
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan pustaka yang berasal dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu 

diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang diselesaikan oleh 

peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan analisis pemanfaatan OJS pada UIN Suska Riau 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Indikator Hasil 

1 Nama Peneliti Dwi Dian Nusantari, Abdul Rahman Saleh, Yusalina 

Judul 

Penelitian 

Analisis Pemanfaatan Jurnal Online Sciencedirect di 

Perpustakaan IPB (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pascasarjana 

IPB) 

Rumusan 

Masalah 

Mengkaji implikasi pemanfaatan layanan jurnal elektronik 

terhadap layanan jurnal elektronik 

Kerangka 

pemikiran 

teoritis 

 

Alat analisis Penelitian ini menggunakan metode survei yang dikombinasikan 

dengan penelitian kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner dan 

melakukan pengumpulan informasi dan literatur mengenai jurnal 

online dan studi kepustakaan. 

Hasil 

penelitian 

Hasil penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

keinginan memanfaatkan jurnal online ScienceDirect adalah 

Kemampuan menggunakan komputer, Kemudahan penggunaan 

(ease of use) sebesar 33,27%, Antar muka sistem  yang ramah 

penggunaan (user friendly interface) sebesar 24,3%, Kualitas 

informasi sebesar 30,12% dan kemampuan komputer sebesar 

6,45%. Faktor yang paling besar pengaruhnya adalah Kemudahan 

penggunaan, sedangkan relevansi isi informasi dengan kebutuhan 

Kemampuan Komputer 

Kemudahan Pengguna 

Antar Muka Sistem

  

Relevansi Informasi 

Kualitas Informasi 

Kemudahan Akses  

Keinginan 

Memanfaatkan 

Jurnal Elektronik 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Indikator Hasil 

  informasi penggunanya tidak berpengaruh terhadap keinginan 

memanfaatkan jurnal online ScienceDirect. 

Hubungan 

dengan 

penelitan 

Penelitian ini memiliki kesamaan tentang analisis pemanfaatan 

jurnal online 

2 Nama Peneliti Novi Murdiyanti 

Judul 

Penelitian 

Analisis Pemanfaatan Sistem Preservasi Arsip Web Indonesia 

Menggunakan Technology Acceptance Model 

(Studi Kasus Pada Perpustakaan Nasional RI) 

Rumusan 

Masalah 

“Bagaimana model yang mempengaruhi tingkat penerimaan 

teknologi sistem preservasi arsip web di Pepusnas RI ?”. 

Kerangka 

pemikiran 

teoritis 

 

 
Alat analisis Metode analisis menggunakan SEM-AMOS 21. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner 

Hasil 

penelitian 

Hasil penelitian hanya variabel Persepsi Manfaat terhadap Niat 

Menggunakan yang tidak mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan. Dari analisis data, diperoleh koefisien jalur kedua 

variable tersebut sebesar 0.155, dimana nilai t-statistik (Critical 

Ratio/CR) sebesar 0.736 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1.960 

pada taraf signifikan α = 0.05. 

Hubungan 

dengan 

penelitan 

Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan konstruk dasar 

TAM yaitu PEOU, PU, ATU, BITU, AU. Memiliki kesamaan alat 

anilisis menggunakan SEM. 

 

3 Nama Peneliti Dian Kristiyanto 

Judul 

Penelitian 

Analisis Technology Acceptance Model Terhadap Faktor Faktor 

yang Mempengaruhi Penerimaan Digital Library di Perpustakaan 

IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Rumusan 

Masalah 

Menganalisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

penerimaan perpustakaan digital di lingkungan IAIN Sunan 

Ampel. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Indikator Hasil 

 Kerangka 

pemikiran 

teoritis 

 

 

 Alat analisis Metode analisis menggunakan SEM-LISREL, Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner. 

 Hasil 

penelitian 

Keseluruhan penelitian ini menghasilkan temuan adanya dua 

hipotesis yang diterima, sedangkan hipotesis yang lain mengalami 

penolakan. Dari tujuh belas hipotesis yang ditawarkan, dua 

diantaranya yang diterima yaitu persepsi kegunaan yang 

mempengaruhi adanya penerimaan perpustakaan digital serta sikap 

pengguna terhadap penerimaan teknologi memiliki pengaruh 

kepada pengguna nyata perpustakaan digital. 

 Hubungan 

dengan 

penelitan 

Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan konstruk dasar 

TAM lima variabel yaitu PEOU, PU, ATU, BITU, AU. Memiliki 

kesamaan alat anilisis menggunakan SEM. 

Sumber: Data Sekunder (2017) 

 

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Pada konsep dasar sistem informasi akan menjelaskan penjelasan lebih 

lanjut tentang pengertian sistem, pengertian informasi dan pengertian sistem 

informasi. 

2.2.1. Pengertian Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Abdul Kadir 

(2003) Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.   

Dari definisi sistem diatas maka penyusun menyimpulkan bahwa sistem 

merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan 

Library 

portal Design 

E-resources 

Organization 

User 
Abilities & 

Skills 

Perceived 

usefulnes 

Perceived 

ease of 

use 

Attitude 

Toward 

Using 

Behavioral 

Intention to 

Use 

Actual 

System 

Usage 
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suatu sasaran tertentu. Arti yang lain adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.2.2. Pengertian Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil 

keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. Menurut Kadir (2003) 

Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern. 

Menurut Sutabri (2005) Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah 

atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.2.3.  Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Jogiyanto (2005) 

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  

Menurut Kadir (2003) Sistem Informasi adalah sejumlah komponen 

(manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang 

diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu 

sasaran atau tujuan.Komponen-komponen sistem informasi menurut Jogiyanto 

(2005), terdiri dari:  

1. Hardware: Kumpulan dari perangkat keras yang terlihat memungkinkan 

dapat membentuk sistem seperti komputer, printer dan jaringan. 

2. Software: Kumpulan dari perintah-perintah atau fungsi yang ditulis dengan 

aturan tertentu, memerintahkan komputer agar melaksanakan fungsi 

tertentu.  

3. Data: Bahan dasar dari suatu informasi berupa fakta yang mengangkat 

kejadian-kejadian nyata dan dituangkan kedalam suatu simbol. 
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4. Prosedur: Suatu tahapan yang berupa urutan kegiatan yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan yang berupa suatu dokumen prosedur 

seperti buku petunjuk operasional dan teknis.  

