001  <0,001  Mediasi Parsial 

Sumber: Gambar 5.2, Gambar 5.3 dan Gambar 5.4 

Ket: (*)= signifikan pada level 0,05 
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Tabel 5.18 menunjukkan bahwa hipotesis sembilan didukung dan memiliki hubungan 

mediasi parsial. Hasil ini juga menunjukkan bahwa hipotesis sepuluh juga didukung dan 

memiliki hubungan mediasi parsial.  

5.6.2 Pengujian Mediasi Sikap 

Gambar 5.5 

Pengaruh langsung konstruk KPP, KSP dan KP terhadap konstruk MP 

 

 Sumber: WarpPLS 5.0 

     Berdasarkan gambar 5.5 diperoleh bahwa konstruk KPP tidak berpengaruh terhadap 

konstruk MP dengan nilai p-value 0,35. Sedangkan konstruk KSP berpengaruh positif 

terhadap konstruk MP dengan nilai koefisien sebesar 0,60 dan p<0,01. Konstruk KP 

berpengaruh positif terhadap konstruk MP dengan nilai koefisien sebesar 0,31 dan p<0,01. 

Hasil ini menunjukkan bahwa syarat pertama untuk melakukan uji mediasi untuk hubungan 

antara MP dengan konstruk KSP dan KP sudah terpenuhi.  
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Gambar 5.6 

Pengaruh konstruk KSP dan KP terhadap konstruk SK 

 

       Sumber: WarpPLS 5.0 

     Berdasarkan gambar 5.6 diperoleh bahwa konstruk KSP berpengaruh positif terhadap 

konstruk SK dengan nilai koefisien sebesar 0,46 dan p<0,01. Sedangkan konstruk KP 

berpengaruh positif terhadap konstruk SK dengan nilai koefisien sebesar 0,41 dan p<0,01. 

Hasil ini menunjukkan bahwa syarat kedua untuk melakukan uji mediasi sudah terpenuhi. 

Gambar 5.7 

Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk Eksogen dan Variabel Mediasi 

terhadap Konstruk Endogen 

 

Sumber: WarpPLS 5.0 
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Berdasarkan gambar 5.7 diperoleh hasil bahwa syarat ketiga untuk melakukan pengujian 

mediasi juga telah terpenuhi, konstruk SK berpengaruh positif terhadap konstruk  MP.  

Tabel 5.19 

Hasil Pengujian Hubungan Mediasi Sikap 

Item 
β Tanpa 
Variabel 
Mediasi 

β Dengan 
Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

Keterangan 

 KSP      MP   0,60* 0,44* <0,001 <0,001 Mediasi parsial 

 KP      MP   0,31* 0,17* <0,001 <0,001 Mediasi Parsial 

 Sumber: Gambar 5.5, Gambar 5.6 dan Gambar 5.7 

Ket: (*)= signifikan pada level 0,05 

     Tabel 5.19 menunjukkan bahwa hipotesis sebelas tidak didukung karena konstruk KPP 

tidak memiliki pengaruh langsung terhadap MP sehingga tidak memenuhi syarat untuk 

dilakukan uji mediasi. Hipotesis dua belas didukung dan memiliki hubungan mediasi parsial. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa hipotesis tiga belas juga didukung dan memiliki 

hubungan mediasi parsial.  

5.6.3 Pengujian mediasi Minat Perilaku 

Gambar 5.8 

Pengaruh langsung konstruk KP dan SK terhadap konstruk MP 

 

   Sumber: WarpPLS 5.0 
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     Berdasarkan gambar 5.5 diperoleh bahwa konstruk KP berpengaruh positif terhadap 

konstruk PPS dengan nilai koefisien sebesar 0,26 dan p<0,01. Konstruk SK berpengaruh 

positif terhadap konstruk PPS dengan nilai koefisien sebesar 0,16 dan p<0,01. Hasil ini 

menunjukkan bahwa syarat pertama untuk melakukan uji mediasi sudah terpenuhi.  

