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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1 Konsep Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem merupakan kumpulan 

atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terkait, saling 

berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model dasar sistem 

(Sumber: Jogiyanto, 2005) 

Gambar 2.1 menjelaskan tentang model dasar sistem. Elemen-elemen pembentuk 

sistem ada 6 yaitu: 

1) Tujuan, setiap sistem memiliki tujuan (goal) yang menjadi pemotivasi 

dalam mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terarah 

dan tidak terkendali.  

2) Masukan (input), masukan sistem adalah segala sesuatu yang masuk 

kedalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. 

Misalnya berupa data transaksi.  

3) Proses, proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau 

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna.  

4) Keluaran (output), keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran 

bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.  

5) Mekanisme Pengendalian (control mechanism), tujuannya adalah untuk 

mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam bentuk yang 

sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran sistem dan keluaran 

yang dikehendaki (standar).  

Masukan 

(Input) 
Keluaran 

(Output) 
Proses 
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6) Umpan balik (feedback), umpan balik digunakan untuk mengendalikan 

baik masukan maupun proses. 

Selain itu, sistem juga didefenisikan sebagai sekumpulan objek-objek yang 

saling berelasi dan berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai 

satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun karakteristik suatu sistem yaitu: 

1) Komponen atau elemen (components) 

Suatu komponen terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait 

dan berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu 

kesatuan. 

2) Batasan sistem (boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang 

satu dengan sistem yang lainnya atau sistem dengan lingkungan 

luarnya. 

3) Lingkungan luar sistem (environment) 

Lingkungan luar sistem adalah segala sesuatu yang ada di luar ruang 

lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi suatu sistem. 

Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. 

4) Penghubung sistem (interface) 

Penghubung sistem merupakan suatu media (penghubung) antara satu 

subsistem dengan subsistem lainnya yang membentuk satu kesatuan, 

sehingga sumber-sumber daya mengalir dari subsistem yang satu ke 

subsistem lainnya. 

5) Masukan (input) 

Input adalah energi atau sesuatu yang dimasukkan kedalam suatu sistem 

yang dapat berupa masukkan yaitu energi yang dimasukkan supaya 

sistem dapat beroperasi atau masukan sinyal yang merupakan energi 

yang diproses untuk menghasilkan suatu keluaran. 

6) Keluaran (output) 

Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna, juga merupakan tujuan akhir dari sistem. 
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7) Pengolah (process) 

Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input 

menjadi output. 

8) Sasaran sistem (objektif). 

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang di 

butuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. 

2.1.2 Konsep Informasi 

Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang 

penting bagi penerimaannya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu 

juga atau tidak langsung pada saat mendatang. 

Sutabri (2004) menyebutkan bahwa informasi adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah dan diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Kualitas dari informasi tergantung dari tiga hal, yaitu informasi harus akurat 

(accurate), tepat waktu (timelines) dan relevan (relevance). 

1) Akurat (accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. 

Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya. Informasi harus akurat dari sumber informasi sampai ke 

penerima informasi mungkin banyak mengalami gangguan (noise) yang 

dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 

2) Tepat waktu (timelines) 

Informasi yang sampai ke penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang 

sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan 

landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan 

terlambat maka dapat berakibat fatal bagi organisasi. 

3) Relevan (relevance) 

Informasi mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi 

untuk setiap orang, satu dengan lainnya adalah berbeda. 
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2.2 Konsep Sistem Informasi 

Melihat definisi sistem dan informasi serta definisi sistem informasi sendiri 

dapat dikatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem dimana komponen-

komponennya saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengubah data 

menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pemakai melalui 

serangkaian prosedur baik menggunakan perangkat keras maupun perangkat 

lunak.  

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam 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 (Jogiyanto, 2005). 

2.3 Pengoperasian 

Sistem tidak berjalan dengan baik. Informasi yang tersedia dengan cepat dan 

efisien karena operasi computer yang menangani proses informasi terhambat. 

Pekerjaan yang sering dibatalkan akan mengakibatkan kerugian dan penundaan 

atau ketidaksesuaian jadwal yang sudah ditetapkan untuk pengiriman informasi. 

Suatu sistem online mungkin secara operasional tidak mencukupi karena waktu 

responnya terlalu lama. 

Menurut Keil, et al. (1998) dalam Kennet (2005) sebagian dari masalah 

tersebut bisa mengarah kepada fitur-fitur teknis dari sistem informasi, namun 

sebagian besar narasumber dari faktor-faktor organisasi. Para pembangun sistem 

perlu memahami isu-isu organisasi dan mempelajari bagaimana mengelola 

perubahan yang berhubungan dengan sistem informasi yang baru. 

2.4 Implementasi Sistem 

Implementasi merupakan kegiatan terakhir dari proses penerapan sistem 

baru. Sistem yang baru ini akan dioperasikan secara menyeluruh terhadap sistem 

yang baru itu sudah harus dilakukan proses analisis dan desain secara terperinci. 

Proses implementasi terdiri dari 3 tahap yaitu: 

1) Penerapan dan proses implementasi 

2) Pelaksanaan proses implementasi 

3) Tindak lanjut proses implementasi. 
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2.4.1 Penerapan dan Proses Implementasi 

 Perencanaan dan penerepan merupakan bagian langkah penting dalam 

penerapan sebuah sistem baru. Tujuan dari pemberlakuan proses ini adalah agar 

penerapan sistem yang baru ini betul-betul sesuai dengan tujuan dan sasaran 

pengadaannya. Permasalahan pada rencana impementasi mencakup permasalahan 

anggaran dan biaya. Tahap rencana ini dimaksudkan untuk mengendalikan 

pengeluaran biaya (Kursini dalam Kennet, 2005). 

 Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan 

implementasi adalah waktu bertujuan untuk menentukan jadwal proses kegiatan 

dan pelaksanaan penerapan sistem. 

 

2.4.2 Kegiatan Implementasi  

 Kegiatan implementasi bertujuan untuk melakukan proses penerapan 

sistem baru. Kursini dalam Kennet (2005) menyebutkan bentuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan adalah: 

1) Persiapan personil (training) 

Personil pengguna sistem merupakan orang yang memegang peran 

penting dalam pemanfaatan sistem baru. Pelatihan (training) personil 

dilakukan dengan maksud agar personil atau orang-orang yang 

ditunjuk menjalankan sistem yang baru itu tidak akan mengalami 

kesulitan dalam mengoperasikannya. 

2) Pendidikan dan tingkat keahlian 

Latar belakang tingkat keahlian dan kemampuan seorang pegawai 

memiliki andil besar terhadap sukses tidaknya pemanfaatan sebuah 

sistem baru. Sistem yang akan berfungsi lebih baik dijalankan oleh 

seorang pegawai yang memiliki dasar ilmu komputer dan sekaligus 

berpengalaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar pegawai 

terhindar dari kesulitan dalam menggunakan sistem baru. 