5. Manusia: Merupakan pelaksana dari suatu sistem informasi seperti 

Operator, Programmer, Analyst, Designer dan sebagainya. 

 

2.3. Analisis Sistem  

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponennya agar dapat mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, keSEMpatan-keSEMpatan, hambatan-

hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap ini merupakan tahap yang penting, 

karena jika terjadi kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan kesalahan pada 

tahap berikutnya (Hartono, 2005). 

 

2.3.1. Langkah-Langkah Analisis 

 Menurut Jogiyanto (2007), langkah-langkah dalam tahap analisis sistem 

hampir sama dengan yang akan dilakukan dalam mengidentifikasikan proyek-

proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perencanaan sistem. 

Perbedaannya terletak dalam ruang lingkup tugasnya. Analisis sistem ini, 

penelitian yang dilakukan oleh analisis sistem adalah penelitian terinci, sedangkan 

di perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. 

Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analisis sistem, sebagai berikut: 

1. Identify yaitu mengidentifikasikan masalah. 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah. 

b. Mengidentifikasi titik keputusan. 

c. Mengidentifikasi personil kunci. 

2. Understand  yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

a. Menentukan jenis penelitian. 

b. Merencanakan jadwal. 
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c. Membuat penugasan penelitian. 

d. Membuat agenda wawancara. 

e. Mengumpulkan hasil penelitian. 

3. Analyz  yaitu menganalisis sistem. 

a. Menganalisa kelemahan sistem. 

b. Menganalisa kebutuhan informasi pemakai. 

4. Report  yaitu membuat laporan hasil analisis. 

a. Pelaporan bahwa analisa telah selesai dilakukan. 

b. Meluruskan kesalahan apa yang telah ditemui dan dianalisa. 

 

2.4. Jurnal Elektronik 

Jurnal elektronik merupakan bagian dari koleksi terbitan berseri dimana 

memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jurnal tercetak, selain hemat 

waktu juga bisa menghemat biaya dan tenaga, dengan jurnal elektronik memiliki 

kelebihan, diantaranya dari segi kemuktakhiran, (Tresnawan, 2005) Jurnal 

elektonik sering kali sudah terbit sebelum jurnal cetak diterbitkan sehingga dalam 

kecepetan penerimaan informasi jauh lebih menguntungkan. Menurut Tresnawan 

(2005), dalam artikelnya Jurnal elektronik menyebutkan bahwa Jurnal elektronik 

adalah terbitan serial seperti bentuk tercetak tetapi dipublikasikan dalma bentuk 

elektronik, biasanya terdiri dari tiga format yaitu, teks, teks dan grafik, serta full 

image dalam bentuk pdf”. 

 

2.5. Open Journal System (OJS) 

Pengelolaan dan penerbitan jurnal dapat dilakukan secara online 

menggunakan sebuah aplikasi yang salah satunya adalah OJS. OJS adalah sebuah 

Content Management System (CMS) yang dikhususkan untuk pengelolaan jurnal 

dan penerbitan yang dapat dioperasikan secara fleksibel. Software ini dapat 

diunduh secara gratis dan diinstal pada server web atau komputer lokal.  

OJS telah dirancang untuk mengurangi waktu dan energi yang digunakan 

untuk tugas-tugas administrasi dan manajerial yang berhubungan dengan 

mengedit jurnal, sekaligus meningkatkan pencatatan dan efisiensi proses editorial. 
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Pemanfaatan OJS akan dapat meningkatkan kualitas ilmiah dan penerbi tan jurnal 

melalui sejumlah inovasi dan kebijakan lebih yang transparan sehingga dapat 

meningkatkan pengindeksan.  

Dengan OJS, seorang Manajer Jurnal dapat mengelola sistem penerbitan 

secara keseluruhan. Pengelolaan jurnal tidak mensyaratkan keterampilan teknis 

tinggi, tetapi cukup dilakukan dengan mengisi template dan mengunggah file. 

Secara umum, Manajer Jurnal akan melakukan pengaturan (setup) jurnal, 

mendaftarkan Editors, Section Editors, Copyeditors, Layout Editors, 

Proofreaders, dan Reviewers. Selain itu, beberapa tools yang dapat digunakan 

untuk mengoptimalkan pengelolaan jurnal juga tersedia seperti sistem komunikasi 

email antara pengelola dan penulis atau reviewer serta pengelolaan statistik jurnal. 

(Ditlitabmas, 2014). Tampilan interface dari OJS UIN Suska Riau dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2.1 Tampilan Menu Home OJS UIN Suska Riau 
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Tampilan interface pada menu about dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2.2 Tampilan Menu About 

 

Tampilan interface pada menu login dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2.3 Tampilan Menu login 
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Tampilan interface pada menu register dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah 

ini. 

 

 
Gambar 2.4 Tampilan Menu Register 

 

Tampilan interface pada menu search dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini. 

 

 
Gambar 2.5 Tampilan Menu Search 
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Jumlah seluruh jurnal yang ada pada OJS berjumlah 28 jurnal dapat dilihat pada 

Gambar 2.6 di bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2.6 Jumlah Keseluruhan Jurnal (DeSEMber, 2016) 

 

2.5.1. Kelebihan, kekurangan dan manfaat OJS 

Kelebihan menggunakan OJS antara lain: 

1. OJS dapat beroperasi diberbagai platform termasuk windows. 

2. OJS dapat dijalankan dengan menggunakan webserver Apache atau IIS. 

3. Proses instalasi sangat mudah. 

4. Banyak tersedia dokumentasi/panduan yang lengkap. 

Kelemahan menggunakan OJS dalam pengelolaan e-journal antara lain: 

1. Tidak ada mekanisme pembuktian keaslian. 

2. Tidak ada integrasi dengan tempat penyimpanan format Resource 

Description Framework (RDF) secara eksternal. 

3. Arsitektur dan tampilan desain dari OJS kurang menarik. 

Manfaat dari OJS antara lain:  

1. OJS ini telah dirancang untuk mengurangi waktu dan energi yang 

digunakan untuk tugas-tugas administrasi dan manajerial yang 

berhubungan dengan meng-edit jurnal. 
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2. Dapat meningkatkan pencatatan dan keefisienan proses editorial 

sehingga dapat lebih meningkatkan lagi kualitas terbitan berkala ilmiah 

pada penerbitan jurnal. 