Gambar 5.9 

Pengaruh konstruk KP dan SK terhadap konstruk MP 

 

                Sumber: WarpPLS 5.0 

     Berdasarkan gambar 5.9 diperoleh bahwa konstruk KP berpengaruh positif terhadap 

konstruk MP dengan nilai koefisien sebesar 0,29 dan p<0,01. Sedangkan konstruk SK 

berpengaruh positif terhadap konstruk MP dengan nilai koefisien sebesar 0,58 dan p<0,01. 

Hasil ini menunjukkan bahwa syarat kedua untuk melakukan uji mediasi sudah terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Gambar 5.10 

Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk Eksogen dan Variabel Mediasi 

terhadap Konstruk Endogen 

 

Sumber: WarpPLS 5.0 

Berdasarkan gambar 5.7 diperoleh hasil bahwa syarat ketiga untuk melakukan pengujian 

mediasi juga telah terpenuhi, konstruk MP berpengaruh positif terhadap konstruk  PPS.  

Tabel 5.20 

Hasil Pengujian Hubungan Mediasi Minat Perilaku 

Item 
β Tanpa 
Variabel 
Mediasi 

β Dengan 
Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

Keterangan 

 KP     PPS   0,60* 0,44* <0,001 <0,001 Mediasi parsial 

 SK      PPS   0,31* 0,17* <0,001 <0,001 Mediasi Parsial 

 Sumber: Gambar 5.8, Gambar 5.9 dan Gambar 5.10 

Ket: (*)= signifikan pada level 0,05 

     Tabel 5.20 menunjukkan bahwa hipotesis tiga empat belas didukung dan memiliki 

hubungan mediasi parsial. Hasil ini juga menunjukkan bahwa hipotesis lima belas juga 

didukung dan memiliki hubungan mediasi parsial.  
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Tabel 5.21 

Hasil Keseluruhan Pengujian Mediasi 

Hipo 
tesis 

Item 
β Tanpa 
Variabel 
Mediasi 

β Dengan 
Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

p-value 
Tanpa 

Variabel 
Mediasi 

Keterangan 

H9 
 KSP       MP   0,60* 0,44* <0,001 <0,001 Diterima 

H10 
 KP       MP   0,31* 0,17* <0,001 <0,001 Diterima 

H11 
 KPP       MP   0,02 - 0,35 - Ditolak 

H12 
 KSP       MP   0,60* 0,44* <0,001 <0,001 

Diterima 

H13 
 KP       MP   0,31* 0,17* <0,001 <0,001 

Diterima 

H14 
 KP      PPS   0,60* 0,44* <0,001 <0,001 

Diterima 

H15 
 SK       PPS   0,31* 0,17* <0,001 <0,001 

Diterima 

  

5.6.4 Pembahasan Pengujian Mediasi 

     Hasil dari pengujian mediasi menyatakan bahwa hipotesis sembilan diterima, yaitu 

relevansi pekerjaan berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku melalui kegunaan 

persepsian. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegunaan persepsian memediasi secara 

parsial pengaruh relevansi pekerjaan terhadap minat perilaku. Baron dan Keny (1986) 

dalam Sholihin dan Ratmono (2013:59) menyatakan bahwa kegunaan persepsian bukan 

satu-satunya pemediasi hubungan relevansi pekerjaan terhadap minat perilaku, akan tetapi 

ada pemediasi lain. Hasil ini menyiratkan bahwa semakin positif persepsi pengguna 

mengenai relevansi pekerjaan maka pengguna akan semakin percaya bahwa SIMDA yang 

digunakan tersebut baik sehingga meningkatkan minat pengguna dalam menggunaka 

SIMDA. Hal tersebut sesuai dengan pernyatan Mustakini (2007:130) yang menyatakan 

bahwa saat teknologi sistem informasi tersebut mendukung pekerjaan pengguna, 

pengguna tersebut percaya bahwa dengan menggunakan sistem tersebut dapat 
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meningkatkan kinerjanya sehingga mereka juga semakin percaya bahwa sistem teknologi 

tersebut berguna. Pada akhirnya, dapat meningkatkan minat pengguna. 