 

 

3) Sikap mental  



12 
 

Sikap mental yang positif memiliki peran besar terhadap keberhasilan 

segala aktifitas diperusahaan. 

4) Pelatihan  

Pelatihan dilaksanakan setelah personil yang ditunjuk lulus dari 

seleksi. Pelatihan merupakan suatu bentuk tahapan dimana para 

personil dilatih untuk melaksanakan tugas yaitu untuk menjalankan 

sistem yang akan digunakan. Hal ini diperlukan agar personil 

memahami tugas dan kewajiban yang harus digunakannya. 

5) Pemrograman  

Pemrograman yang baik adalah pemrograman terstruktur yaitu suatu 

bentuk pemrograman yang terorganisasi yang programnya mudah di 

pahami dan dapat dimodifikasi secara benar. Untuk pembuatan 

program terstruktur dengan skala besar diperlukan tim khusus. Dalam 

proses pembuatan program, tim harus bekerja sama dan harus selalu 

dipantau agar hasil yang didapatkan merupakan hasil kerja yang 

maksimal. 

6) Pengujian program 

Bertujuan untuk menghindari kesalahan pada program yang dibuat. 

Pengujian tersebut dilakukan secara resmi. 

Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang ditemukan pada proses 

pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan kode pemrograman (syntax error) 

Kesalahan ini terjadi jika kode program yang ditulis tidak sesuai 

dengan prosedur penulisannya. 

b. Kesalahan proses (run time error) 

Kesalahan ini terjadi pada saat program excutable dijalankan. 

Kesalahan ini menyebabkan program berhenti sebelum waktunya 

selesai karena complier menemukan kondisi yang belum terpenuhi 

dan tidak layak untuk dikerjakan. 

 

c. Kesalahan logika (logica error) 
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Kesalahan ini terjadi pada logika program yang dibuat, kesalahan 

tersebut apabila tidak disadari akan menyesatkan. 

7) Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilaksanakan setelah dilakukan pengujian program. 

Tujuan pengujian sistem adalah untuk mengetahui bahwa komponen-

komponen sistem telah berfungsi dengan baik. Tujuan lain dari proses 

ini adalah mengetahui kelemahan ataupun kesalahan sehingga perlu 

dilakukan perbaikan. Pada tahapan ini personil terlibat antara user 

yang melakukan kegiatan pengolahan data dan manajemen sebagai 

pihak yang yang memperoleh hasil proses pengolahan data. 

2.4.3 Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi 

Pelaksanaan implementasi secara luas ditentukan dari faktor-faktor 

berikut: 

1) Peran para pengguna dalam proses implementasi. 

2) Tingkat dukungan manajemen untuk usaha implementasi. 

3) Level kompleksitas dan resiko proyek implementasi. 

4) Kualitas manajemen dari proses implementasi. 

2.4.4 Mengelola Implementasi 

Tidak semua proses aspek implementasi bisa dengan mudah dikendalikan 

atau direncanakan. Namun, peluang-peluang untuk keberhasilan sistem bisa 

ditingkatkan dengan mengantisipasi potensi masalah implementasi dan 

menerapkan strategi perbaikan yang benar. Beragam pengelolaan proyek, 

pengumpulan persyaratan dan metode perencanaan telah dikembangkan untuk 

beberapa kategori masalah tertentu. Strategi juga telah direncanakan untuk 

memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang sesuai di sepanjang proses 

implementasi dan untuk mengelola proses perubahan organisasional. 

2.4.5 Manejemen Perubahan dan Konsep Implementasi 

Agar secara efektif mengelola perubahan organisasi disekitar 

pembangunan sistem informasi yang baru, orang harus menguji dan meneliti 

proses implementasi. Implementasi merujuk kepada semua aktivitas 

organisasional dalam hal adopsi, manajemen dan rutinitas dari inovasi seperti 
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sistem informasi yang baru. Dalam proses implementasi, para analis sistem 

merupakan agen perubahan. Analis tidak hanya mengembangkan solusi teknis, 

tetapi juga menentukan kembali konfigurasi, interaksi, aktivitas kerja dan 

kekuatan relasi dari beragam kelompok organisasional. Analis merupakan medium 

untuk keseluruhan proses perubahan dan bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa ada perubahan yang diciptakan oleh sistem yang baru diterima oleh semua 

kelompok yang terlibat, dan memastikan bahwa pengaturan organisasi seperti itu 

untuk perubahan. 

Satu model dari proses implementasi adalah model Kolb/Frohman atas 

perubahan organisasi. Model ini membagi proses perubahan organisasi kedalam 

tujuh tahap relasi antara seorang konsultan organisasi dan kliennya (konsultan 

adalah perancang sistem informasi dan klien adalah pengguna). Keberhasilan 

usaha perubahan itu ditentukan oleh seberapa baik konsultan dan klien 

menghadapi isu-isu pokok pada setiap tahap (Kolb dan Frohman dalam Kennet, 

2005). Model implementasi lainnya menguraikan relasi antara seseorang dengan 

perancang, klien dan pengambil keputusan, yang bertanggung jawab untuk 

mengelola usaha implementasi untuk menjembatani jurang antara perancang dan 

pengguna (Swanson dalam Kennet, 2005). Penelitian akhir-akhir isu mengenai 

implementasi menekankan perlunya fleksibilitas dan improvisasi dengan para 

pelaku organisasi untuk tidak dibatasi oleh peran-peran yang kaku (Markus, dkk. 

dalam Laudon, 2005). 

2.5 Keterlibatan dan Pengaruh Pengguna 

Keterlibatan pengguna dalam perancangan dan pengoperasian sistem 

informasi menghasilkan beberapa akibat positif. Pertama, jika pengguna sangat 

dilibatkan  dalam hal perancangan sistem, maka mereka memiliki lebih banyak 

peluang untuk membentuk sistem sesuai dengan prioritas mereka dan persyaratan 

bisnis, dan lebih banyak peluang untuk mengendalikan hasilnya. Kedua, mereka 

kemungkinan besar akan bereaksi secara positif terhadap seluruh sistem karena 

mereka telah menjadi partisipan aktif dalam proses perubahan itu sendiri. 

Keterlibatan pengetahuan dan keahlian pengguna akan menghasilkan solusi 

yang lebih baik. Berkat penggunaan internet secara luas dan penggunaan peranti 
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generasi keempat, dewasa ini para pengguna beranggapan bahwa lebih banyak 

peran kepemimpinan dalam mengartikulasikan pemakaian, pengembangan dan 

implementasi inovasi teknologi informasi (Kettinger dan lee dalam Kennet, 2005). 