3. Untuk lebih transparannya inovasi atau kebijakan terbitan berkala 

ilmiah sehingga mudah dalam meningkatkan pengindeksasian dalam 

taraf nasional maupun internasional.  

4. Untuk membantu pengaturan aspek pengguna dalam menyusun sebuah 

jurnal, termasuk menyimpan track hasil kerja editor, reviewer, dan 

penulis, memberi tahu pembaca, bantuan menggunakan koresponden, 

mengurangi biaya penerbitan jurnal, serta menyediakan akses terbuka 

(open access) bagi pembaca. 

 

2.5.2. Peran pengelola dalam pengoperasian OJS 

Dalam pengelolaan jurnal yang menggunakan aplikasi OJS memiliki 

beberapa peran dalam pengoperasiannya, peran pengelola dapat dilihat pada Tabel 

2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Peran Pengelola 

No Kategori Pengelola Fungsi 

1 Administrator bertanggung jawab terhadap pengembangan situs, 

mengatur tampilan dan konfigurasi situs, membuat 

jurnal (satu situs dapat dibuat banyak jurnal), memiliki 

hak akses tertinggi dari peran yang lain dan dapat 

melakukan SEMua fungsi yang dapat dikerjakan oleh 

Manajer Jurnal dan Manajer Langganan 

2 Manajer Jurnal 

 

Bertanggung jawab terhadap situs jurnal, mengatur 

konfigurasi dan tampilan situs jurnal, mendaftarkan 

pengguna, membentuk dewan redaksi hingga membuat 

laporan, manajer jurnal merupakan peran dengan tingkat 

hak akses kedua tertinggi di bawah administrator dan 

dapat melakukan SEMua fungsi yang dikerjakan oleh 

manajer langganan. 

3 Manajer Langganan Bertanggung jawab terhadap keuangan jurnal, mengatur 

konfigurasi berlangganan jurnal, donasi, pembelian 

artikel, dan sistem pembayaran. 
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Tabel 2.2 Peran Pengelola (Lanjutan) 

No Kategori Pengelola Fungsi 

4 Editor Bertanggung jawab terhadap proses peer review naskah, 

bertugas menyeleksi naskah yang masuk pertama kali 

dan kemudian menentukan editor bagian yang tepat 

untuk menangani naskah tersebut, berperan dalam 

membuat isu dan menentukan apakah suatu naskah 

layak diterbitkan atau tidak layak serta menentukan 

jadwal penerbitan naskah tersebut. 

5 Editor Bagian Bertanggung jawab terhadap kesesuain bidang ilmu 

naskah, menentukan reviewer yang tepat untuk 

mereview naskah tersebut, merupakan peran tertinggi 

kedua di bawah editor karena sebelum naskah diberikan 

ke Editor untuk finalisasi, seluruh proses peer review 

harus melalui Editor Bagian terlebih dahulu. 

6 Reviewer Bertanggung jawab terhadap review naskah, bertugas 

memberikan rekomendasi mengenai naskah sebagai 

acuan Editor dalam menentukan keputusan. Naskah 

yang sudah di review dikirimkan kembali ke Editor 

Bagian untuk dinilai apakah naskah layak diteruskan ke 

proses peer review selanjutnya, atau memerlukan revisi 

atau ditolak. Dalam OJS proses review dapat dilakukan 

dengan sistem single dan double blind review, baik 

penulis maupun review tidak saling mengetahui. 

7 Copy Editor Bertanggung jawab terhadap tata bahasa, bertugas 

mengoreksi besar kecil huruf, kesalahan pengetikan, 

tanda baca dan logika bahasa. Hasil koreksian 

dikirimkan ke penulis untuk dikoreksi kembali oleh 

penulis. 

8 Layout Editor Bertanggung jawab terhadap layout dan galley naskah, 

naskah dikoreksi kembali layout atau tata letaknya 

kemudian ditentukan format naskah yang dapat dilihat 

secara teks penuh dan dapat diunduh oleh pembaca. 

9 Proofreader Bertanggung jawab terhadap finalisasi naskah, 

proofreader harus mengoreksi ulang secara keseluruhan 

demi keSEMpurnaan naskah sebelum diterbitkan. 

10 Penulis Bertanggung jawab mengirimkan naskah dan merevisi 

naskah sesuai dengan hasil koreksian yang diberikan 

pada tiap proses penerbitan. 

11 Pembaca Peran untuk khalayak umum diluar pengelola situs dan 

jurnal. Pembaca dapat membaca abstrak artikel, 

membaca teks penuh atau dapat mengunduh artikel atau 

naskah sesuai dengan hak akses yang diterapkan oleh 

pengelola jurnal. 
Sumber: Lukman, 2012 
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2.5.3. Daftar Terbitan Jurnal OJS UIN Suska Riau 

Berikut daftar terbitan jurnal OJS pada fakultas dan lembaga UIN Suska 

Riau dengan rincian jadwal terbit, terakhir update dan jumlah terbit SEMenjak 

awal terbit pada jurnal, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. 

 

Tabel 2.3 Daftar Terbitan Jurnal OJS UIN Suska Riau 

No Fakultas dan 

Lembaga 

Jurnal Jadwal 

Terbit 

Terakhir 

Update 

Jumlah 

Terbit 

1 FASTE Jurnal Sains 

Matematika  dan 

Statistika 

Bulan januari 

dan juli 

Januari 

2015 

2 kali terbit 

sejak tahun 

2015 

Jurnal Core IT Bulan Juni 

dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

2 kali terbit 

sejak tahun 

2015 

Jurnal Ilmiah 

Rekayasa & 

Manajemen 

Sistem Informasi 

Februari dan 

Agustus 

Februari 

2016 

3 kali terbit 

sejak tahun 

2015 

Jurnal Sains & 

Teknologi 

Industri 

Juni dan 

deSEMber 

Juni 2016 11 kali terbit 

sejak tahun 

2011 

2 FTK Suska Journal Of 

Mathematics 

Education 

Tidak ada 

ketentuan 

jadwal, terbit 

2 kali dalam 

setahun 

Tahun 

2016 

4 kali terbit 

sejak tahun 

2012 

Potensia Juni dan 

deSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

4 kali terbit 

sejak tahun 

2014 

Al Manar Juni  Juni 2014 2 kali terbit 

sejak tahun 

2012 

Indonesian 

Journal Of 

Integrated English 

Language 

Teaching 

Belum ada 

update 

Belum 

ada 

update 

Belum ada 

update 

Suara Guru Tidak ada 

ketentuan 

jadwal terbit 

1 kali dalam 

setahun 

Tahun 

2016 

2 kali terbit 

sejak tahun 

2015 

3 FDK Risalah Tidak 

berkala, pada 

tahun 2013 2 

kali terbit,  

DeSEMbe

r 2015 

7 kali terbit 

sejak tahun 

2013 
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Tabel 2.3 Daftar Terbitan Jurnal OJS UIN Suska Riau (Lanjutan) 

