
BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Penerimaan Pengguna (User)
Penerimaan user (user) pada penerapan suatu teknologi infomasi telah men-

jadi hal sentral didalam pengimplentasian teknologi infomasi. Bagi organisasi
sendiri, sistem informasi memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi guna men-
capai tujuannya. Kini, sistem informasi dikatakan sukses bukan hanya dilihat da-
ri kemampuannya mengolah data yang ada menjadi informasi yang penting, akan
tetapi juga dilihat dari adanya kemauan dari user untuk menerima serta menggu-
nakan sistem informasi tersebut demi membantu organisasi dalam mencapai tujuan-
nya (Surachman, 2007).

Adanya teknologi sedikit banyaknya memberi perubahan pada suatu perusa-
haan atau organisasi. Hal ini terlihat dari telah banyaknya yang memanfaatkan
teknologi informasi yang kemudian memberikan dampak pada meningkatnya kin-
erja pada perusahaan. Adapun untuk memaksimalkan kinerja, terlebih dahulu user
harus menerima serta mempergunakan teknologi yang ada. (Jogiyanto, 2007).

Pemanfaatan teknologi informasi digunakan sebagai sebuah strategi un-
tuk memaksimalkan kualitas dari sebuah informasi, melakukan management ter-
hadap performa perusahaan, memaksimalkna pelayanan pada pelanggan serta
diyakini oleh penggunanya bila menggunakan teknologi informasi tersebut dapat
meningkatkan kemampuan bersaing bagi sebuah perusahaan. Sehingga dapat ar-
tikan, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai alat bantu guna menerjemahkan
serta melakukan pengolahan data dengan efektif dan efisien demi menghasilkan
produk layanan yang dapat bersaing (Sancaka dan Subagio, 2014).

Keberhasilan dari penerapan serta penggunaan sistem informasi sangat di-
pengaruhi oleh penerimaan user terhadap terkologi tersebut (Davis, 1989), semakin
tinggi penerimaan dari user, semakin tinggi pula adanya kemauan user untuk meng-
gunakannya dan menciptakan perubahan pada penerapannya (Succi dan Walter,
1999). Sehingga, disini terlihat penerimaan user sudah seharusnya dipertimbangkan
sebagai faktor sental yang dapat dijadikan penentu berhasil atau belum berhasil pe-
nerapan dari sistem yang ada (Sancaka dan Subagio, 2014).

Penerimaan akan penggunaan sistem informasi dapat dijadikan pedoman
serta gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pene-
rimaan user pada suatu sistem informasi sehingga memberikan informasi dalam
membantu pengambilan keputusan (Priyadi, Daryanto, dan Hermadi, 2017).



2.2 Online Public Access Catalog (OPAC)
2.2.1 Definisi OPAC

Katalog merupakan kumpulan informasi kepustakaan yang terdapat pada su-
atu perpustakaan, pusat penjualan buku atau penerbit. Katalog dapat berupa kartu,
buku yang berisi informasi kepustakaan yang tersedia pada perpustakaan. Ada-
pun untuk saat ini, katalog perpustakaan sudah banyak diakses melalui personal
computer atau smartphone atau yang sering disebut dengan Online Public Access
Catalog (OPAC) (Saleh dan Sujana, 2009).

OPAC merupakan katalog yang dibutuhkan pemustaka dalam pencari infor-
masi agar lebih cepat. Dengan melakukan pengetikkan kata kunci (keyword) pada
dalam kolom pencarian, dan beberapa detik kemudian akan terlihat pilihan bebera-
pa judul yang tersedia di perpustakaan tersebut (Kharismaya, Dewi, Arisawati, dan
Handayanna, 2017).

Perpustakaan UR sudah menerapkan OPAC sejak tahun 2013. OPAC di per-
pustakaan UR digunakan untuk mencari daftar judul buku yang ada, untuk menge-
tahui letak buku di ada di rak, dapat mengetahui jumlah buku yang tersedia serta
nama pengarang dari buku tersebut. OPAC dapat diakses melalui kompter atau
smartphone yang terhubungan dengan jaringan internet (online) sehingga kita da-
pat melihat daftar koleksi yang tersedia pada suatu perpustakaan. Pengguna dapat
melakukan penelusuran melalui nama pengarang, judul buku, dan kata kunci ter-
tentu. Hingga saat ini sistem OPAC UR sudah menyimpan lebih dari 49.732 judul
buku dan 146.319 jumlah buku. Tampilan OPAC dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Tampilan OPAC UR
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2.2.2 Tujuan dan Fungsi OPAC
Dalam Ridwan (2011), terdapat beberapa tujuan dan fungsi OPAC yaitu se-

bagai berikut:
1. Pengguna dapat langsung menelusuri judul buku yang dicari kedalam

pangkalan data yang pada perpustakaan.
2. Dapat menghemat biaaya serta waktu yang dibutuhkan dalam menelusuri

informasi.
3. Tenaga kerja dapat lebih efisien.
4. Lebih cepat dalam membantu penelusuri informasi.
5. Meningkatkan pelayanan pada khalayak luas yang membutuhkan informasi

mengenai buku.
OPAC dipercaya dapat memberikan kemudahan kepada pengguna diban-

dingkan pencarian buku secara manual. Kini, dengan diterapkannya OPAC, user
dengan mudah mendapatkan informasi langsung mengenai daftar buku yang terse-
dia, posisi buku dan jumlah buku yang tersedia pada perpustakaan, dimana saja dan
dan kapan saja (Ridwan, 2011).

