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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Niat Keperilakuan (Behavioral Intention)  

Perilaku menurut Jogiyanto (2008) adalah tindakan-tindakan (actions) atau 

reaksi-reaksi dari suatu objek atau organisma. Perilaku dapat berupa sadar 

(conscious) atau tidak sadar (unconscious), terus-terang (overt) atau diam-diam 

(covert), sukarela (voluntary) atau tidak sukarela (involuntary).  Dalam melakukan 

segala aktivitas kehidupan, manusia mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

mengapa itu dilakukan bahkan pertimbangan bagaimana jika aktivitas yang 

dilakukan tersebut berhubungan dengan orang lain. Hal inilah yang disebut sebagai 

perilaku umum atau common behavior. Manusia mengevaluasi tindakannya dengan 

standar norma sosial dan meregulasikannya dengan menggunakan kontrol sosial. 

Perilaku (behavior) adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau 

suatu kelompok terhadap sesuatu situasi dan kondisi lingkungan baik alam, 

masyarakat, teknologi, atau organisasi. Masih dalam Jogiyanto tindakan merupakan 

action nyata yang dapat dilihat, berbeda dengan niat yang masih berupa keinginan 

yang tentunya belum diwujudkan dalam tindakan.   

Niat keperilakuan teknologi informasi (behavioral intention) didefinisikan 

sebagai tingkat keinginan atau niat pemakai menggunakan sistem secara terus 

menerus dengan asumsi bahwa mereka mempunyai akses terhadap informasi. 

Seorang akan berminat menggunakan suatu teknologi informasi yang baru apabila 

pengguna tersebut meyakini dengan menggunakan teknologi informasi tersebut 

akan meningkatkan kinerjanya, menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan 

dengan mudah dan pengguna tersebut mendapatkan pengaruh lingkungan 

sekitarnya dalam menggunakan teknologi informasi tersebut.  

Menurut Jogiyanto (2008) niat keperilakuan (behavioral intention) akan 

mempunyai pengaruh ke penggunaan teknologi secara positif. Behavioral intention 

akan menentukan perilakunya (behavior) yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Niat Perilaku Mempengaruhi Perilakunya 

2.2 Teori Keperilakuan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi 

Informasi  

Perilaku pengguna dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan 

sistem dan hal ini berkaitan dengan pemahaman dan cara pandang pengguna-

pengguna sistem tersebut. Menurut Pratama (2009) penerapan suatu sistem dan 

teknologi informasi tidak terlepas dari aspek perilaku karena pengembangan sistem 

terkait dengan masalah individu dan organisasional sebagai pengguna sistem 

tersebut, sehingga sistem yang dikembangkan harus berorientasi pada 

penggunanya. Novarina (2005) menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan sistem 

informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut bisa memproses 

suatu informasi dengan baik, tapi juga ditentukan oleh tingkat penerimaan individu 

terhadap penerapan sistem informasi tersebut.  

 Menurut Dewi (2009), berdasarkan teori keperilakuan, diajukan teori yang 

mengatakan bahwa teknologi informasi mampu mengubah hierarki dari 

pengambilan keputusan pada organisasi dengan cara menekan biaya yang 

diperlukan oleh informasi dan memperluas distribusi informasi. Teknologi 

informasi mampu membawa informasi langsung dari unit-unit operasi atasan, 

dengan demikian mengurangi pekerjaan data yang terkait. Teknologi informasi juga 

dapat mendistribusikan informasi secara langsung kepada para pekerja di tingkas 

yang lebih rendah.  

Berdasarkan beberapa uraian teoritis dan hasil penelitian empiris yang telah 

diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa aspek perilaku dalam penerapan TI 

merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berhubungan 

langsung dengan penggunaan, disebabkan oleh interaksi antara pengguna dan 

perangkat komputer yang digunakan sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, afeksi 

Dorongan berperilaku 

(Behavioral intention) 

Perilaku 

(Behavior) 
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sebagai alat keperilakuan yang melekat pada diri manusia sebagai user (Firmawan, 

2009).   

2.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah 

sebuah teori penerimaan teknologi informasi (IT acceptance) yang dikembangkan 

oleh Venkatesh dkk (2003). Tujuan dari adanya teori ini adalah memberikan kriteria 

atau variabel yang mempengaruhi IT acceptance oleh user. Pada awalnya terdapat 

delapan kriteria yang menentukan penerimaan IT tersebut yang kemudian di-

review, dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan divalidasikan menjadi empat 

kriteria utama, yang diberi nama UTAUT. Setelah diuji coba, UTAUT memberikan 

penilaian yang hampir sama dengan delapan kriteria sebelumnya untuk menentukan 

penerimaan IT dan niat (intention) dari user. Kedelapan teori yang disatukan 

didalam UTAUT adalah theory of reasoned action (TRA), technology acceptance 

model (TAM), motivational model (MM), theory of planned behavior (TPB), 

combined TAM and TPB, model of PC utilization (MPTU), innovation diffusion 

theory (IDT) dan social cognitive theory (SCT). UTAUT terbukti lebih berhasil 

dibandingkan kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian niat 

(intention). Teori-teori konstruk yang mendasari model UTAUT dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Teori-Teori Konstruk yang Mendasari Model UTAUT 

No Nama Teori 
Penelitian dan 

tahun penelitian 
Pengertian  

1 

Theory of 

Reasoned Action 

(TRA) 

Fishbein dan Ajzen 

(1975) 

Teori untuk memprediksi perilaku manusia 

yaitu dengan menganalisis hubungan antara 

berbagai kriteria kinerja dan sikap seseorang, 

niat, dan norma subyektif.  