No Fakultas dan 

Lembaga 

Jurnal Jadwal 

Terbit 

Terakhir 

Update 

Jumlah 

Terbit 

   2014 1 kali 

terbit, 2015 4 

kali terbit 

  

Asia Pasific 

Journal on 

Religion and 

Society 

Tidak ada 

ketentuan 

jadwal, terbit 

1 kali 

setahun  

Maret 

2015 

1 kali terbit 

sejak tahun 

2015 

4 FASIH Hukum Islam Juni dan 

November 

DeSEMbe

r 2015 

9 kali terbit 

sejak tahun 

2013 

5 FAPERTA Jurnal 

Agroteknologi 

Agustus dan 

Februari 

Februari 

2016 

11 kali terbit 

sejak tahun 

2010 

Jurnal Peternakan Februari dan 

september 

Februari 

2013 

18 kali terbit 

sejak tahun 

2004 

6 FEKONSOS Jurnal El-Riyasah Juni dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2014 

5 kali terbit 

sejak tahun 

2011 

Jurnal Al-iqtishad Juni  Juni 2013 1 kali terbit 

sejak tahun 

2013 

7 Fakultas 

Ushuluddin 

Jurnal Ushuluddin Januari dan 

Juli 

Juli 2016 13 kali terbit 

sejak tahun 

2010 

8 Fakultas 

Psikologi 

Jurnal Psikologi Juni dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

8 kali terbit 

sejak tahun 

2012 

9 LPPM Toleransi Juli dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

14 kali 

penerbitan 

sejak tahun 

2009 

Marwah: Jurnal 

perempuan agama  

dan gender 

Juni dan 

DeSEMber 

Juni 2015 11 kali terbit 

sejak tahun 

2010 

Kutubkhannah Juli dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

10 kali terbit 

sejak tahun 

2011 

Anida’ Juni dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

10 kali terbit 

sejak tahun 

2011 

Menara Juni dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2014 

4 kali terbit 

sejak tahun 

2013 
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Tabel 2.3 Daftar Terbitan Jurnal OJS UIN Suska Riau (Lanjutan) 

No Fakultas 

dan 

Lembaga 

Jurnal Jadwal 

Terbit 

Terakhir 

Update 

Jumlah 

Terbit 

  Sosial Budaya Juli dan 

DeSEMber 

DeSEMbe

r 2015 

10 kali terbit 

sejak tahun 

2011 

10 Pasca 

Sarjana 

AL fikra Tidak ada 

update 

Tidak ada 

update 

Tidak ada 

update 

11 Pusat 

Bahasa 

Journal Of English 

and Arabic 

Language Teaching 

2 kali 

setahun 

Tahun 

2013 

4 kali terbit 

sejak tahun 

2012 

12 Mahad Al-qudwah Tidak ada 

update 

Tidak ada 

update 

Tidak ada 

update 

Jurnal An-Nur Tidak ada 

ketentuan 

jadwal, terbit 

2 kali 

setahun  

Tahun 

2015 

2 kali terbit 

sejak tahun 

2015 

Sumber: OJS UIN Suska Riau (Data DeSEMber 2016) 

 

2.6. Metode Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan 

memahami faktor‐faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi 

komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. 

TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), 

yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1980 (Jogiyanto, 

2007). 

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan 

(acceptance) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu 

basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan 

sebab akibat antara keyakinan akan manfaat suatu sistem informasi dan 

kemudahan penggunaannya dan perilaku, tujuan atau keperluan, dan penggunaan 

aktual dari pengguna suatu sistem informasi (Jogiyanto, 2007). 
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2.6.1. Variabel dan Indikator TAM 

TAM yang pertama yang belum dimodifikasi menggunakan lima konstruk 

utama. Kelima konstruks ini adalah sebagai berikut (Jogiyanto, 2007): 

1. Kegunaan Persepsian (perceived usefulness) 

Konstruk pertama di TAM adalah kegunaan persepsian (perceived 

usefulness). Kegunaan persepsian (perceived usefulness) didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan meningkatkan kenerja pekerjaannya (”as the extent to which 

a person believes that using a technology will enhance her or his 

performance.”). Dari definisinya, diketahui bahwa kegunaan persepsian 

(perceived use fulness) merupakan suatu kepercayaan (belief) tentang proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seseorang merasa percaya 

bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya. 

Sebaliknya jika sesorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang 

berguna maka dia tidak akan menggunakanya.  

2. Kemudahan Penggunaan Persepsian (perceived ease of use) 

Konstruk tambahan yang kedua di TAM adalah kemudahan penggunaan 

persepsian (perceived ease of use). kemudahan penggunaan persepsian 

(perceived ease of  use) Didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

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

extent to which a person believes that using a technology will be free of 

effort.”)Dari definisinya, diketahui bahwa konstruk kemudahan penggunaan 

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

(belief) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan 

menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem 

informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. 

3. Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) 

Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) didefinisikan oleh 

Davis et al. (1989) sebagai perasan-perasaan  positip atau negatip dari 

seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (“an 
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individual’s positive or negative feelings about performing the target 

behavior.”) Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) juga 

didefinisikan oleh Mathieson (1991) sebagai evaluasi pemakai tentang 

ketertarikannya menggunakan sistem (“the user’s evaluation of the 

desirability of his or her using the system”).Hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa sikap (attitude) ini berpengaruh secara 

positip ke niat perilaku (behavioral intention). Akan tetapi beberapa 

penelitian juga menunjukkan bahwa sikap (attitude) ini tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan ke niat prilaku (behavioral intention). Oleh karena 

itu, beberapa penelitian yang menggunakan TAM tidak memasukkan 

konstruk sikap (attitude) didalam modelnya. 