2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan OPAC
Dalam Ridwan (2011), dengan menerapkan OPAC dapat memberikan keun-

tungan. Berikit ini beberapa keuntungan OPAC yaitu sebagai berikut:
1. pencarian infomasi yang dibutuhkan didapatkan dengan cepat dan sesuai.
2. OPAC dapat diakses asalkan terhubung ke jaringan internet.
3. Dapat menghemat waktu dan tenaga.
4. User dapat mengetahui letak buku serta status apakah buku sedang dipinjam

atau tidak.
5. Kemungkinan pengguna untuk lebih banyak menemukan daftar buku yang

tersedia di perpustakaan tersebut.
Dari berbagai keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan OPAC,

OPAC juga memiliki beberapa kekurangan seperti (Ridwan, 2011):
1. Pengguna mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran koleksi buku

dikarenakan buku yang ada diperpustakaan belum terdata semua kedalam
sistem OPAC.

2. Harus ada aliran listrik.
3. Jumlah komputer kurang memadai.

2.3 Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
Venkatesh dkk. (2003) mengembangkan model yang sudah ada sebelumnya

menjadi sebuah yang bernama Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
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(UTAUT). Model-model itu sebagai berikut:
1. Theory of Reasoned Action (TRA)
2. Technology Acceptance Model (TAM)
3. Motivational Model (MM)
4. Theory of Planned Behavior (TPB)
5. A model combining the Technology Acceptance Model and the Theory of

Planned Behavior (TAM+TPB)
6. Model of PC Utilization (MPCU)
7. Innovation Diffusion Theory (IDT)
8. Social Cognitive Theory (SCT)

Model ini mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan
pengaruh pada penerimaan user terhadap suatu teknologi informasi yang diterap-
kan berdasarkan variabel UTAUT. Model penelitian UTAUT oleh (Venkatesh dkk.,
2003) dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Model penelitian UTAUT

Menurut Venkatesh dkk. (2003) use behavioral dipengaruhi oleh behavioral
intention dan facilitating conditions. Dan untuk behavioral intention dipengaruhi
oleh performance expectancy, effort expectancy, dan social influence. Selain itu
juga dimoderatori berdasarkan gender, age, experience dan voluntariness.

UTAUT dimanfaatkan oleh para manajer guna mengukur kekesuksesan pe-
nerapan dari teknologi informasi selain itu juga untuk membantu mengetahui se-
berapa besar penerimaan suatu user pada pengimplementasian sistem informasi.
Tujuannya dengan merancang intervensi seperti melakukan training dan sosialisasi
sehingga dengan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan minat pengguna untuk
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memanfaatkan sistem yang ada (Sedana dan Wijaya, 2010).

2.3.1 Performance Expectancy
Ekspektasi kinerja (performance expentancy) digunakan untuk mengukur

tingkat kepercayaan user apakah dengan menggunakan sistem atau informasi terse-
but akan membantu user memaksimalkan kinerjanya (Jogiyanto, 2007).

Ekspektasi kinerja berasal dari 5 variabel akar beberapa model sebelumnya
yaitu (Jogiyanto, 2007):

1. Perceived usefulness di TAM/TAM2 dan TAM+TPB;
2. Extrinsic motivation di MM;
3. Job-fit di MPCU;
4. Relative adventage di IDT; dan
5. Outcome expectations di SCT.

Variabel ekspektasi kinerja memiliki banyak kesamaannya dengan variabel
dari teori lain seperti (Jogiyanto, 2007):

1. Perceived usefulness dengan ekstrinsic motivation;
2. Perceived usefulness dengan job-fit;
3. Perceived usefulness dengan relative adventage;
4. Perceived usefulness dengan outcome expectations; dan
5. Job-fit dengan outcome expectations.

Variabel-variabel yang berhubungan dengan performance expectancy dapat
dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Variabel akar dari performance expectancy

Variabel Defenisi
Perceived usefulness Seberapa besar seseorang percaya dengan menggunakan sis-

tem tersebut dapat memaksimalkan kinerja pekerjaan peng-
gunanya.

Ekstrinsic motivation Ada pandangan yang diharapkan oleh pengguna yaitu de-
ngan adanya alat tersebut dapat membantu dalam mencapai
hasil yang berbeda dari aktivitas itu sendiri, seperti kinerja
pekerjaan, pembayaran, dan promosi-promosi.

Job-fit seberapa besar kemampuan dari sistem tersebut memaksi-
malkan kinerja pekerjaan seseorang.

Relative advantage Seberapa jauh menggunakan suatu inovasi dipersepsikan se-
bagai lebih baik dari pada menggunakan pendahulunya.