     Hasil penelitian juga menyatakan bahwa hipotesis sepuluh diterima, yaitu ketampakan 

hasil berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku melalui kegunaan persepsian.       

Hasil penelitian menyatakan bahwa kegunaan persepsian memediasi secara parsial 

pengaruh ketampakan hasil terhadap minat perilaku berarti kegunaan persepsian bukan 

satu-satunya pemediasi hubungan ketampakan hasil terhadap minat perilaku, akan tetapi 

ada pemediasi lain. Hasil ini menyiratkan bahwa semakin terlihat hasil yang nyata dari 

penggunaan SIMDA (laporan keuangan jelas, mudah dipahami, dan mudah 

dikomunikasikan) maka pengguna akan semakin percaya bahwa SIMDA yang digunakan 

tersebut baik sehingga meningkatkan minat pengguna dalam menggunakan SIMDA. Hal 

tersebut sesuai dengan Mustakini (2007:130) yang menyatakan bahwa konsep 

ketampakan hasil menggambarkan kemudahan pengguna merasakan hasil yang nyata dari 

menggunakan inovasi pada sistem teknologi informasi yang terlihat dari adanya 

peningkatan kinerja pada saat penggunaannya. Pada akhirnya, dapat meningkatkan minat 

pengguna. 

    Hasil dari pengujian mediasi menyatakan bahwa hipotesis sebelas ditolak. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa sikap tidak memediasi pengaruh kemudahan penggunaan persepsian 

terhadap minat perilaku. Hal ini karena 63,15% berdasarkan distribusi jawaban responden 

karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan  menyatakan bahwa mereka lebih 

tertarik menggunakan SIMDA (memiliki minat) jika SIMDA memiliki keuntungan atau 

manfaat untuk dapat meningkatkan kinerjanya daripada hanya mudah digunakan tanpa ada 

manfaat yang mereka peroleh. 

     Selanjutnya, hipotesis dua belas juga dinyatakan diterima, yaitu kesukaan persepsian 

berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku melalui sikap. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa sikap memediasi secara parsial pengaruh kesukaan persepsian 
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terhadap minat perilaku berarti sikap bukan satu-satunya pemediasi hubungan kesukaan 

persepsian terhadap minat perilaku, akan tetapi ada pemediasi lain. Hasil ini menyiratkan 

bahwa semakin besar tingkat kesukaan persepsian pengguna mengenai penggunaan 

SIMDA, maka pengguna akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan 

SIMDA sehingga meningkatkan minat pengguna dalam menggunakan SIMDA. Kesukaan 

persepsian dianggap sebagai penentu paling dominan dari sikap karena seorang individu 

hanya akan terlibat dalam suatu kegiatan yang mereka anggap menyenangkan sehingga 

memengaruhi sikap mereka terhadap suatu teknologi baru yang selanjutnya dapat 

memengaruhi minat mereka untuk menggunakan suatu teknologi baru (Teo dan Lim, 

1997). 

     Hasil penelitian juga menyatakan bahwa hipotesis tiga belas dinyatakan diterima, yaitu 

kegunaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap minat perilaku melalui sikap. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap memediasi secara parsial pengaruh kegunaan 

persepsian terhadap minat perilaku berarti sikap bukan satu-satunya pemediasi hubungan 

kegunaan persepsian terhadap minat perilaku, akan tetapi ada pemediasi lain. Hasil ini 

menyiratkan bahwa semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam 

penggunaan SIMDA, maka pengguna akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap 

penggunaan SIMDA. sehingga meningkatkan minat pengguna dalam menggunakan SIMDA. 

Sesuai dengan pernyataan Mustakini (2007: 114) jika seorang individu merasa percaya 

bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan berguna atau menguntungkan bagi 

pemakai, akan memengaruhi sikap pengguna yang pada akhirnya dapat memengaruhi minat 

pengguna untuk menggunakannya. 