2 

Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

Davis (1989) 

Teori yang digunakan untuk memenuhi 

keadaan ketika perilaku seseorang tidak 

sukarela dengan memasukkan prediktor niat 

dan perilaku mengacu pada keyakinan 

tentang adanya faktor yang dapat 

memfasilitasi atau menghalangi kinerja suatu 

perilaku tertentu. 

 



10 
 

Tabel 2.1 Teori-Teori Konstruk yang Mendasari Model UTAUT (Lanjutan) 

No Nama Teori 
Penelitian dan 

tahun penelitian 
Pengertian  

3 
Motivational 

Model (MM) 
Davis dkk (1992) 

Mengidentifikasi reaksi dan persepsi 

seseorang terhadap suatu yang menentukan 

sikap dan perilaku orang tersebut dengan cara 

membuat model perilaku seseorang sebagai 

suatu fungsi dari tujuan perilaku dimana 

tujuan perilaku dimana tujuan perilaku 

ditentukan oleh sikap atas perilaku tersebut.  

4 

Theory of 

Planned 

Behavior (TPB) 

Ajzen (1991) 

Teori motivasi yang dikembangkan untuk 

memprediksi penerimaan dan penggunaan 

teknologi. 

5 

Combined TAM 

and TPB (C-

TAM-TPB) 

Taylor and Todd 

(1995) 

Model hibrida dari TPB dengan TAM yang 

memberikan penjelasan akurat mengenai 

penentuan penerimaan dan perilaku 

penggunaan suatu teknologi tertentu. 

6 

Model of PC 

Utilization 

(MPCU) 

Thompson dkk 

(1991) 

Menilai pengaruh dari kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi dan memfasilitasi, faktor 

sosial, kompleksitas, kesesuaian tugas dan 

konsekuensi jangka panjang terhadap 

pemanfaatan PC.  

7 

Innovation 

Diffusion Theory 

(IDT) 

Rogers (1995) 

Diadopsi dari penerapan teknologi IDT dapat 

mengukur persepsi masyarakat dengan 

menggunakan tujuh atribut kunci.  

8 
Social Cognitive 

Theory (SCT) 
Bandura (1986) 

Mengidentifikasi perilaku manusia sebagai 

interaksi dari faktor pribadi, perilaku, dan 

lingkungan yang bertujuan memberikan 

kerangka untuk memahami, memprediksi, 

dan mengubah perilaku manusia.  

 

Model UTAUT memiliki empat konstruk yang memainkan peran penting 

sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior yaitu, 

performance expectancy, efford expectancy, social influence, dan facilitating 

conditions. Penjelasan model UTAUT dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 UTAUT Model Variabel 

Determinan Definisi 

Performance Expectancy 

Tingkat kepercayaan seorang individu pada sejauh mana 

penggunaan sistem akan menolong ia untuk mendapatkan 

keuntungan-keuntungan kinerja di pekerjaannya. 

Efford Expectancy Tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem  

 



11 
 

Tabel 2.2 UTAUT Model Variabel (Lanjutan) 

Determinan Definisi 

Social Influence 

Tingkat di mana seorang individu merasa bahwa orang-

orang yang penting baginya percaya sebaiknya dia 

menggunakan sistem. 

Facilitating Conditions 

kriteria yang mendefinisikan sejauh mana seseorang 

percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknikal 

tersedia untuk mendukung sistem. 

 

Disamping itu terdapat empat moderator gender, age, voluntariness, dan 

experience yang diposisikan untuk memoderasi dampak dari konstruk-konstruk 

pada behavioral intention dan use behavior. Model UTAUT dirumuskan dalam 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Model UTAUT (Venkatesh dkk, 2003) 

2.3.1 Performance Expectancy  

Performance expectancy adalah sebuah kriteria yang mendefinisikan 

kepercayaan atau harapan user untuk meningkatkan performance pekerjaannya 

dengan menggunakan sistem yang diimplementasikan. Performance expectancy 

juga didefinisikan sebagai seberapa tinggi seseorang akan percaya bahwa 

menggunakan suatu sistem akan membantu untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan kinerja di pekerjaannya.   