Outcome expectations Berhubungan dengan resiko dari perilaku penggunaan dan
harus memiliki bukti.
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2.3.2 Effort Expectancy
Ekspektansi usaha (effort expectancy) menjelaskan seberapa besar kemu-

dahan user friendly yang didapatkan oleh user saat menggunakan sistem atau
teknologi informasi. Semakin mudah sistem digunakan maka semakin kecil usaha
yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem, dan begitu juga dengan sebaliknya
(Jogiyanto, 2007).

Ekspektasi usaha bersumber dari 3 variabel dari model yang sudah ada se-
belumnya. Ketiga variabel itu adalah (Jogiyanto, 2007):

1. Perceived ease of use di TAM/TAM2.
2. Complexity di MPCU.
3. Ease of use di IDT.

Variabel akar dari ekspektasi usaha dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Variabel akar dari effort expectancy

Variabel Defenisi
Perceived ease of use Adanya keyakinan dari pengguna bahwa sistem informasi

mudah untuk dioperasikan atau tanpa membutuhkan usaha
yang besar untuk mengoperasikannya.

Complexity Sistem relatif sulit untuk dipahami dan dipergunakan.
Ease of use Seberapa jauh pandangan seseorang menilai suatu sistem

sulit atau tidak untuk dipergunakan.

2.3.3 Social Influence
Pengaruh sosial (Social Influence) merupakan suatu variabel yang menje-

laskan seberapa besar pengaruh dari orang-orang terdekat pengguna memberi pe-
ngaruh untuk menggunakan sistem yang baru (Jogiyanto, 2007). Pengaruh sosial
(Social Influence) sebagai salah satu faktor penentu langsung terhadap minat peng-
guna untuk menggunakan sistem, diwakili oleh beberapa variabel sebagai berikut
(Jogiyanto, 2007):

1. Subyective norm di TRA, TAM2, TPB/DTPB dan TAM+TPB;
2. Social factors di MPCU, dan
3. Image di IDT.

Dalam Jogiyanto (2007) menyatakan social Norms sebagai variabel yang
mendefinisikan hal yang hampir sama dengan subjective Norm di TRA. walaupun
memiliki label yang berbeda, akan tetapi masing-masing variabel ini memiliki mak-
na yang sama bahwa perilaku individual untuk mengoperasikan suatu sistem dipe-
ngaruhi oleh orang lain disekitar mereka.

Variabel akar dari pengaruh sosial dapat dilihat pada Tabel 2.3.
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Tabel 2.3. Variabel akar dari social influence

Variabel Defenisi
Subjective Norm Anggapan seseorang bahwa orang yang penting baginya berfikir

bahwa dia seharusnya atau tidak seharusnya melakukan perilaku
bersangkutan.

Social factors Internalisasi seseorang tentang kultur subyektif grup acuan dan
kesepakatan interpersonal spesifik yang dilakukan seseorang de-
ngan orang-orang lain di situasi-situasi sosial spesifik.

Image seberapa besar kepercayaan seseorang bahwa dengan mengope-
rasikan inovasi baru akan meningkatkan image seseorang.

Menurut (Venkatesh dkk., 2003), pengaruh sosial memberikan dampak pa-
da prilaku individu melalui 3 proses, yaitu compliance, internalization dan identi-
fication. Compliance menyebabkan seseorang merubah minatnya untuk merespon
tekanan sosial. setelah compliance proses selanjutnya adalah internalization, dan
identification. Proses internalization dan identifikasi identification adalah proses
mengubah stuktur kepercayaan individu yang menyebabkan individu tersebut mere-
spon dan percaya untuk menggunakan teknologi tersebut.

2.3.4 Facilitating Conditions
Kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions) merupakan variabel yang

menjelaskan tentang dengan adanya kelengkapan infrastruktur teknologi akan me-
nunjang penerimaan pengguna untuk memanfaatkan sistem informasi yang ada
(Jogiyanto, 2007).

Definisi ini bersesuaian dengan konsep variabel perceived behavioral con-
trol di TPB/ DTPB, TAM + TPB, facilitating Conditions di MPCU, dan (compati-
bility) di IDT. Setiap variabel ini mengartikan hal yang sama yaitu dengan adanya
pendukung penerapan teknologi aakan menghilangkan hambatan-hambatan dalam
menggunakan suatu sistem.

Variabel-variabel akar dari kondisi pemfasilitas dapat dilihat pada
Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Variabel akar dari facilitating condition

Variabel Defenisi
Perceived behavioral
control

Menjelaskan pandangan dari batasan-batasan internal dan
eksternal pada perilaku meliputi adanya kemauan diri
sendiri, kondisi pemfasilitasi sumberdaya, dan kondisi pem-
fasilitas teknologi.

Facilitating conditions Adanya dukungan penyediaan komputer.
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Tabel 2.4 Variabel akar dari facilitating condition (Tabel lanjutan...)

Variabel Defenisi
Compatibility Menjelaskan inovasi dianggap sebagai suatu yang konsis-

ten dengan nilai-nilai yang ada, kebutuhan-kebutuhan, dan
pengalaman-pengalaman dari pengadopsi potensi.

2.3.5 Behavioral Intention
Minat keperilakuan (behavioral Intention) adanya keinginan seseorang di-

waktu yang akan dapat untuk melakukan hal tertentu (Sancaka dan Subagio, 2014).
Minat keperilakuan secara langsung akan memberikan pengaruh kepada penggu-
naan dan penerimaan sistem atau teknologi informasi secara positif (Jogiyanto,
2007).