Namun, para pengguna sering berpandangan lebih sempit atas masalah yang akan 

diselesaikan, dan kurang memahami isu-isu teknologi penting atau solusi 

alternatif sistem informasi. Keterampilan dan visi dari para perancang sistem 

profesional tetap diperlukan, sama halnya dengan arsitek yang merancang sebuah 

bangunan rumah (Markus dan Keil dalam Laudon, 2005). 

Relasi antara konsultan dan klien telah lama menjadi bidang masalah dalam 

implementasi sistem informasi. Para pengguna dan ahli sistem informasi 

cenderung memiliki latar belakang, minat dan prioritas yang berbeda. Hal ini 

disebut kesenjangan komunikasi pengguna-perancang. Perbedaan-perbedaan 

tersebut mengakibatkan loyalitas organisasi, pendekatan pemecahan masalah, dan 

pemahaman istilah yang berbeda. Para ahli sistem informasi misalnya, sering 

memiliki orientasi yang sangat teknis dalam pemecahan masalah. Mereka mencari 

solusi teknis yang elegan dan memuaskan dimana efesiensi perangkat keras dan 

perangkat lunak dioptimisasi untuk kemudahan penggunaan atau efektivitas 

organisasi. Para pengguna memilih sistem yang berorientasi menyelesaikan 

masalah bisnis atau memfasilitasi tugas-tugas organisasi yang berlainan. Sering 

kali orientasi dari kedua kelompok itu terlalu ganjil sehingga sering terjadi mereka 

berbicara dalam bahasa yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut ditunjukkan 

dalam Tabel 2.1 yang mengemukakan topik-topik khusus yang menjadi perhatian 

pengguna akhir dan para pakar teknik (perancangan sistem informasi), yang 

berkaitan dengan pengembangan sistem informasi yang baru. Masalah-masalah 

komunikasi antara pengguna akhir dan perancang merupakan alasan utama 

mengapa persyaratan pengguna tidak diintegrasikan dengan benar kedalam sistem 

informasi dan mengapa pengguna kurang mengendalikan proses implementasi. 
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Tabel 2.1. Kesenjangan Komunikasi Pengguna-Perancang 

Perhatian Pengguna Perhatian Perancang 

Apakah sistem akan menghasilkan informasi 

yang saya butuhkan untuk kerja saya. 

Seberapa besar tempat penyimpanan data 

sebagai master file. 

Seberapa cepat saya bisa mengakses data. Ada berapa baris kode program untuk 

menjalankan fungsi ini. 

Seberapa mudah saya bisa mengambil data. Bagaimana menghemat waktu CPU sewaktu 

menjalankan sistem. 

Berapa banyak dukungan klerikal yang akan 

saya perlukan untuk memasukkan data ke 

dalam sistem. 

Apa cara yang paling efisien untuk 

menyimpan data-data ini. 

Apakah pengoperasian sistem akan sesuai 

dengan jadwal bisnis harian saya. 

Sistem manajemen database apa yang harus 

kita gunakan. 

Sumber:  Data Sekunder (2005) 

Pada Tabel 2.1 di atas menjelaskan tentang kesenjangan komunikasi antara 

pengguna dan perancang sistem informasi. Terdapat perbedaan antara harapan 

pengguna dengan pemikiran perancang sistem informasi itu sendiri. 

2.6 Metode yang berkaitan dengan Pengguna 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis yang 

berkaitan dengan pengguna sistem informasi, diantaranya: 

1) End-User Computing Satisfaction (EUCS) 

Model evaluasi EUCS ini dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh. 

Evaluasi dengan menggunakan model ini lebih menekankan kepuasan 

(satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai 

isi, keakuratan, format, waktu dan kemudahan pengguna dari sistem. 

Model ini telah banyak diuji cobakan oleh peneliti lain untuk mengujii 

reliabilitasnya dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna 

meskipun instrumen ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang 

berbeda. 

2) Service Quality (Servqual) 

Metode Service Quality dikembangkan oleh Zeithaml menggunakan 

pendekatan user-based approach yang mengukur kualitas jasa secara 

kuantitatif dalam bentuk kuisioner dan mengandung dimensi-dimensi 
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kualitas jasa, yaitu tangible, reability, responsiveness, assurance dan 

emphaty. Dimensi-dimensi yang terkandung dalam service quality ini 

diantaranya, performa (performance), keistimewaan (features), 

keandalan (reliability), konformasi (conformance), Daya Tahan 

(durability), kemampuan pelayanan (service ability), estetitika 

(aesthetics), dan kualitas yang pipersepsikan (perceived quality). 

3) Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM diperkenalkan pertama kali oleh Davis pada tahun 1989. TAM 

dibuat khusus untuk pemodelan adopsi pengguna sistem informasi. 

Tujuan utama TAM adalah untuk mendirikan dasar penelusuran 

pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap (personalisasi), 

dan tujuan pengguna komputer. TAM menganggap bahwa dua 

keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi, 

yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (perceived usefulness) dan 

persepsi pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use). 

Perceived usefulness diartikan sebagai tingkat di mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan 

kinerjanya, dan perceived ease of use diartikan sebagai tingkat seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tidak diperlukan usaha apapun (free 

of effort). Perceived ease of use juga berpengaruh pada perceived 

usefulness yang dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem 

tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka. 

Adapun faktor tingkat penerimaan teknologi informasi yaitu variabel 

dari luar (external variable), persepsi pengguna terhadap kemudahan 

dalam menggunakan teknologi (perceived ease of use), persepsi 

pengguna terhadap daya guna teknologi (perceived usefulness), sikap 

pengguna terhadap teknologi (attitude toward using), kecenderungan 

perilaku (Behavioral Intention) dan pemakaian aktual (actual usage).  

4) Task Technology Fit (TTF) 

TTF dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson (1995). TTF adalah  

tingkat teknologi membantu  individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya 
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atau tugas jabatan. TTF merupakan persesuaian antara kebutuhan tugas-

tugasnya atau tugas jabatan. Secara lebih spesifik, TTF merupakan 

persesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas, kemampuan individu 

dan fungsi teknologi. Faktor yang jadi pengukur teknologi tugas yang fit 

antara lain, data quality (kualitas data), locatability of data (penempatan 

data), authorization to access data (otorisasi untuk mengakses data 

sistem), Data Compatibility (kehandalan atau kesesuaian data), 

production timeliness (sistem informasi memberikan jadwal operasi), 

system reliability (kepercayaan terhadap sistem),  ease of use or training 

(kemudahan dalam penggunaan atau pelatihan), dan relationship with 

users (hubungan dengan pengguna-pengguna) 

5) DeLon dan McLean 

Pada tahun 2003 DeLone dan McLean (D&M) mengembangkan dan 

memperbaiki model kesuksesan sistem informasi yang mereka 

publikasikan tahun 1992. Alat ukur untuk mengetahui tingkat 

kesuksesan dari sebuah sistem informasi. Setiap item tersebut telah 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kualitas Sistem (system quality) 

Indikator kualitas sistem: 

1. Kenyamanan Akses. 

2. Keluwesan Sistem. 

3. Realisasi dari ekspektasi-ekspektasi pemakai. 

4. Kegunaan dari fungsi-fungsi spesifik. 

b. Kualitas Informasi (information quality). 