4. Niat perilaku (behavioral intention) 

Niat perilaku (behavioral intention) adalah suatu keinginan (niat) seseorang 

untuk melakukan suatu perilaku yang tertentu. Seseorang akan melakukan 

suatu perilaku (behavior) jika mempunyai keinginan atau niat (behavioral 

intention) untuk melakukannya. 

5. Perilaku (behavior) 

Perilaku (behavior) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam 

konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku (behavior) adalah 

penggunaan sesungguhnya (actual use) dari teknologi. 

Hubungan  antar konstruksi dalam TAM dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Technology Accepted Model (TAM) 

(Jogiyanto, 2007) 
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2.6.2. Perkembangan TAM 

Perkembangan TAM sampai dengan tahun 2003 diklasifikasikan kedalam 

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

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

elaboration) yang digambarkan seperti Gambar 2.8 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

       1986  1990   1995  2000  2003 

Gambar 2.8. Kemajuan Dari Penelitian TAM Menurut Lee et al 

(Jogiyanto, 2007) 

 

2.6.3. Pengenalan Model 

Banyak peneliti mencoba menentukan faktor-faktor apa saja yang 

memepengaruhi kepercayaan-kepercayaan (beliefs) dan sikap (attitude) pemakai 

terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM dikembangakan dari teori 

Theory of Reasoned (TRA) untuk memberikan penjelasan tentang perilaku 

pemakai sistem informasi. TAM pertama kali dikenalkan oleh Davis dalam 

Jogiyanto (2007) yang merupakan model baru, penelitian-penelitian di era 

pengenalan model ini banyak mencoba membandingkan TAM dengan TRA dan 

dengan Theory of Planned Behavior (TPB). Davis et al menemukan bahwa TAM 

lebih baik menjelaskan keinginan untuk menerima teknologi dibandingkan dengan 

TRA. Mathieson dalam Jogiyanto (2007) membandingkan TAM dan TPB. Kedua 

model ini sama-sama memprediksi niat pemakai untuk menggunakan teknologi 

sistem informasi. Kedua model ini dibandingkan menggunakan tiga kriteria 

sebagai berikut: 

1. Seberapa baik mereka memprediksi niat pemakai untuk menggunakan 

sebuah sistem informasi. 

2. Seberapa bernilai informasi yang disediakan oleh model-model. 

Pengenalan Model 

Validasi Model 

Ekstensi  Model 

Elaborasi Model 
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3. Seberapa sulit model-model diterapkan. 

Mathieson menyimpulkan bahwa kedua model menjelaskan niat perilaku 

dengan baik, tetapi TAM menjelaskan sikap (attitude) lebih baik dari TPB. Model 

TAM lebih sederhana dibandingkan dengan TPB. 

 

2.6.4. Validasi Model 

Beberapa penelitian menguji validitas dari instrumen-instrumen yang 

digunakan untuk mengukur penerimaan teknologi oleh pemakai. Peneliti-peneliti 

ini ingin menguji validitas instrument tersebut untuk digunakan di teknologi, 

situasi dan tugas-tugas yang berbeda. Penelitian Adam et al dalam Jogiyanto 

(2007) mereplikasi dan mengembangkan penelitian Davis (1989) dengan hasil 

menunjukkan bahwa pengukuran konstruk kegunaan persepsian (perceived 

usefulness) atau PU dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) atau 

PEOU adalah valid dan reliabel untuk situasi dan sistem informasi yang berbeda. 

 

2.6.5. Ekstensi Model 

Disamping menguji validitas model TAM, beberapa peneliti juga mencoba 

mengembangkan (mengekstensi) model TAM dengan menambahkan beberapa 

variabel eksternal yang menerangkan lebih lanjut atau menjadi penyebab 

(anteccedent) dari kegunaan presepsian (perceived usefulness) atau PU dan 

kemudahan penggunaan presepsian (perceived ease of use) atau PEOU di TAM. 

Model TAM yang dimodifikasi ini dengan ditambahkan variabel-variabel ekternal 

tampak di gambar berikut ini (Jogiyanto, 2007). 

 

Gambar 2.9. TAM Yang Dikembangkan (Jogiyanto, 2007) 
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Penelitian-penelitian yang mencoba mengembangkan model TAM 

melakukannya dengan menambahkan variabel-variabel ekternal yang digunakan 

dapat dikategorikan misalnya sebagai variabel-variabel individual, organisasi, 

kultur dan karakteristik-karakteristik tugas. 

 

2.6.6. Elaborasi Model 

TAM yang pertama kali mempunyai empat buah konstruk yaitu persepsian 

perceived usefulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU), behavior intention 

(BI) dan behavior (B). Niat perilaku (behavior intention) di model TAM diproksi 

dengan niat penggunaan (usage intention atau UI) dan perilaku (behavior) 

diproksi dengan frekuensi penggunaan, waktu yang digunakan, pemakaian nyata 

atau usage (U) dari sistem teknologi informasi. 

 

2.6.7. Kerangka Penelitian Modifikasi TAM 

Davis (1989) dalam 2 penelitian yang melibatkan 152 pengguna dan 4 

buah aplikasi program menemukan adanya dua variabel penting yang menentukan 

penerimaan terhadap teknologi informasi yakni kebermanfaatan dan kemudahan. 

Selain itu Davis (1989) menemukan bahwa faktor kebermanfaatan secara 

signifikan berhubungan dengan penggunaan sistem saat ini dan mampu 

memprediksi penggunaan yang akan datang. Faktor kebermanfaatan disini 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan 

teknologi atau sistem tertentu akan meningkatkan kinerja. SEMentara kemudahan 

diartikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem 

informasi adalah mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya 

untuk bisa menggunakannya (Jogiyanto, 2007). 

Penelitian Adams et al. (1992) mereplikasi dan mengembangkan penelitian 

Davis (1989) dengan hasil menunjukkan bahwa pengukuran konstruk kegunaan 

persepsian (perceived usefulness) atau PU dan kemudahan kegunaan persepsian 

(perceived ease of use) atau PEOU adalah valid dan reliabel untuk situasi dan 

sistem informasi yang berbeda. Demikian juga (Hendrikson et al, 1996) 
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menemukan bahwa pengukuran instrument-instrumen PU dan PEOU dari TAM 

valid di analisis test-retest (Jogiyanto, 2007). 