2.3.6 Use Behavioral
Perilaku menggunakan (use behavioral) merupakan variabel yang menje-

laskan tingkat penerimaan pengguna dalam menggunakan suatu sistem informasi.
Perilaku menggunakan (use behavioral) didefinisikan sebagai seberapa sering in-
tensitas atau frekuensi pengguna dalam mengoperasikan sistem atau teknologi in-
formasi (Sancaka dan Subagio, 2014).

2.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dan

pengumpulan data sekunder pada penelitian (Siregar, 2013). Berikut ini bebera-
pa teknik pengumpulan data yaitu (Guritno, Rahardja, dkk., 2011):

1. Kuesioner
Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan memberikan
lembaran daftar pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh respon-
den.

2. Checklist
Checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan
diamati.

3. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari sumbernya secara lebih mendalam ser-
ta jumlah responden sedikit.

4. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.

5. Tes
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Tes dalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk me-
ngukur pengetahuan atau penguasaan yang dimiliki oleh individu atau
kelompok terhadap hal tertentu.

6. Dokumentasi
Dokumentasi bertujuan memperoleh data langsung dari tempat penelitian,
meliputi buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang sedang di-
lakukan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, serta data yang
berkaitan dengan peneitian.

2.5 Skala Pengukuran
Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan

diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah
penelitian selanjutnya (Riduwan, 2014).

Ada lima jenis skala pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian
yaitu (Riduwan, 2014):

1. Skala Likert
Skala Likert digunakan untuk mengukur pandangan atau persepsi tentang
kejadian atau suatu hal. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel
yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menja-
di sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-
indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator indikator yang terukur ini
dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa per-
tanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden.

2. Skala Guttman
Skala Guttman digunakan untuk jawaban yang bersifat tegas dan konsisten.
Misalnya yakin – tidak yakin, ya - tidak, benar - salah, positif - negatif,
pernah - belum pernah, setuju - tidak setuju, dan lain sebagainya.

3. Skala Diferensial Semantik
Skala Diferensial Semantik berisikan serangkaian karakteristik dua kutub
seperti panas atau dingin, populer atau tidak populer, baik atau tidak baik
dan sebagainya.

4. Rating Scale
Pada model pengukuran dengan rating scale responden tidak akan men-
jawab dari data kualitatif yang sudah tersedia tersebut, tetapi menjawab
salah satu dari jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Dengan demikian,
bentuk skala rating lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap
saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap gejala/ fenomena
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lainnya.
5. Skala Thurstone

Skala pengukuran dengan skala thurstone, dilakukan dengan cara meminta
responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pernya-
taan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya setiap
item mempunyai nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya terse-
but tidak diketahui oleh responden.

2.6 Populasi dan Sampel
Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian. Objek

penelitian itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, ni-
lai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi
sumber data penelitian (Siregar, 2013). Di dalam Siregar (2013) dinyatan bahwa
sampel merupakan suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian popu-
lasi saja yang diambil untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu
populasi.

Menurut Riduwan (2014), teknik pengambilan sampel adalah suatu cara
mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel harus
dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat
mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada 2
macam teknik pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan yaitu
Probability Sampling dan Non-probability Sampling (Riduwan, 2014):

1. Probability Sampling
Probability Sampling ialah teknik sampling untuk memberikan peluang
yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadai anggota
sampel, yang tergolong teknik Probability Sampling yaitu:
(a) Simple Random Sampling Simple Random Sampling ialah cara peng-

ambilan sampel dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan ting-
katan (strata) dalam anggota populasi tersebut.

(b) Proportionate Stratified Random Sampling
Proportionate Stratified Random Sampling ialah cara pengambilan
sampel secara acak dan harus memilik strata secara proporsional, di-
lakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak se-
jenis).

(c) Disproportionate Stratified Random Sampling
Disproportionate Stratified Random Sampling adalah pengambilan
sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata tetapi sebagian
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ada yang kurang proporsional pembagiannya, dilakukan sampling ini
apabila anggota populasinya heterogen.

(d) Area Sampling
Area Sampling ialah teknik sampling yang dilakukan dengan cara
mengambil wakil dari setiap daerah yang ada.

2. Non-Probability Sampling
Non-Probability Sampling ialah teknik pengambilan sampel yang mem-
berikan peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sam-
pel. Teknik Non-Probability Sampling, antara lain:
(a) Sampling Sistematis Sampling Sistematis ialah teknik pengambilan

sampel didasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor u-
rut atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval wak-
tu, ruang dengan urutan yang seragam.

(b) Sampling Kuota
Sampling Kuota ialah teknik penentuan sampel yang mempunyai ciri-
ciri tertentu sampai jumlah yang dikehendaki.

(c) Sampling Aksidental
Sampling Insidental ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan fak-
tor spontanitas artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu de-
ngan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut
dapat digunakan sebagai responden.