Indikator pengukuran kualitas informasi: 

1. Kelengkapan (completeness). 

2. Relevan (relevance). 

3. Akurat (accurate). 

4. Ketepatan waktu (timeliness). 

5. Format . 

c. Kualitas layanan (service quality). 
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d. Penggunaan (use). 

e. Kepusasan Pengguna (user satisfaction). 

Indikator Kepuasan Pengguna: 

1. Efesiensi (efficiency). 

2. Keefektivan (effectiveness). 

3. Kepuasan (satisfaction). 

f. Manfaaat-manfaat bersih (net benefit). 

2.7 Metode Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Model UTAUT merupakan model penerimaan teknologi yang 

dikembangkan oleh Vankatesh, et al. (2003) dengan mengkombinasikan delapan 

model penerimaan teknologi lainnya yaitu TRA, TAM, TPB, kombinasi TAM dan 

TPB, SCT, DTPU dan MPCU (Jogiyanto, 2008 dikutip oleh Helyawati, 2013). 

Model ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

individu terhadap teknologi informasi.  

Pada model UTAUT terdapat empat konstruk atau variabel yang menjadi 

faktor penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan 

maupun penggunaan teknologi. Keempat variabel tersebut adalah Ekspektasi 

kinerja (performance expectancy), Ekspektasi usaha (effort expectancy), Pengaruh 

sosial (social influence), Kondisi fasilitas (facilitating condition). Selain keempat 

variabel tersebut, terdapat empat mediator lainnya yang berfungsi sebagai 

mediator yang memperkuat pengaruh keempat variabel utama terhadap 

penerimaan maupun penggunaan teknologi. Keempat mediator tersebut adalah 

jenis kelamin, umur, pengalaman, dan kesukarelaaan . Vankatesh (2003) dalam 

Jogiyanto (2008)  menjabarkan dan mendeskripsikan lima konstruk utama 

UTAUT yaitu:  

1) Ekspektasi kinerja (performance expentancy) didefinisikan sebagai 

seberapa tinggi seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem 

akan membantu dia mendapatkan keuntungan kinerja pekerjaannya. 

2) Ekspektasi usaha (effort expectancy), didefinisikan sebagai tingkat 

kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem. Kalau 

sistem mudah digunakan maka usaha yang dilakukan tidak akan terlalu 
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tinggi dan sebaliknya jika suatu sistem sulit digunakan maka diperlukan 

usaha yang tinggi untuk menggunakannya. 

3) Pengaruh sosial (social influence), didefinisikan sebagai sejauh mana 

seorang individual mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh 

orang lain yang akan mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. 

4) Kondisi fasilitas (facilitating condition) didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasional dan teknikal 

tersedia untuk mendukung sistem.  

5) Perilaku penggunaan teknologi sesungguhnya (actual system usage) 

adalah tindakan menggunakan teknologi sesungguhnya yang dilakukan 

seorang pemakai teknologi. 

Pada Gambar 2.2 dijelaskan bahwa  pada model penelitian UTAUT  terdapat 

4 variabel (x) yaitu ekpektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan 

kondisi-kondisi yang memfasilitasi dan 2 variabel (y) yaitu niat keprilakuan dan 

perilaku menggunakan dan 4 moderator yaitu gender, umur, pengalaman, 

kesukarelaan pengguna.  

Gambar 2.2 Model Penelitian UTAUT 

(Sumber: Jogiyanto, 2008) 
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2.7.1 Ekspektaksi Kinerja 

 Performance expectancy didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana 

seseorang meyakini bahwa menggunakan sistem akan membantunya mencapai 

keuntungan kinerja dalam pekerjaannya (Venkatesh, 2003 dalam Jogiyanto, 

2008). Venkatesh juga menemukan bahwa facilitating conditions tidak 

berpengaruh terhadap behavioral intention, namun mempengaruhi use behavior. 

Hasil ini mengakibatkan model-model UTAUT yang dikembangkan hanya 

melihat pengaruh facilitating condition terhadap use behavior. 

 Dalam buku Jogiyanto (2008) menyebutkan bahwa ekspektasi kinerja 

(performance expectancy) didefenisikan sebagai seberapa tinggi seseorang 

percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu dia untuk 

mendapatkan keuntungan-keuntungan kinerja dipekerjaannya. Lima konstruk 

yang termasuk dalam ekspektasi kinerja yang diperoleh dari beberapa model 

sebelumnya adalah: 

1) Kegunaan persepsian (perceived usefulness) di TAM/TAM2 dan 

TAM+TPB, 

2) Motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation) di MM, 

3) Kecocokan-tugas (job-fit) di MPCU, 

4) Keuntungan relatif (relative advantage) di IDT dan 

5) Ekspektasi-ekspektasi hasil (outcome expectations) di SCT. 

Konstruk-konstruk yang berhubungan dengan ekspektansi kinerja 

(performance expectations) dimasing-masing model tampak di Tabel 2.2. 

Pada Tabel 2.2 akan dijelaskan tentang konstruk-konstruk akar dari 

ekspektansi kinerja.  Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui penjelasan secara 

lebih rinci mengenai konstruk-kontruk yang mendasari ekspektasi kinerja.  

Tabel 2.2 Konstruk-konstruk akar dari ekspektansi kinerja 

Konstruk Defenisi 

Kegunaan Persepsian 

(Perceived Usefulness) 

(Davis, 1989), (Davis, et al. 

1989). 

Seberapa jauh seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. (The 

degree to wich a person believes that using a particular 

system would enhance his or her job performance). 

Sumber: Data Sekunder (2008) 
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Tabel 2.2 Konstruk-konstruk akar dari ekspektansi kinerja (lanjutan) 

Motivasi ekstinsik 

(Ekstrinsic Motivation) 

(Davis, et al. 1992). 

Persepsi yang diinginkan pemakai untuk melakukan suatu 

aktivitas karena dianggap alat dalam mencapai hasil-hasil 

bernilai yang berbeda dari aktivitas itu sendiri, semacam 

kinerja pekerjaan, pembayaran, dan promosi-promosi (The 

perception that users will want to perform an activity because 

it is perceived to be  instrumental in in achieving valued 

outcomes that are distinct from the activity it self, such as 

improved job performance, pay, or). 

Kesesuaian pekerjaan (job-

fit) (Thompson, et al. 1991). 