Performance 

Expecyancy 

Effort 

Expecyancy 

Social 

Influence 

Facilitating 
Conditions 

Behavioral 
Intention 

Use Behavior 

Gender Age Experience 
Voluntariness of 

Use 
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Kriteria ini kemudian dijabarkan menjadi lima konstruk yaitu: 

a. Perceived usefulness  

Suatu kepercayaan yang dimiliki oleh user bahwa dengan menggunakan 

sistem, user dapat meningkatkan performance pekerjaannya.  

b. Extrinsic motivation 

Persepsi user untuk mau melakukan suatu aktivitas dengan sistem sebab 

user percaya bahwa alat yang digunakan dapat memberikan hasil yang 

memuaskan.  

c. Job fit 

Kinerja sistem dapat meningkatkan kinerja user sendiri. 

d. Relative advantage 

Suatu tingkat kepercayaan user bahwa melakukan inovasi dengan 

menggunakan sistem dapat membuat pekerjaan user lebih baik dibanding 

sebelumnya. 

e. Outcome expectation 

Harapan akan konsekuensi yang diterima user apabila menggunakan sistem.  

2.3.2 Effort Expectancy  

Effort expectancy adalah sebuah kriteria yang mendefinisikan kepercayaan 

atau harapan user untuk mengurangi usaha yang diperlukan dalam menyelesaikan 

tugasnya jika menggunakan sistem yang diimplementasikan. Effort expectancy juga 

merupakan sebagai tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan 

suatu sistem. Kalau sistem mudah digunakan, maka usaha yang dilakukan tidak 

akan terlalu tinggi dan sebaliknya jika suatu sistem sulit digunakan maka diperlukan 

usaha yang tinggi untuk menggunakannya. Kriteria ini dijabarkan manjadi tiga 

konstruk yaitu: 

a. Perceived ease of use, kepercayaan user bahwa dengan menggunakan 

sebuah sistem akan mengurangi upaya yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya.  

b. Ease of use, tingkat kemudahan yang dirasakan user dalam menggunakan 

sistem.. 

c. Complexity atau tingkat kerumitan. 
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Ketiga konstruk pada effort expectancy dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Konstruk-konstruk Akar dari Effort Expectancy 

Konstruk Definisi 

Kemudahan penggunaan 

persepsi 

Seberapa jauh seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem akan bebas dari usaha 

Kemudahan penggunaan 

Seberapa jauh menggunakan suatu inovasi 

dipersepsikan sebagai yang sulit untuk 

digunakan. 

Kerumitan 

Seberapa jauh suatu sistem dipersepsikan 

sebagai sesuatu yang secara relative susah 

untuk dipahami dan digunakan. 

 

2.3.3 Social Influence 

Sosial influence didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individual 

mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan 

mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Kriteria ini dijabarkan menjadi 

tiga konstruk yaitu: 

a. Subjective norm 

Subjective norm merupakan persepsi user bahwa orang-orang yang penting 

baginya merasa user perlu atau tidak perlu untuk menggunakan sistem 

tersebut. 

b. Social factors 

Sosial factors merupakan perasaan user bahwa budaya organisasi dan 

pribadinya sendiri yakin bahwa user harus menggunakan sistem. 

c. Image  

Merupakan kepercayaan user bahwa dengan menggunakan sistem, citra diri 

dan statusnya dapat meningkat.  

Peran social influence di keputusan penerimaan teknologi merupakan hal 

yang komplek dan banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh kontingensi. 

Pengaruh sosial mempunyai dampak pada perilaku individual melalui tiga 

mekanisme yaitu ketaatan (compliance), internalisasi (internalization), dan 

identifikasi (identification).  
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2.3.4 Facilitating Conditions  

Facilitating conditions adalah kriteria yang mendefinisikan sejauh mana 

seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknikal tersedia untuk 

mendukung sistem. Kriteria ini di gambarkan oleh tiga konstruk yaitu: 

a. Perceived behavioral control: persepsi tentang hambatan-hambatan 

internal maupun eksternal untuk menggunakan sebuah sistem. 

b. Facilitating conditions: terdapat faktor-faktor yang membantu user dalam 

menggunakan sistem tersebut. 

c. Compatibility: tingkatan dimana inovasi penggunaan sistem sesuai dengan 

nilai-nilai, kebutuhan dan pengalaman user. 

Kriteria utama ini dipengaruhi oleh empat moderator kunci yaitu jenis 

kelamin, umur, pengalaman dan kesukarelaan dalam menggunakan sistem. Kriteria 

ini akan mempengaruhi niat (intention) user untuk menggunakan sistem yang 

kemudian mempengaruhi tingkah laku penggunaan user terhadap sistem (use 

behavior). Use behavior inilah yang akan menjadi dasar pengukuran penerimaan 

dan keputusan user terhadap sistem yang digunakan.  

2.4 Pemoderasi  

Beberapa variabel-variabel moderasi yang digunakan dalam model UTAUT. 

Identifikasi dari variabel-variabel moderasi ini diperoleh dari kaji penelitian-

penelitian sebelumnya. 