Pada skema TAM, manfaat dan kemudahan mempengaruhi penggunaan 

sistem (actual system use) melalui sebuah variabel intervening yakni intensitas 

penggunaan (behavioural intention to use). Intensitas penggunaan (behavioural 

intention to use) dan penggunaan sistem sesungguhnya (actual system use) dapat 

digantikan oleh variabel penerimaan terhadap TI (Acceptance of IT) (Surachman, 

2008). 

Variabel dari Luar (External Variables) seperti karakteristik pengguna 

(User Characteristics) dan karakteristik sistem (System Characteristic) tidak 

diteliti karena kontribusinya dalam TAM dianggap tidak signifikan, sehingga 

dapat diabaikan meskipun mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap 

penerimaan teknologi (Tangke, 2004). 

 

2.6.8. Kerangka Model Pendekatan 

 Kerangka Model yang diajukan untuk mengkaji pemanfaatan OJS adalah 

TAM dengan model yang cukup sederhana dan mudah untuk diaplikasikan 

dengan menampilkan konstruk laten. Model TAM yang digunakan dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut pada Gambar 2.8 di bawah ini. 

 

      

     H3 

         H2 

   

 H1     H5    H6 

 

        H4 

 

 

 

Gambar 2.10 Kerangka Model TAM Dalam Pemanfaatan OJS 
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2.6.9. Kelebihan TAM 

TAM tentunya mempunyai kelebihan-kelebihan, adapun kelebihan TAM 

adalah sebagai berikut ini: 

1. TAM merupakan model perilaku (behavior) yang bermanfaat untuk 

menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal 

diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai niat (intention) untuk 

menggunakannya. Tidak banyak model-model penerapan sistem teknologi 

informasi yang memasukkan faktor psikologis atau perilaku (behaviror) 

didalam modelnya dan TAM adalah salah satu yang 

mempertimbangkannya. 

2. TAM dibangun dengan dasar yang kuat. 

3. TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar 

mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM telah banyak diuji, 

dibandingkan dengan model yang lainnya misalnya dengan konsep Theory 

Reasoned Action (TRA) dan Theory Planned Behavior (TPB) dan hasilnya 

juga konsisten bahwa TAM cukup baik. 

4. Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan model 

yang parsimony (parsimonious) yaitu model yang sederhana tapi valid. 

Membuat model yang sederhana tetapi valid merupakan hal yang tidak 

mudah. Terjadi trade-off dari pembuatan model. Jika di inginkan model 

yang sederhana maka mestinya menggunakan banyak asumsi bahwa 

faktor-faktor lain tetap tidak berpengaruh kepada modelnya, tetapi ini akan 

berpengaruh pada kualitas dan validitas modelnya yang akan menurun. 

Sebaliknya jika diinginkan model yang valid dan lengkap, maka SEMua 

faktor-faktor pengaruh harus dimasukkan ke dalam model dengan akibat 

model akan menjadi komplek (Jogiyanto, 2007). 

 

2.6.10. Kelemahan TAM 

 Disamping kelebihan-kelebihan TAM tersebut, TAM juga mempunyai 

beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut: 
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1. TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja 

tentang niat dan perilaku pemakai sistem dalam menerima sistem 

teknologi informasi. TAM hanya menjelaskan kepercayaan-kepercayaan 

(beliefs) mengapai pemakai mempunyai niat perilaku menggunakan sistem 

yaitu percaya bahwa sistem yang digunakan berguna dan mudah 

digunakan. Akan tetapi TAM belum memberikan informasi dan 

menjelaskan mengapa pemakai sistem mempunyai kepercayaan-

kepercayaan tersebut. Untuk mengatasi kekurangan TAM, banyak 

penelitian mulai menggabungkan TAM dengan memasukkan banyak 

variabel-variabel eksternal untuk menjelaskan hal tersebut. 

2. Perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak dikontrol 

dengan kontrol perilaku (behavior control) yang membatasi niat perilaku 

seseorang. Kontrol perilaku (behavior control) ini menjelaskan mengapa 

sesorang mempunyai niat perilaku yang berbeda pada situasi yang sama. 

Kemungkinan mereka mempunyai norma-norma subyektif yang berbeda. 

Inilah salah satu contoh dari kontrol perilaku (behavior control). Model 

TPB memasukkan konstruk perilaku (behavior control) ini. Untuk 

mengatasi kelemahan ini, beberapa penelitian menggabungkan TAM 

dengan model TPB yaitu dengan menambahkan konstruk kontrol perilaku 

(behavior control) kedalam TAM. 

3. Perilaku (behavior) yang diukur di TAM seharusnya adalah pemakaian 

atau penggunaan teknologi sesungguhnya (actual usage). Kenyataannya 

banyak penelitan menggunakan penggunaan teknologi yang dilaporkan 

sendiri oleh responden (self-reported usage) atau penggunaan teknologi 

yang diperkirakan (self-reported usage) yang belum tentu mencerminkan 

atau mengukur pemakaian sebenarnya. 

4. Penelitian-penelitian TAM umumnya hanya menggunakan sebuah sistem 

informasi saja. Kenyataannya pemakai sistem diharapkan dengan lebih 

dari satu sistem informasi. 

5. Beberapa penelitian TAM menggunakan subyek mahasiswa. Penggunaan 

subyek mahasiswa terutama mahasiswa S1 tidak dapat memproksikan 
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profesional sebagai pemakai sistem yang seharusnya merefleksikan 

dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. 

6.  Penelitian-penelitian TAM kebanyakan hanya menggunakan subyek 

tunggal sejenis saja, misalnya hanya menggunakan sebuah organisasi saja, 

sebuah departemen saja, atau sebuah kelompok mahasiswa tertentu saja 

misalnya mahasiswa MBA atau MM. penggunaan subyek tunggal ini 

mempunyai kelemahan divaliditas eksternal, yaitu hasilnya tidak dapat 

digeneralisasikan lintas organisasi lainnya secara umum. 