(d) Purposive Sampling
Purposive Sampling ialah teknik pengambilan sampel yang digunakan
jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam
pengambilan sampel untuk tujuan tertentu. Hanya mereka yang ahli
yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang
diperlukan.

(e) Sampling Jenuh
Sampling Jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua
anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh di-
lakukan bila populasinya kurang dari 30 orang.

(f) Snowball Sampling
Snowball Sampling ialah teknik sampling yang semula berjumlah ke-
cil kemudian anggota sampel atau responden mengajak para sahabat-
nya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampel
semakin membengkak jumlahnya.
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2.7 Konsep Dasar Structure Equation Modeling (SEM)
Structure Equation Modeling (SEM) merupakan teknik statistik yang digu-

nakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk
model-model sebab akibat (Rachmatsyah, 2014). Jika suatu model hanya menggu-
nakan sebuah dependen variabel saja, maka suatu teknik regresi dapat digunakan.
Namun, apabila suatu model menggunakan lebih dari satu dependen variabel, maka
penyelesaian model menggunakan beberapa persamaan regresi akan menjadi ku-
rang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka analisis data dapat dilakukan dengan
menggunakan teknik Structure Equation Modeling(SEM) (Jogiyanto dan Abdillah,
2009).

SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariat (multivariate analysis)
dalam ilmu sosial. Analisis multivariat merupakan aplikasi metode statistika un-
tuk menganalisis beberapa variabel penelitian secara bersamaan (Sholihin dan Rat-
mono, 2013). Di dalam Hartono (2011) SEM adalah suatu teknik statistika untuk
menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis fak-
tor dan analisis jalur alam. SEM adalah pengembangan dari General linear model
(GLM) dengan regresi berganda sebagai bagian utamanya. Namun, SEM lebih han-
dal, ilustratif, dan kokoh dibandingkan teknik regresi ketika memodelkan interaksi,
nonlinearitas, error pengukuran, korelasi error terms, dan korelasi antar variabel
laten independen berganda yang masing-masing diukur oleh indikator berganda de-
ngan satu atau lebih laten dependen dengan indikator berganda. SEM dapat juga
digunakan untuk mengukur variabel dengan indikator tunggal tetapi hal tersebut
tidak menghasilkan efek hubungan variabel sebagai tipe analisis faktor. SEM tepat
digunakan sebagai jalan keluar untuk dilakukan analisis jalur dan analisis data run-
tut waktu (time series) yang berbasis kovarian (Hartono, 2011).

Proses pemodelan SEM terdiri dari dua tahapan, yaitu pengujian model pe-
ngukuran dan pengujian model struktural. SEM mengutamakan pemodelan konfir-
matori dibandingkan pemodelan eksploratori sehingga lebih tepat digunakan untuk
pengujian teori (studi kuantitatif) dibandingkan pengembangan teori (studi kuali-
tatif) (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

2.8 Konsep Dasar Partial Least Squares (PLS)
PLS di kembangkan Herman O. A. Wold pada akhir tahun 1960-an. Pada

dasarnya, Wold membangun PLS untuk menguji teori yang lemah dan masalah pada
asumsi normalitas distribusi data (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

Analisis Partial Least Squares (PLS) adalah teknik statistik multivariat yang
melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel indepen-
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den berganda (Hartono, 2011).
PLS adalah analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara si-

multan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model
struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, se-
dangkan model struktural digunakan pengujian hipotesis dengan model prediksi.
Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL
atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. SEM berba-
sis kovarian bertujuan untuk mengestimasi model untuk pengujian atau konfirmasi
teori, sedangkan SEM berbasis varian bertujuan untuk memprediksi model untuk
pengembangan teori. Karena itu, PLS merupakan alat prediksi kausalitas yang di-
gunakan untuk pengembangan teori (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

Terdapat beberapa alternatif teknik SEM, antara lain adalah PLS yang
dikembangkan dengan berbagai aplikasi perangkat lunak, seperti LVPLS, PLS-
Graph, SmartPLS. Dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) Tujuan PLS adalah mem-
prediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritikal di-
antara kedua variabel. PLS adalah metoda regresi yang dapat digunakan untuk iden-
tifikasi faktor yang merupakan kombinasi variabel X sebagai penjelas dan variabel
Y sebagai variabel respon

Beberapa literatur menyebutkan bahwa PLS merupakan alat yang handal
untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan dibandingkan LISER-
AL, AMOS, dan OLS, yaitu tidak mendasar pada berbagai asumsi, dapat digunakan
untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, dapat digunakan pada
data yang berasumsi klasik seperti data tidak berdistribusi normal, masalah multi-
kolinearitas dan masalah autokorelasi, dapat digunakan untuk variabel formatif dan
reflektif (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

PLS mempunyai keunggulan-keunggulan seperti: mampu memodelkan
banyak variabel dependen dan variabel independen, mampu mengelola masalah
multikolinearitas antar variabel independen, hasil tetap kokoh (robust) walaupun
terdapat data yang tidak normal dan hilang (missing value), menghasilkan variabel
laten independen secara langsung berbasis cross-product yang melibatkan variabel
laten dependen sebagai kekuatan prediksi, dapat digunakan pada variabel reflektif
dan formatif, dapat digunakan pada sampel kecil, tidak mensyaratkan data berdis-
tribusi normal, serta dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu
nominal, ordinal, kontinus (Hartono, 2011).