2.4.1 Jenis Kelamin 

Gender diprediksikan memoderasi pengaruh ekpekstansi kinerja 

(performance expectancy), ekpekstansi usaha (expectancy effort), dan pengaruh 

sosial (social influence) terhadap minat keprilakuan (behavior intention). Penelitian 

di perbedaan gender  menunjukan bahwa pria cenderung lebih tinggi ke orientasi 

tugas, sehinga ekspektansi kinerja (performance expectancy) yang berfokus pada 

penyelesaian tugas akan cenderung kuat pada pria (Minton dan Scneider, 1980). 

 Teori skema gender mengusulkan bahwa perbedaan-perbedaan ini berasal 

dari peran-peran gender dan proses-proses sosialiasi yang diperkuat sejak dari lahir 

tidak hanya secara biologis saja (Bem, 1981). Akan tetapi, penelitian-penelitian 

terbaru di luar kontrol sistem informasi menunjukkan bahwa peran-peran gender  
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mempunyai suatu basis psikologikal yang kuat dan akan berubah menurut waktu 

(Kirchmeyer, 2002). 

 Venkatesh dan Moris (2000) mengusulkan bahwa ekspentansi usaha (effort 

expectancy) lebih menonjol untuk wanita dibandingkan untuk pria. Penelitian 

sebelumnya juga mendukung bahwa ekspentansi usaha (effort expectancy) akan 

lebih kuat sebagai penentu minat individual untuk wanita. 

 Teori mengusulkan bahwa wanita cenderung lebih sensitif kepada opini-

opini orang lain dan dengan demikian akan ditemukan bahwa pengaruh sosial 

(social isnfluence) akan lebih kuat ketika membentuk suatu minat menggunakan 

suatu teknologi baru (Miller 1976; Venkatesh dkk 2000), dengan efek yang 

menurun dengan meningkatnya pengalaman (Venkatesh dan Morris 2000). 

2.4.2 Usia 

Sama dengan jenis kelamin, umur diteorikan mempunyai peran moderasi. 

Penelitian di sikap-sikap yang berhubungan dengan pekerjaan (Porter, 1963) 

mengusulkan bahwa pekerja-pekerja lebih muda akan lebih penting untuk 

kompensasi-kompensasi ekstrinsik. Perbedaan umur juga terlihat terjadi di kontek 

adopsi (Morris 2000 dan Venkatesh; Venkatesh dan Morris 2000). 

Peningkatan umur berhubungan dengan kesulitan di dalam proses stimulus 

komplek dan mengalokasikan perhatian kepada informasi di pekerjaan (Plude and 

Hoyer 1985) penelitian sebelumnya juga mendukung pendapat bahwa ekspentansi 

usaha menjadi penentu minat individual terutama untuk pekerja-pekerja yang lebih 

tua (Morris 2000 dan Venkatesh).  

Kebutuhan-kebutuhan berkumpul meningkat dengan meningkatnya umur 

yang mengusulkan bahwa pekerja-pekerja lebih tua akan lebih terpengaruh oleh 

pengaruh- pengaruh sosial (social influence) dengan pengaruhnya menurun sejalan 

dengan meningkatnya pengalaman (Morris 2000 dan Venkatesh). 

Psikologis-psikologis organisasional menunjukkan bahwa pekerja-pekerja 

lebih tua akan lebih merasa penting untuk menerima bantuan dan dukungan di 

pekerjaan mereka (Hall dan Mansfield, 1975). Dengan demikian, jika dimoderasi 

oleh umur, kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions) akan mempunyai 

pengaruh yang signifikan ke perilaku pemanfaatan teknologi. 
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2.4.3 Pengalaman 

Dalam suatu teknologi informasi (TI), pengalaman dapat didefinisikan 

sebagai bentuk pengetahuan pengguna (user) yang diperolehnya ketika pengguna 

telah pernah menggunakan TI tersebut sebelumnya. Ketika seorang user pernah 

menggunakan TI sebelumnya, maka dia akan dapat mengevaluasinya sehingga user 

dapat memutuskan apakah dia akan berminat atau menggunakan TI di masa depan 

(Dewi, 2009).  

Ajzen dan Fishbein (1975) menemukan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan antara pengguna berpengalaman dan yang tidak berpengalaman dalam 

mempengaruhi penggunaan senyatanya. Penggunaan yang berpengalaman dan 

yang tidak berpengalaman menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara minat 

menggunakan suatu teknologi dan perilaku penggunaan (behavioral usage) suatu 

teknologi bagi pengguna yang berpengalaman. Menurut Pratama (2008) ada 

hubungan kuat antara seseorang yang mempunyai pengalaman terhadap suatu 

teknologi dan perilakunya terhadap teknologi yang mirip.  

2.4.4 Kesukarelaan  

Tingkat kesukarelaan didefinisikan sebagai keputusan untuk mengadopsi 

bukanlah suatu paksaan, malainkan keinginan yang timbul dari diri-sendiri 

(Venkatesh dan David, 2000).   