7. Penelitian-penelitan ini umumnya adalah penelitan cross sectional yang 

hanya melibatkan waktu satu periode tetapi dengan banyak sampel 

individu. Penelitian cross sectional ini mempunyai kelemahan di validitas 

eksternal yang hasilnya tidak dapat digeneralisasikan lintas waktu. 

8. Penelitian-penelitian TAM umumnya hanya menggunakan sebuah tugas 

SEMacam saja. Kenyataan teknologi yang digunakan dipakai untuk 

menyelesaikan lebih dari satu macam tugas. 

9. Umumnya model penelitian TAM kurang dapat menjelaskan sepenuhnya 

antar hubungan (causation) variabel-variabel di dalam model. Tidak 

mempertimbangkan perbedaan kultur (Jogiyanto, 2007). 

 

2.7. Konsep Dasar Structural Equation Modeling (SEM) 

 Structural Equation Model (SEM) adalah suatu teknik statistik yang mampu 

menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara 

langsung. Teknik ini dilakukan untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan 

antar variabel yang ada dalam penelitian. 

 

2.7.1. Structural Equation Model (SEM) 

SEM digunakan bukan untuk merancang suatu teori, tetapi lebih ditujukan 

untuk memeriksa dan membenarkan suatu model. SEM memiliki dua tujuan 

utama dalam analisisnya, tujuan yang pertama yaitu menentukan apakah model 

possible (masuk akal), atau dengan kata lain menguji suatu model yaitu 

kesesuaian model dengan data empiris. Tujuan kedua yaitu menguji berbagai 
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hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. SEM memiliki beberapa perbedaan 

dengan regresi biasa dan teknik multivariate lainnya, diantaranya yaitu:  

1. SEM membutuhkan lebih dari sekedar perangkat statistik yang didasarkan 

atas regresi biasa dan analisis varian. 

2. Regresi biasa, umumnya, menspesifikan hubungan kausal antara variabel-

variabel teramati, sedangkan pada model variabel laten SEM, hubungan 

kausal terjadi di antara variabel-variabel tidak teramati atau variabel-

varibel laten. 

3. SEM selain memberikan informasi tentang hubungan kausal simultan 

diantara variabel-variabelnya, juga memberikan informasi tentang muatan 

faktor dan kesalahan-kesalahan pengukuran.  

4. Estimasi terhadap multiple interrelated dependence relationships. pada 

SEM sebuah variabel bebas pada satu persamaan bisa menjadi variabel 

terikat pada persamaan lain. 

 

 

2.7.2. Partial Least Square (PLS) 

Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model 

pengukuran (measurement model) atau sering disebut outer model dan model 

struktural (structural model) atau sering disebut inner model. Model pengukuran 

menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variable merepresentasi 

variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan 

estimasi antar variabel laten atau konstruk. Variabel laten yang dibentuk dalam 

PLS-SEM, indikatornya dapat berbentuk refleksif maupun formatif. Indikator 

refleksif atau sering disebut dengan Mode A merupakan indikator yang bersifat 

manifestasi terhadap konstruk dan sesuai dengan classical test theory yang 

mengasumsikan bahwa variance di dalam pengukuran score variabel laten 

merupakan fungsi dari true score ditambah dengan error. Sedangkan indikator 

formatif atau sering disebut dengan Mode B merupakan indikator yang bersifat 

mendefinisikan karakteristik atau menjelaskan konstruk. Untuk mempermudah 

pemahaman, berikut diberikan contoh model struktural yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.11 di bawah ini. 
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Gambar 2.11 Model Struktural 

(Sumber: Ghozali, 2014) 

 

Model pengukuran dapat dilihat pada Gambar 2.12 di bawah ini: 

 

Gambar 2.12 Model Pengukuran 

(Sumber: Ghozali 2014) 
 

 

Model persamaan struktural dapat dilihat pada Gambar 2.13 di bawah ini: 

 

Gambar 2.13 Model Persamaan Struktural 

(Sumber : Ghozali, 2014) 
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2.8. Evaluasi model 

Oleh karena PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk 

estimasi parameter, maka teknik parametik untuk menguji signifikansi parameter 

tidak diperlukan (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014). Model evaluasi PLS 

berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non-parametik. 

Model pengukuran atau outer model dengan indikator reflektif dievaluasi dengan 

convergent dan discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability 

untuk blok indikator. Sedangkan outer model dengan formatif indikator dievaluasi 

berdasarkan substantive contentnya yaitu dengan membandingkan besarnya relatif 

weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut (Chain, 1998 dalam 

Ghozali, 2014). Model struktur atau inner model dievaluasi dengan melihat 

prosentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R2 untuk konstruk 

laten dependen dengan menggunakan ukuran Stone-Geisser Q squares test 

(Stone,1974; Geisser,1975 dalam Ghozali, 2014) dan juga melihat besarnya 

koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimsi ini dievaluasi dengan 

menggunakan uji t-statistik  yang didapat lewat prosedur boostraping. 

 

2.8.1. Model Pengukuran atau Outer Model 

Dalam PLS model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif 

dievaluasi dengan convergent validity dan discriminat validity dari indikatornya 

serta composite reliability untuk block indikator. Sedangkan indikator formatif 

dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu membandingkan 

besarnya relative weight dan melihat siginifikansi dari ukuran weight tersebut 

(Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014). 

Variabel laten yaitu variabel yg tidak dapat diukur langsung harus dengan 

indikator atau kuesioner. Sedangkan indikator refleksif adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel laten. Jadi model indikator refleksif adalah konstruk 

atau variabel laten diijelaskan oleh indikator atau arah hubungan dari konstruk ke 

indikator. Indikator-indikator mengukur hal yang sama tentang konstruk, sehingga 

antar indikator harus memiliki korelasi yang tinggi. Jika salah satu indikator 

dibuang, maka konstruk akan terpengaruh. Dalam model indikator formatif 
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dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten. Jadi model 

indikator formatif yaitu indikator mempengaruhi konstruk atau hubungannya dari 

indikator ke konstruk, antar indikator diasumsikan tidak saling berkorelasi sehinga 

satu indikator dibuang tidak akan mempengaruhi konstruk (Ghozali, 2014). 

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan 

construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun 

demikian untuk penelitian awal dari pengembangan skala pengukuran nilai 

loading 0,50 sampai dengan 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 

2014).  