     Selanjutnya, hasil penelitian juga menyatakan bahwa hipotesis empat belas dinyatakan 

diterima, yaitu kegunaan persepsian berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku 

penggunaan simda melalui minat perilaku. Hasil penelitian menyatakan bahwa minat perilaku 

memediasi secara parsial pengaruh kegunaan persepsian terhadap perilaku penggunaan 
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SIMDA berarti minat perilaku bukan satu-satunya pemediasi hubungan kegunaan persepsian 

terhadap minat perilaku, akan tetapi ada pemediasi lain. Hasil ini menyiratkan bahwa 

semakin besar persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam penggunaan SIMDA, maka 

semakin besar minat pengguna terhadap penggunaan SIMDA (semakin seseorang ingin 

mengaktualisasikan minatnya), sehingga dapat meningkatkan perilaku penggunaan SIMDA. . 

Mustakini (2007:114) menyatakan jika seorang individu merasa percaya bahwa sistem 

teknologi informasi yang digunakan berguna atau menguntungkan bagi pemakai, dia akan 

memiliki minat untuk menggunakannya sehingga mereka akan menggunakannya 

     Hasil penelitian juga menyatakan bahwa hipotesis lima belas dinyatakan diterima, yaitu 

sikap berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku penggunaan SIMDA melalui minat 

perilaku. Hasil penelitian menyatakan bahwa minat perilaku memediasi secara parsial 

pengaruh sikap terhadap perilaku penggunaan SIMDA berarti minat perilaku bukan satu-

satunya pemediasi hubungan sikap terhadap minat perilaku, akan tetapi ada pemediasi lain. 

Hasil ini menyiratkan bahwa semakin positif  evaluasi kepercayaan individu untuk melakukan 

perilaku yang akan ditentukan (sikap) dalam penggunaan SIMDA, maka semakin besar 

minat pengguna terhadap penggunaan SIMDA (semakin seseorang ingin 

mengaktualisasikan minatnya), sehingga dapat meningkatkan perilaku penggunaan SIMDA.  

Hal tersebut senada dengan pernyataan Mustakini (2007:116) yang menyatakan bahwa jika 

pengguna memiliki sikap yang positif terkait penggunaan sistem, akan meningkatkan minat 

pengguna sehingga dia akan menggunakannya. 

     Secara keseluruhan, pengujian ini memperjelas hasil akhir yang lebih menegaskan 

mengenai penggunaan suatu teknologi selalu diawali oleh minat kemudian diikuti oleh 

persepsi pengguna mengenai kegunaan dari teknologi tersebut dan sikap pengguna 

mengenai teknologi tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan 

     Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memperhatikan 

beberapa faktor kunci dalam memahami faktor-faktor individual yang memengaruhi 

penggunaan SIMDA agar ada penerimaan dalam penggunaan SIMDA tersebut sehingga 

dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan sistem teknologi informasi mengingat bahwa 

SIMDA berbasis akrual yang baru dikembangkan di daerah Pasuruan. Faktor-faktor kunci 

tersebut diantaranya, kegunaan persepsian, kemudahan penggunaan persepsian, sikap, 

kesukaan persepsian, relevansi pekerjaan, ketampakan hasil, minat perilaku, dan perilaku.  

     Hasil penelitian ini membuktikan bahwa relevansi pekerjaan dan ketampakan hasil 

berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian. Ketika penggunaan SIMDA mendukung 

pekerjaan karyawan (relevansi pekerjaan), semakin karyawan percaya bahwa penggunaan 

SIMDA dapat meningkatkan kinerjanya (kegunaan persepsian). Karyawan akan percaya 

bahwa sistem teknologi informasi tersebut berguna ketika penggunaan sistem teknologi 

informasi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Selain itu, pengguna akan merasa sistem 

tersebut berguna jika hasil positif dari penggunaan sistem teknologi informasi tersebut dapat 

segera terlihat. 