2.5 Teknik-Teknik Analisa Perilaku Pengguna   

2.5.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Model penerimaan teknologi Technology Acceptance Model (TAM) 

merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan oleh pemakai. Model penerimaan teknologi atau TAM dikembangkan 

oleh Davis dkk (1989) berdasarkan model TRA.  

Konstruk-konstruk di TAM: 

1. Kegunaan persepsi (perceived usefulness). 

2. Kemudahan penggunaan persepsi (perceived ease of use). 

3. Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) atau sikap menggunakan 

teknologi (attitude towards using technology). 
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4. Minat perilaku (behavioral intention) atau minat perilaku menggunakan 

teknologi (behavioral intention use). 

5. Perilaku (behavioral) atau penggunaan teknologi sesungguhnya (actual 

technology use).  

Model TAM dirumuskan dalam Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Technology Acceptance Model (TAM)  

2.5.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of Reasoned Action (TRA) adalah suatu teori yang berhubungan 

dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. Teori tindakan 

beralasan (theory of reasoned action) ini menjelaskan tahapan-tahapan manusia 

melakukan perilaku. Pada tahap awal, perilaku (behavior) diasumsikan ditentukan 

oleh minat (intention). Pada tahap berikutnya minat-minat dapat dijelaskan dalam 

bentuk sikap-sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) dan norma-

norma subyektif (subjective norms). Tahap ketiga mempertimbangkan sikap-sikap 

(attitudes) dan norma-norma subyektif (subjective norm) dalam bentuk 

kepercayaan-kepercayaan tentang konsekuensi melakukan perilakunya dan tentang 

ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang direferensi (referent) yang relevan. 

Secara keseluruhan, berarti perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan 

mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaannya. Menurut Ajzen dan Fishbein 

(1980) dalam Jogiyanto (2008), pada intinya TRA menjelaskan bahwa konstruk 
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sikap perilaku dan norma subyektif mempengaruhi niat perilaku seseorang dan 

berpengaruh pula terhadap konstruk perilaku seseorang. Model TRA dirumuskan 

dalam Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Theory of Reasoned Action (TRA) 

2.6 Statistical Product and Servicer Solutions (SPSS) 

SPSS atau Statistical Product dan Service Solution merupakan program 

aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik menggunakan 

komputer. Kelebihan program ini adalah dapat melakukan secara lebih cepat semua 

perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun yang jika 

dilakukan secara manual akan memakan waktu yang lebih lama. (Jonathan 

Sarwono, 2006).  

Program SPSS adalah program khusus pengolah data untuk analisis statistik. 

Saat ini program ini telah berkembang dengan berbagai versi. Program ini 

kompatibel dengan windows versi berapapun, ada 3 (tiga) fitur-fitur yang terdapat 

pada SPSS, yaitu (Wahyono, 2012): 

1. Data editor, merupakan jendela untuk pengolahan data yang dirancang 

sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk 

memudahkan dalama mendefinisikan, memasukkan, mengedit dan 

menampilkan data. 

2. Viewer, membuat pemakai mudah untuk melihat hasil pemrosesan, 

menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta 
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memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi 

yang lain. 

3. Database Wizard, akan menyebabkan pemakaian program bisa 

mendapatkan kembali informasi dari sebuah database menggunakan 

fasilitas tersebut, dan fitur kemudahan transformasi data juga dimiliki oleh 

aplikasi ini, sehingga akan membantu pemakai memperoleh data yang siap 

untuk di analisis.    

Fungsi SPSS dalam penelitian ini adalah untuk olah dan analisis statistik 

regresi linier, penggunaan aplikasi SPSS di karenakan SPSS mempunyai user 

interface yang user friendly yaitu mudah di pahami pengguna, mudah digunakan 

dan hasil output SPSS sangat menarik.  

2.7 Profil Universitas Abdurrab 

Universitas Abdurrab dan disingkat UNIVRAB yang berkedudukan di Jl. 

Riau Ujung No. 73 Tampan Pekanbaru 28292 Riau, Indonesia. No Telpon (0761) 

38762, Fax. (0761) 859839, 7098153 Website: www.univrab.ac.id dan Email: 

humas@univrab.ac.id.  

Universitas Abdurrab bermula dari chest clinic yang merupakan cikal-bakal 

dari Rumah Sakit Prof. Dr. H. Tabrani Rab pada tahun 1979 dan pada tahun 1983 

lahir yayasan Abdurrab Pekanbaru. Nama yayasan diambil dari nama orang tua 

Prof. Dr. H. Tabrani Rab yaitu H. Abdoerrab yang pada perkembangannya chest 

clinic selanjutnya menjadi RS Rab Hospital. Selanjutnya berturut-turut pada tahun 

1996 dibuka Akademi Perawatan (AKPER), Akademi Analis Farmasi & Makanan 

(AKAFARMA) tahun 1999, Akademi Fisloterapi (AKFIS) tahun 2002 dan 

Akademi Kebidanan (AKBID) tahun 2002 oleh yayasan Abdurrab. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 