(Bagaimana kemampuan-kemampuan dari suatu sistem 

meningkatkan kinerja pekerjaan individual. (How the 

capabilities of a system enhance an individual’s job 

performance). 

Keuntungan relatif (Relative 

Advantage) (Moore and 

Benbasat, 1991). 

Seberapa jauh menggunakan suatu inovasi dipersepsikan 

sebagai lebih baik dari pada menggunakan pendahulunya. 

(The degree to which using an innovation is perceived as 

being better than using its precursor). 

Ekspektasi-ekspektasi hasil 

(Outcome Expectations) 

(Compeau and higgins, 

1955b; (Compeau, et al. 

1999). 

Ekspektasi-ekspektasi hasil (Outcome Expectations) 

berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi dari perilaku. 

Berbasis pada bukti empiris, mereka dipisahkan kedalam 

ekspektasi-ekspektasi kinerja (performance expectations) dan 

ekspektasi-ekspektasi personal (personal expectations). 

Sumber: Data Sekunder (2008) 

2.7.2 Ekspektansi Usaha 

 Effort expectancy didefinisikan sebagai tingkat kemudahan terkait dengan 

penggunaan sistem (Venkatesh, 2003 dalam Jogiyanto, 2008). Venkatesh 

menemukan bahwa effort expectancy memiliki pengaruh terhadap behavioral 

intention. Hal senada juga ditemukan oleh Abu (2010) dalam Jogiyanto (2008). 

Sebaliknya Borrero (2014) dalam Jogiyanto (2008) melaporkan bahwa effort 

expectancy tidak mempengaruhi behavioral intention. Pengaruh gender pada 

konstruk ini, ditemukan lebih besar pada wanita dibandingkan pria (Aguirre, 2010 

dalam Jogiyanto, 2008), dan bahkan Borrero (2014) dalam Jogiyanto (2008) 

menemukan bahwa konstruk ini hanya signifikan pada wanita. Namun temuan 

sebaliknya dilaporkan oleh Lewis (2013) dalam Jogiyanto (2008), bahwa konstruk 

ini berpengaruh signifikan pada hanya pria. Sedangkan Park (2007) dalam 
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Jogiyanto (2008), menemukan bahwa pengaruhnya pada pria lebih besar 

dibandingkan pada wanita. 

Dalam buku Jogiyanto (2008) menyebutkan bahwa ekspektasi usaha 

(effort exfectancy) didefinisikan 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. 

Tiga konstruk yang berasal dari model-model sebelumnya sudah ada yang 

menangkap konsep ekspektasi usaha ini. Ketiga konstruk adalah sebagai berikut 

ini: 

1) Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) di 

TAM/TAM2. 

2) Kerumitan (complexity) di MPCU. 

3) Kemudahan pengguna (ease of use) di IDT. 

Tabel 2.3 menunjukkan ketiga konstruk yang merupakan akar atau sumber 

dari ekpektasi usaha. Konstruk ekspektasi usaha (effort expectancy) dalam 

masing-masing model (lihat Tabel 2.3) signifikan baik pada kondisi sukarela 

maupun pada pada kondisi mendatori. Akan tetap masing-masing konstruk ini 

hanya signifikan pada periode pertama kali digunakan saja (yaitu tahap TI atau 

periode setelah pelatihan) dan menjadi tidak signifikan dengan berubahnya waktu. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya Agarwal 

Prasad (1997, 1998); Davis, et al. (1989); Thompson, et al. (1991, 1994). 

Tabel 2.3. Konstruk-kontruk akar dari ekspektasi usaha 

Konstruk Defenisi 

Kemudahan Pengguna 

persepsian (Perceived Ease 

of Use) (Davis, 1989); 

(Davis et al. 1989). 

Seberapa jauh seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

sistem akan bebas dari usaha (The degree to which a person 

believes that using a system would be free of effort). 

Kerumitan (complexity) 

(Thompson, et al. 1991). 

Seberapa jauh suatu sistem dipersiapkan sebagai sesuatu yang 

secara relatif susah untuk dipahami dan digunakan. (The 

degree to which a system is perceived as relatively difficult to 

understand and use). 

Sumber: Data Sekunder (2008) 
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Tabel 2.3. Konstruk-kontruk akar dari ekspektasi usaha (lanjutan) 

Kemudahan penggunaan  

(Ease of use) (Moore and 

Benbasat, 1991). 

Seberapa jauh menggunakan suatu inovasi dipersepsikan 

sebagai yang sulit untuk digunakan (The degree to which 

using an innovation is perceived as being difficult to use). 

Sumber: Data Sekunder (2008) 

Pada Tabel 2.3 di atas menjelaskan tentang konstruk-konstruk akar dari 

ekspektansi usaha.  Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui penjelasan secara 

lebih rinci mengenai konstruk-kontruk yang mendasari ekspektasi usaha.  

2.7.3 Pengaruh Sosial 

 Social influence didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang 

merasakan bahwa orang-orang yang dianggapnya penting, percaya bahwa ia 

seharusnya menggunakan sistem yang baru (Venkatesh, 2003 dalam Jogiyanto, 

2008). Venkatesh juga melaporkan hasil temuannya bahwa social influence 

mempengaruhi behavioral intention. Sebagian besar studi empiris juga 

menemukan hasil yang serupa. Pengaruh negatif dilaporkan oleh Sharma (2012) 

dalam dalam Jogiyanto (2008), sedangkan Martins (2014) dalam Jogiyanto (2008) 

menemukan bahwa social influence tidak mempengaruhi behavioral intention. 

Pengaruh gender pada konstruk ini ditemukan lebih besar pada wanita 

dibandingkan pria (Abduwahab, 2012 dalam Jogiyanto, 2008). Sebaliknya Orji 

(2010) dalam Jogiyanto (2008) justru menemukan bahwa pengaruh konstruk ini 

lebih besar pada pria dibandingkan wanita. Bahkan Wang (2009) dalam Jogiyanto 

(2008), melaporkan pengaruh gender pada konstruk ini hanya ditemukan pada 

pria. Sebaliknya Lewis (2013) dalam Jogiyanto (2008) menemukan pengaruhnya 

hanya terasa pada wanita. 

Dalam buku Jogiyanto (2008) menyebutkan bahwa pengaruh sosial (social 

influence) didefenisikan  sebagai sejauh mana seorang individual mempersepsikan 

kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang yang akan 

mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Pengaruh sosial (social 

influence) sebagai suatu penentu langsung terhadap niat diwakili oleh beberapa 

konstruk sebagai berikut: 

1) Norma subyektif (subjective norm) di TRA, TAM2, TPB/DTPB dan 

TAM+TPB. 
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2) Faktor-faktor sosial (social factors) di MPCU, dan image di IDT. 