Adapun kelemahan PLS yaitu sulit menginterpretasi loading variabel laten
independen jika berdasarkan pada hubungan crossproduct yang tidak ada seperti
pada teknik analisis faktor berdasarkan korelasi antar manifes variabel independen,
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properti distribusi estimasi yang tidak diketahui menyebabkan tidak diperolehnya
nilai signifikansi kecuali melakukan proses bootstrap, serta terbatas pada pengujian
model estimasi statistika (Hartono, 2011).

2.9 Evaluasi Model
Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner

model (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Outer model merupakan model pengkuran
untuk menilai validitas dan reliabilias suatu model. Melalui proses iterasi algoritma,
parameter model pengukuran validitas konvergen, validitas diskriminan, compos-
ite reliability dan cronbach’s alpha diperoleh, termasuk nilai R2 sebagai parameter
ketepatan model prediksi (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan
kausalitas antar variabel laten. Melalui proses bootstraping, parameter uji T-statistic
diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas (Jogiyanto dan Abdillah,
2009).

2.9.1 Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas variabel dan

reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan in-
strumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabili-
tas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep
atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab
item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian (Jogiyanto dan Abdil-
lah, 2009). Uji validitas variabel terdiri atas validitas konvergen (convergen validity)
dan validitas diskriminan (discriminant validity).

Uji validitas konvergen dalam PLS dinilai berdasarkan loading factor yaitu
korelasi antara score item atau indikator dengan score variabelnya indikator-
indikator yang mengukur variabel tersebut (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Ukuran
refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan variabel
atau variabel yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal da-
ri pengembangan skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup
(Ghozali, 2014).

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran de-
ngan variabel. Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan
adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap variabel dengan korelasi an-
tara variabel dengan variabel lainnya dalam model. Model mempunyai validitas
diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap variabel lebih besar daripada
korelasi antar variabel dengan variabel lainnya dalam model (Ghozali, 2014). Di-
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harapkan nilai AVE harus lebih besar 0.50 (Ghozali, 2014).
Selain uji validitas, PLS juga melakukan uji reliabilitas untuk mengukur

konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan
ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran Uji reliabilitas dalam PLS
dapat menggunakan dua cara, yaitu Cronbach’s alpha dan Composite reliability
(Hartono, 2011).

Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu variabel se-
dangkan Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu kon-
stuk (Hartono, 2011). Dalam Hartono (2011), Salisbury, dkk menyatakan Com-
posite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu
variabel. Rule of thumb nilai alpha atau Composite reliability harus lebih besar dari
0.7 meskipun nilai 0.6 masih dapat diterima (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

2.9.2 Model Struktural (Inner model)
Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-Square un-

tuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan un-
tuk menilai pengaruh variabel variabel laten independen tertentu terhadap variabel
depeden apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Semakin tinggi nilai R-
Square, maka akan semakin signifikan pengaruh yang diberikan (Sancaka dan Sub-
agio, 2014).

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunkaan R2 untuk vari-
abel dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi
antar variabel dalam model struktral. Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat
variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi
nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.
Sebagai contoh, jika nilai R2 sebesar 0.7 artinya variasi perubahan variabel depen-
den yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 70 persen, se-
dangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diajukan. Namun,
R2 bukanlah parameter absolut dalam mengukur ketepatan model prediksi karena
dasar hubungan teoritis adalah parameter yang paling utama untuk menjelaskan hu-
bungan kausalitas tersebut (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

Menilai inner model adalah melihat hubungan antara variabel laten dengan
melihat hasil estimasi koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya. Jika
T-statistic 1.96 maka nilai tersebut signifikan pada alfa 5% (Ghozali, 2014). Untuk
nilai R2 sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten endogen dalam model
struktural mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”, dan “lemah” (Ghozali,
2014).
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2.10 Perpustakaan Universitas Riau (UR)
Perpustakaan UR didirikan pada tahun 1962 bersamaan dengan berdirinya

UR yang masih di bawah naungan Yayasan UR dan hanya menempati ruang selu-
as 100 meter persegi. Pada tahun 1980 Perpustakaan UR hanya memiliki gedung
seluas 500 meter persegi yang terletak di lokasi kampus lama jalan Pattimura No. 9
Pekanbaru. Sejak tahun 1992 Perpustakaan UR dipindahkan ke kampus baru yakni
Kampus Bina Widya Panam Jalan HR Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru, Pekan-
baru sejalan dengan dipindahkannya kantor Rektorat dan beberapa fakultas.

Perpustakan UR memiliki gedung sebanyak empat unit masing-masing ter-
diri dari dua lantai. Dari empat unit yang ada perpustakaan hanya menempati dua
gedung dengan luas keseluruhannya 4.000 meter persegi dengan kapasitas 250 tem-
pat duduk, dibangun di atas lahan seluas 2 Ha.