75/D/O/2005 tanggal 7 juni 2005 secara resmi berdirilah Universitas Abdurrab 

dengan 14 program S1 dan D3, sebagai berikut: S1 Fisika, S1 Kimia, S1 Biologi, 

S1 Matematika, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Sipil, S1 Psikologi, S1 Ilmu 

Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, D3 Keperawatan, 

D3 Kebidanan, D3 Fisioterapi, dan D3 Analisis Farmasi dan Makanan. Fakultas 

Kedokteran Universitas Abdurrab memperoleh izin penyelenggaraan program studi 

http://www.univrab.ac.id/
mailto:humas@univrab.ac.id
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melalui surat Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 2128/D/T/2 Tanggal 11 Juli 2008. 

Tanggal 11 Juli ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Abdurrab. Fakultas 

Kedokteran pada tahun 2008 menerima mahasiswa sejumlah 38 orang dan pada 

tahun 2009 sejumlah 76 orang. Akademi Analisis  Kesehatan (AAK) yang berada 

di bawah naungan yayasan fajar berdasarkan SK Mendiknas RI No. 71/D/O/2005, 

yang juga berpusat di Kampus Universitas Abdurrab Jalan Riau Ujung No. 73 

Pekanbaru. 

Kampus Universitas Abdurrab dibangun  di atas lahan seluas 3 hektar, 

semuanya dimanfaatkan untuk bangunan kampus dan pendukungnya. Secara garis 

besar Universitas Abdurrab memiliki Auditorium dengan kapasitas 700 kursi, 80 

ruang kuliah, 19 laboraturium (laboraturium kedokteran,laboraturium keperawatan, 

laboraturium kebidanan, laboraturium analisis farmasi, laboraturium fisioterapi, 

laboraturium bahasa, laboraturium komputer, dan yang baru laboraturium teknik 

sipil, laboraturium beton dan tanah, ruang layanan administrasi, perpustakaan 

dengan 35 ribu buku, gedung serba guna dengan 200 kursi, kantin dan gedung unit 

kegiatan mahasiswa (UKM), yang semuanya terhubung dengan jaringan internet. 

Sekarang sedang di bangun gedung bisnis center yang berisi Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT), Bank dan ATM centre serta pusat bisnis karyawan dan mahasiswa.   

Saat ini  Univrab memiliki Sistem Informasi Akademik (SIA) secara terpusat 

yang dikelola oleh Pusat Komputer (PUSKOM) Universitas Abdurrab. Data-data 

yang disimpan dan diolah meliputi data penerimaan mahasiswa baru (PMB), data 

registrasi akademik, KRS (kartu rencana studi) online, data ujian, data nilai, data 

mahasiswa, serta data-data administrative lainnya. Data-data ini dikelola dan 

dimasukkan ke dalam Sistem Informasi, pada website www.univrab.ac.id, sehingga 

dapat di akses oleh dosen, tenaga kependidikan ataupun mahasiswa.  

1. Visi   

Menjadi universitas Profesional dan Terkemuka berbasis nilai-nilai islami 

di tingkat nasional pada tahun 2035.    

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

sesuai standar pendidikan tinggi. 

http://www.univrab.ac.id/
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b. Membangun budaya ilmiah yang dapat menjadi referensi penyelesaian 

berbagai persoalan bangsa dan negara. 

c. Membina insan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai islami. 

d. Menyiapkan dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif ditingkat 

nasional. 

3. Tujuan  

a. Menghasilkan lulusan yang berkompeten sesuai standar pendidikan 

tinggi. 

b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang menjadi 

referensi penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara. 

c. Menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan menjunjung 

tinggi nilai-nilai islami. 

d. Menghasilkan sumber daya manusia yang berprestasi di tingkat nasional. 
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4. Struktur Organisasi Universitas Abdurrab 

 

 

Gambar 2.5 Sturtur Organisi Universitas Abdurrab (Data Primer,2017) 
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2.8 Sistem Informasi Akademik 

Sistem informasi akademik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan 

akademik. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini di harapkan kegiatan 

administrasi akademik dapat dikelola  dengan baik dan informasi yang diperlukan 

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Jogiyanto, 2005).  

 Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

keperluan pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer 

baik hardware maupun software sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat 

terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen 

perguruan tinggi dan pengambilan keputusan-keputusan bagi pengambil keputusan 

atau top manajemen di lingkungan perguruaan tinggi. Sistem ini bertujuan untuk 

mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat 

menyediakan layanan informasi yang lebih baik dan efektif kepada komunitasnya, 

baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Berbagai 

kebutuhan dalam bidang pendidikan maupun peraturan yang melingkupinya 

sedemikian tinggi, sehingga pengelolaan akademik dalam suatu lembaga 

pendidikan menjadi pekerjaan yang sangat menguras waktu, tenaga dan pikiran. 