Thompson, et al. (1991) menggunakan istilah norma-norma sosial (social 

norms) dalam mendefenisikan konstruk ini dan mengakui ini sama dengan norma 

subyektif (subjective norm) di TRA. Walaupun mereka berbeda label, namun 

masing-masing konstruk ini mengandung baik secara implisit maupun eksplisit 

pemahaman bahwa perilaku individual dipengaruhi oleh cara yang mana mereka 

percaya orang-orang lain akan memandang perilaku mereka sebagai hasil dari 

menggunakan teknologi. 

Tabel 2.4. Konstruk-kontruk akar dari pengaruh sosial 

Konstruk Defenisi  

Norma subyektif 

(Subjective Norm) 

(Ajzen, 1991); (Davis, 

et al. 1989); (Fishbein 

and Azjen, 1975); 

(Mathieson, 1991). 

Persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang yang penting 

baginya berfikir bahwa dia seharusnya atau tidak 

seharusnya melakukan perilaku bersangkutan (The person’s 

perception that most people who are important to him think 

he should or should not perform the behavior in question). 

Faktor-faktor sosial 

(Social factors) 

(Thompson, et al. 

1991). 

Internalisasi seseorang tentang kultur subyektif grup acuan 

dan kesepakatan interpersonal spesifik yang dilakukan 

seseorang dengan orang-orang lain di situasi-situasi sosial 

spesifik (The individual’s internalization of the reference 

group’s subjective culture and specific interpersonal 

agreements that the individual has made with others in  

specific social situations). 

Image (Moore and 

Benbasat, 1991). 

Sejauh mana penggunaan suatu inovasi dipersepsikan 

meningkatkan imej atau status seseorang di sistem 

sosialnya (The degree to which use of an innovation is 

perceived to enhance one’s image or status in one’s social 

system). 

Sumber: Data Sekunder (2008) 

Tabel 2.4 menunjukkan tiga konstruk yang berhubungan dengan pengaruh 

sosial ini, yaitu norma subyektif (subjective norm yang ada di TRA, TAM2, 

TPB/DTPB, dan TAM+TPB), faktor-faktor sosial (social factors) yang ada di 

MPCU, dan image  yang ada di IDT. 
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 Hasil di model-model sebelumnya menunjukkan bahwa tidak ada konstruk 

pengaruh sosial (social influence) yang signifikan di kontek sukarela. Akan tetapi, 

konstruk ini menjadi signifikan ketika penggunaan teknologi dimandatkan. 

Dikontek mandatori, pengaruh sosial tampaknya menjadi penting hanya pada 

tahap awal dari pengalaman individual dengan teknologi dan berkurang dengan 

berjalannya waktu dan akhirnya menjadi tidak signifikan dipemakaian yang sudah 

jelas (Tahap 3), yang merupakan suatu bentuk seperti yang ditemukan oleh 

Vankatesh dan Davis (2000) dalam Jogiyanto (2008). 

 Peran pengaruh sosial di keputusan penerimaan teknologi merupakan hal 

yang komplek dan banyak di pengaruhi oleh pengaruh-pengaruh kontingensi. 

Pengaruh sosial mempunyai dampak pada perilaku individual melalui tiga 

mekanisme menurut Venkatesh dan Davis (2000) dalam Jogiyanto (2008), yaitu 

ketaatan (complience), internalisasi (internalization), dan identifikasi 

(identification).  

 Mekanisme ketaatan (complience) menyebabkan seseorang merubah 

minatnya untuk merespon tekanan sosial. Penelitian sebelumnya mengusulkan 

bahwa individual-individual cenderung mengikuti ekspektasi-ekspektasi orang 

lain ketika referensi yang dimiliki oleh orang lain tersebut mempunyai 

kemampuan memberi hadiah untuk perilaku yang diinginkan atau menghukum 

yang tidak berperilaku seperti yang diinginkan menurut French dan Raven (1959); 

Warshaw (1980) dalam Jogiyanto (2008). Pandangan ketaatan ini konsisten 

dengan hasil-hasil di literatur penerimaan teknologi bahwa ketaatan terhadap opini 

orang-orang lain adalah signifikan pada setting mandatori menurut Hartwick and 

Barki (1994); Karahanna, et al. (1999); Taylor dan Tood (1995a); Thompson et al 

(1994); Venkatesh dan Davis (2000) dalam Jogiyanto (2008). 

 Setelah proses ketaatan (compliance), proses selanjutnya adalah 

internalisasi (internalization), dan identifikasi (identification). Proses internalisasi 

(internalization), dan identifikasi (identification) adalah proses merubah struktur 

kepercayaan individual yang menyebabkan individual merespon keuntungan-

keuntungan status sosial yang potensial. 
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2.7.4 Kondisi Kondisi Pemfasilitasi 

 Facilitating conditions didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana 

seseorang meyakini bahwa infrastruktur organisasi dan teknis yang ada 

mendukung penggunaan sistem (Venkatesh, 2003 dalam Jogiyanto, 2008). 

Venkatesh menemukan bahwa facilitating conditions tidak berpengaruh tehadap 

behavioral intention, namun mempengaruhi use behavior. Hasil ini 

mengakibatkan model model UTAUT yang dikembangkan hanya melihat 

pengaruh facilitating condition terhadap use behavior. Temuan serupa juga 

dipaparkan oleh Dassgupta (2007) dalam Jogiyanto (2008), yang menyertakan 

hubungan antara facilitating conditions dan behavioral intention dalam model 

penelitiannya. Namun beberapa studi empiris yang juga melakukan hal yang 

sama, memperoleh temuan sebaliknya bahwa konstruk ini menjadi prediktor 

signifikan behavioral intention (Curtis, 2010 dalam Jogiyanto, 2008). Sebagian 

besar penelitian tidak menyertakan gender sebagai variabel moderasi pada 

konstruk ini. Namun Wijaya (2014) dalam Jogiyanto (2008), melaporkan bahwa 

pengaruh konstruk ini lebih besar pada pria dibandingkan wanita. 

 Dalam buku Jogiyanto (2008) menyebutkan bahwa kondisi-kondisi 

pemfasilitasi (facilitating conditions) didefenisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasional  dan teknikal tersedia untuk 

mendukung sistem. Defenisi ini mendukung konsep yang sama dengan konstruk-

konstruk kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) di 

TPB/DTPB, TAM+TPB, kondisi-kondisi pemfasilitasi di MPCU, dan 

kompatibilitas (compatibility) di IDT. Masing-masing konstruk ini 

dioperasionalkan secara sama untuk memasukkan aspek-aspek lingkungan 

teknologikal atau organisasional yang dirancang untuk menghilangkan halangan-

halangan menggunakan suatu sistem. 