Perpustakaan UR menggunakan sistem otomasi perpustakaan dengan meng-
gunakan program SliMS dan untuk pelayanannya sudah dikembangkan komple-
mennya dari pengembangan program SliMS, aplikasi Pelayanan Mandiri yang di-
terapkan untuk transaksi peminjaman, perpanjangan dan pengembalian buku dalam
upaya untuk meningkatkan pelayanan. Penerapan aplikasi Pelayanan Mandiri ini
sejak tanggal 30 Agustus 2013.

Koleksi bahan pustaka tercetak dikelompokkan berdasarkan sistem Dewey
Decimal Clasification (DDC) dan di indek dengan menggunakan daftar tajuk sub-
yek terbitan Perpustakaan Nasional RI. Sistem “housekeeping” perpustakaan selu-
ruhnya terotomasi termasuk katalog, pelayanan sirkulasi, dan pengadaan buku baru.
Katalog perpustakaan dapat diakses secara online (OPAC), baik di dalam perpus-
takaan maupun melalui Website Perpustakaan UR.

2.10.1 Visi, Misi, Tujuan serta Motto Perpustakaan UR
Visi Perpustakaan UR adalah: Menjadi learning resource centre berbasis

teknologi informasi pada tahun 2035.
Misi Perpustakaan UR adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk cetak dan noncetak (elek-
tronik) yang relevan dengan bidang studi di Universitas Riau.

2. Mengorganisasikan berbagai informasi, untuk mempermudah aksesibilitas
informasi IPTEKS.

3. Mendistribusikan informasi secara efektif dan efisien kepada pemustaka.
4. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan dan

layanan terintegrasi dengan perpustakaan fakultas dan unit lain yang terkait.
5. Mewujudkan cyber library menuju interoverabilitas perpustakaan digital.
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6. Menyediakan infrastruktur dan jasa perpustakaan berbasis teknologi infor-
masi.

7. Menyediakan akses informasi dan layanan informasi secara tepat waktu,
tepat guna.
Tujuan Perpustakaan UR adalah sebagai berikut:

1. Mendukung fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat Universitas Riau dengan mengidentifikasi, memilih, me-
ngadakan, mengolah dan menjadikan koleksi bahan pustaka tersedia dengan
memperhatikan faktor relevansi, kemutakhiran, keseimbangan dan pemeli-
haraan koleksi.

2. Menyediakan fasilitas dan jasa berbasis teknologi informasi sehingga
memudahkan penggunaan koleksi dan pelayanan perpustakaan

3. Merencanakan, mempromosikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi
kegiatan perpustakaan dalam proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi di lingkungan Universitas Riau.

4. Mengupayakan agar pelayanan perpustakaan disediakan secara efektif dan
efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan ko-
munikasi.

5. Mengoptimalkan resource sharing dan jaringan tingkat lokal, regional, na-
sional, dan internasional.

6. Terwujudnya manajemen dan struktur organisasi yang tepat untuk mencapai
tujuan dan sasaran perpustakaan.

7. Menciptakan suatu lingkungan, peluang dan kondisi yang tepat untuk me-
mungkinkan staf dapat mencapai dan memelihara kinerja yang baik dan
meningkatkan karier.
Motto Perpustakaan UR adalah sebagai berikut: “The Best Solution In The

Search”. Pusat sumber dan informasi bahan perpustakaan bagi Sivitas Akademika
Universitas Riau dengan aksesibilitas yang cepat, mudah, efektif dan efisien dalam
pencarian dan mendapatkan bahan perpustakaan.

2.10.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, Pasal 34 dinya-

takan bahwa Unit Pelaksana Teknis perpustakaan merupakan unsur penunjang se-
bagai kelengkapan bagi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
yang kedudukannya berada dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. Di-
samping itu berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional Republik Indone-
sia No: 009/0/2003, tentang Statuta UR, maka UPT Perpustakaan UR merupakan
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bagian dari unit pelaksana teknis dalam struktur organisasi UR. Dalam perkem-
bangannya struktur organisasi perpustakaan UR tertuang dalam Peraturan Rektor
Nomor 1 tahun 2015 tentang Perpustakaan Terpadu UR.

Tugas Pokok Perpustakaan UR adalah:
UPT perpustakaan UR mempunyai tugas menyeleksi, menghimpun, mengo-

lah dan menyebarkan informasi (sumber informasi) melalui berbagai jenis layanan
pemustaka khususnya kepada sivitas akademika UR dan masyarakat pada umumnya
dalam rangka menunjang terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi

Fungsi Perpustakaan UR adalah sebagai berikut:
1. Fungsi edukatif: menunjang program pendidikan pada perguruan tinggi,

serta turun memperlancar dan mensukseskan fungsi perguruan tinggi (pen-
didikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).

2. Fungsi riset: mendukung pelaksanaan riset yang dilakukan oleh sivitas
akademika maupun masyarakat luas melalui penyediaan informasi dan
sumber-sumber informasi untuk keperluan penelitian.

3. Fungsi informatif: merupakan sumber informasi yang mudah dikases oleh
pemustaka.

4. Fungsi deposit: menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan
yang dihasilkan oleh sivitas akademika perguruan tinggi.