Oleh sebab itu, sistem informasi akademik dibangun untuk menjawab secara 

langsung masalah maupun kebutuhan perguruan tinggi terhadap pengelolaan 

akademik tersebut secara cepat dan tidak melelahkan.  

SIMAK adalah sistem yang mengelola data akademik universitas, meliputi 

proses perkuliahan mahasiswa, dosen dan bagian akademik universitas. Universitas 

abddurab pekanbaru telah menerapkan SIMAK pada awal tahun 2015. Sistem 

informasi akademik ini memiliki menu login untuk mahasiswa, dosen, admin 

akademik dan admin jurusan. Masing-masing user memiliki username dan 

password untuk mengakses SIMAK UNIVRAB. Fungsi dari setiap user 

ditunjukkan oleh Tabel 2.4.  
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Tabel 2.4 Kategori dan Proses User dalam SIMAK 

Kategori User Proses 

Admin akademik 

1. Pengelolaan kurikulum matakuliah 

2. Pengelolaan data dosen 

3. Pengelolaan data mahasiswa 

4. Pengelolaan mahasiswa transfer 

5. Pengelolaan kalender akademik 

Admin jurusan 

1. Pengaturan jadwal KRS 

2. Pembuatan paket matakuliah KRS 

3. Penjadwalan paket matakuliah KRS 

4. Pengelolaan pembimbing akademik 

5. Pengelolaan nilai mahasiswa 

6. Pengelolaan informasi jurusan 

7. Pengelolaan berkas jurusan 

Dosen 

1. Profil 

2. Mahasiswa bimbingan akademik 

3. Pengisian nilai matakuliah 

Mahasiswa 

1. Profil 

2. Riwayat Perkuliahan 

3. Pengisian  KRS 

4. KHS 

5. Transkrip 

6. Melihat jadwal perkuliahan 

 

Setiap user memiliki hak akses berbeda terhadap SIMAK UNIVRAB sesuai 

dengan proses dan kategori user. Berikut merupakan alur penggunaan dari masing-

masing user:  

1. Admin Akademik/BAAK 

a. Ketikkan link http://simak.univrab.ac.id/baak pada URL browser. 

b. Masukan nama pengguna dalam kolom username. 

c. Masukan password. 

d. Klik login.  

http://simak.univrab.ac.id/baak
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Tampilan halaman login admin BAAK dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

Gambar 2.6 Halaman Login Admin Akademik 

2. Admin Jurusan 

a. Ketikkan link http://simak.univrab.ac.id/operator pada URL browser. 

b. Masukan nama pengguna dalam kolom username. 

c. Masukan password. 

d. Klik login. 

Tampilan halaman login admin jurusan dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

Gambar 2.7 Halaman Login Admin Jurusan 

 

http://simak.univrab.ac.id/operator
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3. Dosen 

a. Ketikkan link http://simak.univrab.ac.id/dosen pada URL browser. 

b. Masukan nama pengguna dalam kolom username. 

c. Masukan password. 

d. Klik login. 

Tampilan halaman login dosen dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Halaman Login Dosen 

4. Mahasiswa 

a. Ketikkan link http://simak.univrab.ac.id/mahasiswa pada URL Browser  

b. Masukan nama pengguna dalam kolom username. 

c. Masukan password. 

d. Klik login. 

Tampilan halaman login mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 2.9.  

Gambar 2.9 Halaman Login Mahasiswa 

http://simak.univrab.ac.id/dosen
http://simak.univrab.ac.id/mahasiswa
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2.9 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu  

1 Nama Peneliti Tri Handayani dan Sudiana 

Judul Peneliti 

Analisis Penerapan Model Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT) Terhadap Perilaku 

Pengguna Sistem Informasi (Studi Kasus: Sistem 

Informasi Akademik pada STTNAS Yogyakarta). 

Tahun  2015 

Tujuan Penelitian  
Untuk mengetahui niat perilaku dalam penggunaan sistem 

informasi akademik menggunakan model UTAUT 

Kerangka pemikiran 

Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Analisis 
Menggunakan alat analisis Structural Equation Model 

(SEM)  

Hasil Penelitian  

 

 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Performance 

Expectancy (PE), Social Influence (SI), dan Facilitating 

Condition (FC), berpengaruh signifikan terhadap 

Behavioral Intention, sedangkan variabel Effort Expecta 

(EE) memberikan hasil yang tidak signifikan. Secara 

keseluruhan keempat prediktor tersebut hanya mampu 

menjelaskan pengaruh terhadap Behavioral Intention 

sebesar 37,6 %. 

 

 

 

Performance 

Expectancy (PE) 

Effort Expectancy 

(EE) 

Social Influence (SI) 

Facilitating Condition 

(FC) 

Behavioral Intention 

to Use the System 

(BIUS) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

2 Nama Peneliti Sri Widiyanti dkk. 

Judul Peneliti 
Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi 

Akademik Berbasis WEB di UNISRI Surakarta. 