    Selanjutnya, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kemudahan penggunaan 

persepsian, kesukaan persepsian, dan kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap 

sikap. Penelitian ini membuktikan bahwa bahwa sebagian besar karyawan menyatakan 

bahwa SIMDA berguna sehingga mereka memiliki sikap yang positif terkait penggunaan 

SIMDA. Penelitian ini juga membuktikan bahwa jika suatu sistem mudah dalam 

penggunaanya, tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan, akan 

memengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi tersebut. 

Selain itu, pengguna SIMDA menyatakan bahwa jika mereka menikmati penggunaan 
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SIMDA, mereka akan memiliki sikap yang sangat positif terhadap penggunaan sistem 

teknologi informasi tersebut. Kegunaan persepsian dapat membentuk kepercayaan 

mengenai proses pengambilan keputusan. Kepercayaan mengenai proses pengambilan 

keputusan ini berkaitan dengan sikap karyawan mengenai penggunaan SIMDA. 

     Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kegunaan persepsian dan sikap 

berpengaruh positif terhadap minat perilaku. Sebagian besar karyawan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa salah satu manfaat penggunaan SIMDA adalah 

berguna untuk memperoleh informasi yang akurat. Keakuratan informasi sangat diperlukan 

untuk menunjang pembuatan laporan keuangan yang andal sesuai dengan tujuan 

pemerintah dalam menggunakan SIMDA. Keuntungan tersebut menyebabkan semakin besar 

persepsi pengguna mengenai kegunaan dalam penggunaan SIMDA sehingga mereka 

memiliki minat  yang besar dalam penggunaannya. Selain itu, sebagian besar karyawan 

menerima penggunaan SIMDA yang artinya sebagian besar karyawan memiliki sikap yang 

positif terkait penggunaan SIMDA sehingga mereka memiliki minat dalam penggunaannya. 

Selaras dengan peryataan Lam, Cho, dan Qu (2007) yang menyatakan bahwa sikap 

karyawan yang menerima atau menolak penggunaan teknologi informasi dapat 

memengaruhi minat karyawan untuk menggunakan teknologi informasi. 

     Selanjutnya, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa minat perilaku berpengaruh 

positif terhadap perilaku penggunaan SIMDA. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

semakin besar minat perilaku karyawan, maka semakin tinggi intensitas penggunaan 

SIMDA. Hal tersebut karena adanya minat perilaku dapat memotivasi karyawan untuk 

semakin mengaktualisasikan minatnya.  

    Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan penggunaan 

SIMDA berdasarkan TAM akan terjadi jika sistem teknologi informasi tersebut dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, memudahkan dan mempercepat pengguna dalam 

penyusunan laporan keuangannya, memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

akurat terkait laporan keuangan,relevan dengan pekerjaan pengguna, serta laporan 

keuangan yang dihasilkan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna sehingga hasil dari 

laporan keuangan tersebut mudah dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan 

sehingga memudahkan pengguna dalam pengambilan keputusan.  

     Selain itu, hasil penelitian mengenai efek mediasi memperjelas hasil akhir yang lebih 

menegaskan mengenai penggunaan suatu teknologi selalu diawali oleh minat kemudian 

diikuti oleh persepsi pengguna mengenai kegunaan dari teknologi tersebut dan sikap 

pengguna mengenai teknologi tersebut. 

6.2 Implikasi Penelitian 

     Implikasi Teori, penelitian ini memberikan dukungan kepada teori Model Penerimaan 

Teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM). Ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan saat penerimaan teknologi baru yang memengaruhi keputusan karyawan untuk 

menggunakan SIMDA dalam TAM, yaitu kegunaan persepsian (perceived usefulness), 

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use), sikapi (attitude), minat perilaku 

(behavioral intention), serta perilaku (behavior) atau penggunaan teknologi sesungguhnya 