Pada Tabel 2.5 akan dijelaskan tentang konstruk-konstruk akar dari kondisi-

kondisi pemfasilitasi. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui penjelasan secara 

lebih rinci mengenai konstruk-kontruk yang mendasari kondisi-kondisi 

pemfasilitasi. 
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Tabel 2.5 Konstruk-konstruk akar dari kondisi-kondisi pemfasilitasi  

Konstruk Defenisi  

Kontrol Perilaku persepsian 

(Perceived Behavioral Control) 

(Ajzen, 1991), (Taylor and Todd, 

1995a, 1995b). 

Merefleksikan persepsi-persepsi dari batasan-batasan 

internal dan eksternal pada perilaku dan meliputi 

keyakinan sendiri, kondisi-kondisi pemfasilitasi 

sumberdaya, dan kondisi-kondisi pemfasilitasi teknologi 

(Reflects perceptions of internal and external constraints 

on behavior and encompasses self-efficacy, resource 

facilitating conditions, and technology facilitating 

conditions). 

Kondisi-kondisi pemfasilitasi 

(Facilitating conditions) 

(Thompson, et al. 1991). 

 

 

 

Faktor-faktor obyektif di lingkungan yang mana 

pengamat-pengamat setuju membuat suatu tindakan 

untuk mudah dilakukan, termasuk penyediaan dukungan 

komputer (objective factors in thr environment that 

observers agree make an act easy to do including the 

provision of computer support). 

Kompatibilitas (Compatibility) 

(Moore and Benbasat, 1991). 

Seberapa jauh suatu inovasi dipersepsikan sebagai suatu 

yang konsisten dengan nilai-nilai yang ada, kebutuhan-

kebutuhan, dan pengalaman-pengalaman dari 

pengadopsi-pengadopsi potensi (The degree to which an 

innovation is perceived as being consistent with existing 

values, needs, and experience of potential adopters). 

Sumber: Data Sekunder (2008) 

2.8 Pemoderasi 

Beberapa variabel-variabel pemoderasi yang digunakan dalam model 

UTAUT. Identifikasi dari variabel-variabel moderasi ini diperoleh dari kaji 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

2.8.1. Gender 

Gender diprediksikan memoderasi pengaruh ekpektansi kinerja 

(performance expectancy) dan ekspentasi usaha (effort expectancy) dan pengaruh 

sosial (social influence) terhadap niat keperilakuan (behavioral intention). 

Penelitian diperbedaan gender menunjukkan bahwa pria cenderung lebih tinggi ke 

orientasi tugas (Minton and Schneider, 1980 dalam Jogiyanto, 2008) sehingga 

ekpektansi kinerja (performance expectancy) yang berfokus pada penyelesaian 

tugas akan cenderung kuat pada pria. 
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 Menurut Vankatesh dan Morris (2000) dalam Jogiyanto (2008) 

mengusulkan bahwa ekspentasi usaha (effort expectancy) lebih menonjol untuk 

wanita di banding untuk pria. Penelitian sebelumnya juga mendukung pendapat 

bahwa ekspentasi usaha (effort expectancy) akan lebih kuat sebagai penentu niat 

individual untuk wanita (Vankatesh and  Morris, 2000 dalam Jogiyanto, 2008).  

Teori mengusulkan bahwa wanita cenderung lebih sensitif kepada opini-opini 

orang lain dan dengan demikian akan ditemukan bahwa pengaruh sosial (social 

influence) akan lebih kuat ketika membentuk suatu niat menggunakan teknologi 

baru. 

2.8.2. Age 

Sama dengan gender, age diteorikan mempunyai peran moderasi. 

Penelitian disikap-sikap yang berhubungan dengan pekerjaan (Porter, 1963 dalam 

Morris and Vankatesh, 2000 dalam Jogiyanto, 2008)  mengusulkan bahwa 

pekerja-pekerja lebih muda akan lebih penting untuk kompensansi-kompensansi 

ekstrinsik. Perbedaan umur juga terlihat terjadi di kontek adopsi teknologi. 

Peningkatan umur berhubungan dengan kesulitan dalam memproses stimuli 

komplek dan mengalokasikan perhatian kepada informasi dipekerjaan (Plude dan 

Hoyer, 1985 dalam Morris and Vankatesh, 2000 dalam Jogiyanto, 2008). 

Penelitian sebelumnya juga mendukung pendapat bahwa ekspektansi usaha (effort 

expectancy) akan menjadi penentu niat individual terutama untuk pekerja-pekerja 

yang lebih tua. 

Kebutuhan-kebutuhan berkumpul meningkat dengan meningkatnya umur 

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

oleh pengaruh sosial (social influence) dengan pengaruhnya menurun sejalan 

dengan meningkatnya pengalaman (Vankatesh and Morris, 2000 dalam Jogiyanto, 

2008). Psikologis-psikologis organisasional menunjukkan bahwa pekerja-pekerja 

lebih tua akan lebih merasa penting untuk menerima bantuan dan dukungan 

dipekerjaan mereka (Hall and Mansfield, 1975 dalam Jogiyanto, 2008). Dengan 

demikian, jika dimoderasi oleh umur, kondisi-kondisi memfasilitasi (facilating 

condition) akan mempunyai pengaruh yang signifikan keperilaku pemanfaatan 

teknologi.  
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2.9 Statistical Product and Servicer Solutions (SPSS) 

SPSS merupakan suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, 

melakukan perhitungan statistic dengan basis Windows. Kelebihan program ini 

adalah kita dapat melakukan secara lebih cepat semua perhitungan statistik dari 

yang sederhana sampai yang rumit sekalipun yang jika kita lakukan secara manual 

akan memakan waktu yang lebih lama (Sarwono, 2009). 

Menu dalam SPSS dibagi menjadi dua kategori, yaitu menu utama dan 

submenu. Menu pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu menu untuk 

perintah operasi dan menu untuk analisis statistik. Pada menu yang berfungsi 

untuk operasi program sebagian besar mempunyai fungsi sama dengan perintah-

perintah di Microsoft Office, misalnya fungsi submenu-submenu pada menu file 

dan edit. Menu yang penting pada SPSS terletak pada menu analyse karena pada 

menu ini semua teknik-teknik analisis yang disediakan SPSS berada.  

2.10 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang ditentukan. Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang jumlahnya sesuai dengan 

ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya (Sarwono, 2009). 

Menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Secara skematis teknik sampling pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability 

sampling. 

1) Probability Sampling 

Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Sarwono, 2009). Teknik sampel ini 

meliputi:  

a. Simple Random Sampling 

Simple random sampling menurut Sugiyono dinyatakan simple 

karena pangambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 
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b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Proportionate stratified random sampling digunakan apabila 

populasi anggota atau unsur yang tidak homogen. 

c. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Disproportionate stratified random sampling digunakan untuk 

menentukan jumlah sampel apabila populasinya berstrata tetapi 

kurang proporsional. 

d. Cluster Random Sampling 

Cluster random sampling digunakan untuk menentukan sampel 

apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas dan 

terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik 

sampling ini sering digunakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama 

menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menetukan orang-

orang yang ada pada daerah tersebut secara sampling. 