Tahun  2015 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui variabel UTAUT yang mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk melakukan akses ke dalam sistem 

informasi AAM yang ada di UNISRI dan memberikan 

rekomendasi perbaikan sistem kedepannya 

Kerangka pemikiran 

Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Analisis 
Teknik pengolahan data menggunakan Structural Equation 

Model (SEM), Software yang digunakan adalah SmartPLS 

Hasil Penelitian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social 

Influence, dan Habit berpengaruh positif terhadap 

Behaviorl Intention. Variabel ini mampu mempengaruhi 

penerimaan sistem sebesar 88,28 %.  

 

 

 

 

Performance 

Expectancy (PE) 

Effort Expectancy 

(EE) 

Social Influence (SI) 

Facilitating Condition 

(FC) 

Behavioral Intention  

Habit 

Use Behavior 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

3 Nama Peneliti Susafa’ati 

Judul Peneliti 
Pengukuran Kepuasan Penggunaan Aplikasi LSD AIR 

FREIGHT CARGO dengan Metode UTAUT 

Tahun  2015 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui penggunaan aplikasi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya dengan model UTAUT yang 

sudah dimodifikasi 

Kerangka pemikiran 

Teoritis 

 

 

Alat Analisis 

Teknik pengolahan data menggunakan Structural Equation 

Model (SEM) yang dianalisis dengan menggunakan 

Software AMOS 

Hasil Penelitian  

Variabel performance expectancy dan facilitating 

conditions tidak berpengaruh terhadap perilaku penerimaan 

penggunaan aplikasi LSD Air Freight Cargo pada PT. 

Lancar Semesta Dirgantara, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa harus adanya perbaikan dan pengembangan pada 

fasilitas aplikasi. Variabel effort expectancy dan social 

influences berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku penerimaan dan penggunaan atas implementasi 

sistem aplikasi LSD Air Foreight Cargo. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

4 Nama Peneliti Beni Mediyanto dan Irfan Mahendra 

Judul Peneliti 
Penerapan Metode UTAUT untuk memprediksi behavioral 

intentions user dalam menggunakan Aplikasi ZABBIX 

Tahun  2017 

Tujuan Penelitian  
Untuk melihat niat pengguna aplikasi Zabbix di PT. Media 

Nusantara Citra Tbk dengan Menggunakan Model UTAUT 

Kerangka pemikiran 

Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Analisis 
Teknik pengolahan data menggunakan Structural Equation 

Model (SEM)  

Hasil Penelitian  

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif didapatkan 

bahwa aplikasi Zabbix memiliki tanggapan penerimaan 

teknologi yang positif dari para user, hal ini dapat dilihat 

dari nilai rata-rata tiap variabel yang berada pada rentang 

3,31 sampai dengan 3,925 (dari skala 1 sampai 5). 

Ekspektansi kinerja (Performance expectancy) tidak 

berpangeruh positif terhadap niat perilaku pengguna 

(Behavioral intentions user). Ekspektansi usaha (Effort 

expectancy) berpengaruh positif terhadap niat perilaku 

pengguna (Behavioral intentions user). Faktor sosial 

(Social influence) berpengaruh terhadap niat perilaku 

pengguna (Behavioral intentions user). Kondisi yang 

memfasilitasi (Facilitating conditions) tidak berpengaruh 

terhadap niat perilaku pengguna (Behavioral intentions 

user). 

 

Performance 

Expectancy (PE) 

Effort Expectancy 

(EE) 

Social Influence (SI) 

Facilitating Condition 

(FC) 

Behavioral Intention 

User 

H1 

H2 

H3 

H4 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

5 

 

 

Nama Peneliti I Gusti Nyoman Sedana dan St. Wisnu Wijaya 

Judul Peneliti 
UTAUT Model for Understanding Learning Management 

System 

Tahun  2010 

Tujuan Penelitian  

Menganalisis faktor-faktor yang paling dominan yang 

mendasari penerimaan dan penggunaan Exelsa di kalangan 

mahasiswa Universitas Sanata Dharma dengan 

mengadopsi model UTAUT 

Kerangka pemikiran 

Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Analisis 
Analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan 

bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 2.0 

Hasil Penelitian  

Variabel performance expectancy, social influence dan 

facilitating conditions terbukti signifikan mempengaruhi 

behavioral intention mahasiswa dalam menggunakan 

Exelsa. Sementara variabel effort expectancy terbukti tidak 

signifikan. Variabel behavioral intention dapat 

diterangkan 27,3% dengan menggunakan variabel 

performance expectancy, social influence, effort 

expectancy dan facilitating conditions. Variabel 

behavioral intention terbukti signifikan mempengaruhi use 

behavior. Sementara variabel facilitating conditions 

terbukti tidak signifikan. Variabel use behavior dapat 

diterangkan 5,5% dengan menggunakan variabel 

behavioral intention dan facilitating conditions. 

 

Performance 

Expectancy 

(PE) 

Effort 

Expectancy 

(EE) 

Social 

Influence (SI) 

Facilitating 

Condition 

(FC) 

Behavioral 

Intention  
Use Behavior 