Discriminat validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, 

maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok 

mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cara lain adalah melihat 

nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar 

AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant 

validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Imam Ghozali, 2008). Selain 

itu dievaluasi juga compositre reliability dari blok indikator. Composite reliabilty 

blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam 

ukuran yaitu internal consistensy dan Cronbach’s Alpha (Ghozali, 2014). 

 

2.8.2. Model Struktural atau Inner Model 

 Model struktural atau inner model dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk dependen, Stone- Geisser Q-squaretest untuk predictive 

relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

Dalam menilai model dengan PLS kita mulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada 
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regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah 

mempunyai pengaruh yang substansive. Melihat persentase variance yang 

dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-square untuk konstruk laten dependen, 

Stone-Geisse Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi 

dari koefisien parameter jalur struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi 

pada analisis regresi (Ghozali, 2014). 

 

2.8.3. Uji Hipotesis 

Untuk pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode Partial Least 

Square (PLS). PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak 

didasarkan banyak asumsi (Imam Ghozali, 2014). Dengan metode PLS maka 

model yang diuji dapat mempergunakan asumsi: data tidak harus berdistribusi 

normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio, 

jumlah sample tidak harus besar, indikator tidak harus dalam bentuk refleksif 

(dapat berupa indikator refleksif dan formatif) dan model tidak harusberdasarkan 

pada teori (Ghozali, 2014).  

Dengan uji t, yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Imam Ghozali, 2014). Untuk 

pengujian ini dilakukan dengan melihat output dengan bantuan program aplikasi 

SmartPLS . Jika nilai T hitung < T tabel, maka Hipotesis nol ditolak, (koefisien 

regresi signifikan) dan Hipotesis alternatif yang dinyatakan dalam penelitian ini 

diterima pada tingkat signifikansi 5% (lima persen). Pengukuran persentase 

pengaruh SEMua variabel independen terhadap nilai variabel dependen, 

ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R-square (R2) antara 1 dan nol, 

dimana nilai R-square (R2) yang mendekati satu memberikan persentase 

pengaruh yang besar (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014). Model persamaan 

struktural dalam penelitian ini akan diselesaikan dengan program SmartPLS. 
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2.9. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi 

perhatian kita. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi 

perhatian kita. Populasi menggambarkan sesuatu yang sifatnya ideal atau teoritis, 

sedangkan sampel menggambarkan sesuatu yang sifatnya nyata atau empiris. 

Populasi dan sampel masing-masing mempunyai karakteristik atau ciri yang dapat 

diukur.  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling 

pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan 

nonprobability sampling (Prasetyo dkk, 2005). 

 

2.9.1.  Probability Sampling  

Probability Sampling adalah metode sampling yang setiap anggota 

populasinya memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai 

sampel. Peluang tersebut dapat sama dan dapat pula tidak sama besarnya dengan 

anggota populasi lainnya. Jenis-jenis probability sampling (Prasetyo dkk, 2005) 

yaitu:  

1. Sampling acak sederhana 

Metode pangambilan sampel acak sederhana adalah metode yang 

digunakan untuk memilih sampel dari populasi sehingga setiap anggota 

populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai 

sampel. Ini berarti bahwa SEMua anggota populasi menjadi anggota dari 

kerangka sampel. 

2. Sampling acak sistematis 

Metode pengambilan acak sistematis adalah metode untuk mengambil 

sampel secara sistematis dengan interval atau jarak tertentu dari suatu 

kerangka sampel yang telah diurutkan. Dengan demikian tersedianya suatu 

populasi sasaran yang tersusun merupakan prasyarat penting 

bagidimungkinkannya pelaksanaan pengambilan sampel dengan metode 

acak sistematis. 
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3. Sampling acak stratifikasi 

Metode pengambilan acak stratifikasi adalah metode pengambilan sampel 

dengan cara membagi populasi kedalam kelompok-kelompok yang 

homogenyang disebut strata, kemudian sampel diambil secara acak dari 

tiap strata tersebut. 

4. Sampling klaster atau cluster sampling 

Metode pengambilan sampel klaster adalah metode yang digunakan untuk 

memilih sampel yang berupa kelompok dari beberapa kelompok yaitu 

setiap kelompok terdiri atas beberapa unit yang lebih kecil atau element. 

Jumlah elemen dari masing-masing kelompok bisa sama maupun berbeda. 

2.9.2. Nonprobability Sampling 

Nonprobability Sampling setiap unsur dalam populasi tidak memiliki 

keSEMpatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam 

penarikan sampel probabilita, keSEMpatan yang mempunyai peranan besar 

sedangkan dalam penarikan sampel nonprobability sampling, keSEMpatan yang 

mempunyai peranan besar, sedangkan dalam penarikan sampel nonprobability 

yang berperan adalah kemampuan atau pengetahuan peneliti terhadap populasi 

penelitiannya. Jenis teknik sampling dari nonprobability sampling dalam 

(Prasetyo dkk, 2005) yaitu:  

1. Accidental sampling atau kebetulan 

Pada pengambilan sampel dengan cara Accidental sampling, sampel 

diambil dari ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, 

sampel dipilih karena sampel ada pada tempat dan waktu yang tepat. 

2. Judgment sampling 

Sampel dipilihberdasrkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang 

paling baik untuk dijadikan samapel penelitiannya. Misalnya untuk 

memperoleh data tentang bagaimana suatu proses produksi direncanakan 

oleh suatu perusahaan, maka manajer produksi merupakan orang terbaik 

untuk bias memberikan informasi. Judgement sampling umumnya 
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memeilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka 

mempunyai informasi yang sesuai. 

3. Quota sampling 

Quota sampling ad 

alah purposive sampling  yang mengambil persentase yang mengambil 

persentase sampelnya sesuai dengan persentase jumlah dipopulasinya. 

Quota sampling sampelnya harus mempunyai karakteristik yang dimiliki 

oleh populasinya.  

4. Snowball sampling 

Cara mengambil sampel dengan cara ini adalah mengumpulkan sampel 

dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan. 

5. Sampel jenuh 

Sampel jenuh adalah teknik pengumpulan sampel apabila SEMua anggota  

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila 

jumlah populasi relatif kecil. 

 

 