(actual technology usage) (Moon dan Kim, 2001 sert Mustakini, 2007:111). Selain itu, hasil 

penelitian ini juga membuktikan bahwa kesukaan persepsian, relevansi pekerjaan, dan 

ketampakan hasil juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam penerimaan serta 

penggunaan teknologi baru selaras dengan penelitian Shyu dan Huang, 2011 serta Gaitan, 

et al., 2011. Penelitian ini juga menggunakan variabel mediasi berupa kegunaan persepsian, 

sikap, dan minat perilaku. Hasil penelitian mengenai efek mediasi ini memperjelas hasil akhir 

yang lebih menegaskan mengenai penggunaan suatu teknologi selalu diawali oleh minat 

kemudian diikuti oleh persepsi pengguna mengenai kegunaan dari teknologi tersebut dan 

sikap pengguna mengenai teknologi tersebut. 
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     Implikasi Praktik, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat penerimaan SIMDA di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan TAM cukup tinggi. Hal tersebut 

terlihat dari distribusi jawaban responden untuk masing-masing konstruk rata-rata berada 

diatas 70 persen. Akan tetapi, intensitas penggunaan SIMDA tidak terlalu tinggi. Hal tersebut 

terlihat dari intensitas penggunaan SIMDA pada distribusi jawaban responden untuk konstruk 

perilaku penggunaan SIMDA memiliki skor 36,17%. Hal ini dapat menjadi masukan untuk 

pemerintah dalam mengembangkan serta melakukan perbaikan penyelenggaraan Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan kebutuhan pengguna agar dapat 

meningkatkan intensitas penggunaan SIMDA yang berguna untuk peningkatan kinerja 

karyawan dan untuk meningkatkan output dari SIMDA, yaitu laporan keuangan yang andal 

maupun relevan sesuai dengan regulasi-regulasi terkait. Secara keseluruhan, hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa SIMDA berbasis akrual yang digunakan sukses dilaksanakan. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan penggunaan SIMDA akan terjadi jika 

SIMDA dapat meningkatkan kinerja, memudahkan dan mempercepat pengguna dalam 

menyelesaikan tugas, mendapatkan informasi yang akurat terkait laporan keuangan, 

bermanfaat dalam pekerjaan, mudah dipelajari, mudah untuk dioperasikan dan mudah 

penggunaannya, pengguna berpendapat bahwa menggunakan SIMDA merupakan ide yang 

bagus, pengguna puas dan suka dalam mengoperasikan SIMDA, pengguna memiliki 

penilaian yang positif terhadap penggunaan SIMDA, pengguna akan menggunakan secara 

rutin aplikasi tersebut saat ini dan masa yang akan datang, pengguna akan 

menggunakannya untuk aktivitas pembuatan laporan keuangan, pengguna nyaman dalam 

menggunakan SIMDA, pengguna tertarik untuk menggunakannya, pengguna menikmati dan 

suka dalam menggunakan SIMDA, SIMDA penting dan relevan dengan pekerjaan pengguna, 

SIMDA memfasilitiasi dan berhubungan dengan pekerjaan pengguna, serta hasil 

penggunaan SIMDA jelas dan dapat dikomunikasikan.  
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     Implikasi kebijakan, hasil penelitian ini dapat membantu pihak regulator dalam 

menyempurnakan regulasi terkait pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual diikuti 

dengan perintah yang tegas dalam pembangunan sistem SAP berbasis akrual yang sesuai 

dengan PP 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut dilakukan 

agar dapat membantu pengguna SIMDA dalam menyusunan laporan keuangan berbasis 

akrual yang lebih bersifat informatif dan relevan sesuai dengan regulasi-regulasi terkait. 

6.3 Keterbatasan dan Saran 

     Seperti halnya penelitian yang lain, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Penelitian ini 

menyebarkan kuesioner dengan cara konvensional yaitu dengan cara mendatangi langsung 

responden dan menyerahkan kuesioner langsung kepada masing-masing responden. Cara 

tersebut banyak memakan waktu dan menyebabkan banyak kendala pada saat 

pengumpulan kuesioner. Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi berbasis 

internet, seperti google form dalam menyebarkan kuesioner. Hal ini dapat mempermudah 

peneliti selanjutnya dalam menyebarkan dan mengumpulkan kuesionernya. 
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