2) Nonprobability Sampling 

Nonprobability Sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang 

atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Sarwono, 2009). Teknik nonprobability 

sampling meliputi:   

a. Sampling sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 

b. Quota sampling 

Quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau 

kuota yang diinginkan. Quota sampling sampelnya harus 

mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. 

c. Sampling aksidental 

Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 
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sebagai sampel, apabila kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data. 

d. Sampling purposive 

Sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

e. Sampel Jenuh 

Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua 

anggota  populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. 

f. Snowball sampling 

Teknik penentuan sampel yang terdiri dari sampel yang kecil, 

kemudian jumlah sampel semakin banyak. 

2.11 Analisis Faktor 

2.11.1 Pengertian Analisis Faktor  

Analisis faktor merupakan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi 

variabel dasar atau faktor yang menerangkan pola hubungan dalam suatu 

himpunan variabel observasi (Sarwono, 2009). 

Analisis faktor sering digunakan pada reduksi data untuk mengidentifikasi 

suatu jumlah kecil faktor yang menerangkan beberapa faktor yang mempunyai 

kemiripan karakter. Tujuan reduksi data untuk mengeliminasi variabel independen 

yang saling berkorelasi sehingga akan diperoleh jumlah variabel yang lebih 

sedikit dan tidak berkorelasi. Variabel-variabel yang saling berkorelasi mungkin 

mempunyai kesamaan atau kemiripan karakter dengan variabel lainnya sehingga 

dapat dijadikan menjadikan satu faktor (Sarwono, 2009). 

2.11.2 Kriteria Data dalam Analisis Faktor 

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis faktor, 

yaitu: 
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a. Data 

Variabel dependen harus berupa data kuantitatif pada tingkat 

pengukuran interval atau rasion. Data kategori tidak dapat dibuat 

analisis faktor. 

b. Asumsi 

Data harus berdistribusi normal bivariat untuk tiap pasangan variabel 

dan observasi harus saling bebas. Model analisis faktor menentukan 

variabel yang ditentukan oleh faktor umum (faktor yang diestimasi 

oleh model) dan faktor unik agar tidak tumpang tindih antara variabel 

observasi. Penghitungan estimasi berdasar pada asumsi bahwa semua 

faktor unik dan tidak ada korelasi antara satu dengan lainnya dan 

dengan faktor umum. 

2.12 Profil instansi 

BPS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, 

yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU 

Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut 

ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan UU ini yang 

ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama 

Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan 

muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain:    

a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik 

dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral 

yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau 

bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh 

lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya 

secara mandiri atau bersama dengan BPS.  

b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam 

Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar 

masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data 

yang diperlukan.  
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c. Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.  

d. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk 

menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan 

saran dan pertimbangan kepada BPS. 

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang 

harus dijalankan oleh BPS Provinsi Riau adalah sebagai berikut:    

a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data 

ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga 

dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data 

sekunder  

b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau 

institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.  

c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 

statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan 

pelatihan statistik.  

d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain 

untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 

2.12.1 Visi 

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua. 

2.12.2 Misi 

1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik 

untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. 

2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung 

pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan 

perstatistikan Indonesia. 

3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, 

pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam 

setiap penyelenggaraan statistik. 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. 
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5) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik 

yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem 

Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 

2.12.3 Struktur Organisasi 

Pada Gambar 2.3 dijelaskan stuktur organisasi yang ada pada BPS 

Provinsi Riau pada saat ini. Mulai dari kepala atau pimpinan sampai sub 

direktorat. Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 

1) Tugas 

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

2) Fungsi 

a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang 

statistik. 

b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional. 

c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar. 

d. Penetapan sistem statistik nasional. 

e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah 

dibidang kegiatan statistik. 

f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan 

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, 

hukum, perlengkapan dan rumah tangga. 

3) Kewenangan 

a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 

b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 

pembangunan secara makro. 

c. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional. 
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e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan 

statistik. 

g. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPS Provinsi Riau 

(Sumber: Data Primer) 
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2.13 Sistem Informasi Manajemen Pegawai 

SIMPEG  merupakan sistem informasi untuk menunjang perekaman data 

kepegawaian bagi pegawai, sistem ini menampilkan data administrasi, presensi, 

serta arsip pegawai. Pegawai merupakan pengguna sistem yang dapat melihat 

datanya masing-masing, serta dapat mengajukan usulan data sesuai hak akses. 

Berikut Tampilan SIMPEG pada  BPS Provinsi Riau: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tampilan login SIMPEG 

(Sumber: Data Sekunder) 

Gambar 2.4 merupakan tampilan login SIMPEG dan Gambar 2.5 

merupakan tampilan menu utama yang menampilkan fitur SIMPEG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Menu Utama 

(Sumber: Data Sekunder) 

Adapun fitur-fitur beserta fungsinya adalah sebagai berikut: 
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1) Login atau Logout 

Login dan logout merupakan menu untuk masuk dan keluar aplikasi. 

2) Data Administrasi 

a. Data 

Menu data menampilkan data administrasi pegawai. Melalui menu 

ini, pegawai dapat mengusulkan perubahan data beserta arsip. 

b. Usulan Data 

Menu usulan data menampilkan data yang diusulkan oleh operator 

atau pegawai dan data yang ditolak oleh admin atau supervisor. 

Bagi pegawai, menu usulan data berfungsi untuk menampilkan 

pengajuan data atau melihat data yang ditolak oleh admin atau 

supervisor. 

3) Arsip 

a. Arsip Pegawai 

Menu arsip pegawai menampilkan arsip yang dimiliki oleh 

pegawai. Pada menu ini pegawai dapat mengusulkan arsip 

pegawai.  

b. Daftar Usulan Arsip 

Menu daftar usulan arsip menampilkan daftar arsip yang berstatus 

diusulkan dan ditolak. Bagi pegawai, menu ini berfungsi untuk 

melihat data yang diusulkan atau membatalkan pengajuan arsip.  

4) Presensi 

a. Presensi Per Bulan 

Menampilkan presensi pegawai perbulan, tahun, kemudian pilih 

tombol “Tampil” untuk menampilkan data. Record yang berwarna 

orange, adalah data yang terhitung sebagai Kekurangan jam Kerja. 

b. Rekap Absensi 

Menampilkan  rekap  absensi,  rekap hadir terlambat dan pulang 

cepat serta rekap kekurangan jam kerja. 

5) Cuti 

Pada menu cuti menampilkan riwayat cuti dan rekap cuti pegawai. 
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6) Kode Absensi 

Menampilkan daftar kode absen yang dipakai dalam presensi. 

7) Forum diskusi 

Sebagai wadah diskus antar pegawai. 