5. Fungsi rekreatif: menyediakan koleksi rekreatif yang bemakna untuk mem-
bangun dan mengembangkan kreativitas, minat dan daya inovasi bagi pe-
mustaka dalam rangka menunjang terwujudnya Tri Dharma Perguruan Ting-
gi Khususnya kepada sivitas akademika UR dan masyarakat pada umumnya.

2.10.3 Struktur Organisasi Perpustakaan UR
Struktur organisasi dari perpustakaan UR dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Struktur organisasi Perpustakaan UR
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2.10.4 Daftar Pegawai Perpustakaan UR
Perpustakaan UR terdiri dari 41 pegawai. Daftar pegawai Perpustakaan UR

beserta jabatannya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Daftar pegawai Perpustakaan UR

No Nama Jabatan
1 Dra. Endang Murniati, S.Sos Sekretaris UPT Perpustakaan UR.
2 Ajir, S.Pd Kepala Bidang Pelayanan.
3 Hadriani, S.Pd Bidang Pengembangan Koleksi.
4 Nurasmi, S.pi Staf Referensi.
5 Asmawati, SP Staf Pengolahan.
6 Rekhman, S.Sos Staf Pengolahan.
7 Edi Gunardi, S.Pd Kesub. Tata Usaha.
8 Evi Susanti, S.Si Kepala Bidang IT.
9 Nurhayati, Amd Staf Pembantu PUMK.
10 Fenti Febrianti Staf Layanan Koleksi Langka dan

Terbatas.
11 Deliza Zakir, M.Pd Staf Pengolahan.
12 Yasin Setiawan S.Kom Staf IT.
13 Erdawati Staf Pengolahan.
14 Fera Yulia, A.Ma Staf Journal.
15 Syahrial Staf PUMK.
16 Gamal Staf Sirkulasi.
17 Auzar Staf Pelayanan Check Out.
18 Indra Bastian Staf Pelayanan Photo Copy.
19 Zepri Staf Registrasi Pengolahan Buku.
20 Ermalina Staf Pelayanan Locker.
21 Listya Oktaviana, S.Sos Staf Pengolahan Buku.
22 Ismail Lubis Staf Rumah Tangga.
23 Jaka Mardana, S.IP Staf Pelayanan Special Collection.
24 Ginanjar Dewa Sumbaga, S.I.kom Staf Pengolahan Digital Content.
25 Marlina, Amd Staf Administration Service.
26 Wahyu Sari Yeni, Amd Staf IT (Publisher).
27 Yetna Wilis Staf Pelayanan Book store.
28 Fitri Maya Sari, S.Pd Staf Tata Usaha / Sekretariat.
29 Dody, A S.Kom Staf IT (Publisher).
30 Sodirin Staf Perawatan Buku.
31 Anton Yulianto, S.Kom Staf IT (Publisher).
32 Didi Kelana, ST Staf Pengelola Simak BMN Perpus-

takaan.
33 Elfitra Yusrial, Spd Staf Sirkulasi Check Out.
34 Helmi Halmahera, S.Kom Staf IT.
35 Mutia Desnawati, S.Sos Staf Pengolahan Buku.
36 Deni Afrien, S.IP Staf Sirkulasi.
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Tabel 2.5 Daftar pegawai Perpustakaan UR (Tabel lanjutan...)

No Nama Jabatan
37 Winda Lestari, SP Staf Tata Usaha / Sekretariat.
38 Firdaus Syam, S.IP Staf Pengolahan Digital Content.
39 M. Fatah Fuqoha, S.IP Staf Pengolahan Digital Content.
40 Indah Yulika Pratiwi Staf Administration Service.
41 Deti Irawati, SE Staf Sirkulasi.

2.11 Penelitian Terdahulu
Penelitian Terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada dan dijadikan

rujukan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Adapun rangkuman penelitian terdahulu
yang dijadikan referensi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Penelitian terdahulu

Nama Peneli-
ti

Judul Tujuan
Penelitian

Hasil penelitian Hubungan
dengan
penelitan.

Sedana
dan Wijaya
(2010)

UTAUT Model
for Understanding
Learning Manage-
ment System

Mengetahui
pengaruh
antar variabel
pada UTAUT

Model UTAUT
belum bisa menje-
laskan dengan baik
penerimaan Learning
Management System
oleh mahasiswa
Universitas Sanata
Dharma

sama-sama
menggu-
nakan model
UTAUT
dan teknik
SEM-PLS.

Sancaka
dan Subagio
(2014)

Analisa Faktor
Yang Mempen-
garuhi Penerimaan
Dan Penggunaan
Kompas Epaper
Oleh Konsumen
Harian Kompas
Di Jawa Timur
Dengan Menggu-
nakan Kerangka
Unified Theory Of
Acceptance And
Use Of Technology
(UTAUT)

Mengetahui
faktor yang
memberikan
pengaruh
dan tidak
signifikan
berdasarkan
model
UTAUT
terhadap
pelanggan
Harian Kom-
pas

Variabel facilitating
conditions mem-
berikan pengaruh
positif signifikan
terbesar bagi peng-
guna sedangkan
variabel social
influence tidak mem-
berikan pengaruh
signifikan

sama-sama
menggu-
nakan model
UTAUT
dan teknik
SEM-PLS.
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