
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

2.1.1. Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi,

orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan

dalam sebuah organisasi. Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses,

menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang

spesifik. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum

terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat

untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan

informasi keluaran kepada para pemakai. (Kadir, 2003)

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan

kumpulan beberapa komponen yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk

mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk

menunjang keputusan, koordinasi, pengawasan, dan analisis pada suatu

organisasi.

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi,

kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta

keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna kegiatan bisnis. Ada empat

peranan penting sistem informasi dalam organisasi (Kadir, 2003), yaitu:

1. Berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas

2. Mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah

subsistem.

3. Mengkoordinasikan subsistem-subsitem.

4. Mengintegrasikan subsistem-subsistem.
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2.1.2. Komponen Sistem Informasi

Komponen sistem informasi terbagi menjadi (Stair & Reynolds, 2008):

Gambar 2.1 Komponen sistem informasi

(sumber: (Stair & Reynolds, 2008))

a. Data

“Input the system takes to produce information.”

Diartikan bahwa data adalah sebagai bahan mentah yang akan diolah

menjadi informasi.

b. Hardware

“A computer and its peripheral equipment: input, output and storage

devices; hardware also includes data communication equipment.”

Diartikan bahwa hardware adalah perangkat keras yang terdiri dari

perangkat input, output dan penyimpanan, Hardware ini juga termasuk

alat komunikasi data.

c. Software

“Sets of instructions that tell the computer how to take data in, how to

process it, how to display information, and how to store data and

information.”

Diartikan bahwa software adalah sekumpulan perintah yang

memberikan perintah kepada komputer untuk mengambil data, dan

memprosesnya serta menampilkan informasi tersebut dan bagaimana

menyimpan data dan informasi. Sehingga software digunakan untuk

memproses data organisasi.
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d. Telecommunications

“Hardware and software that facilitates fast transmission and

reception of text, pictures, sound, and animation in the form of

electronic data.”

Diartikan bahwa hardware dan software adalah fasilitas dengan

kecepatan transmisi dan menangkap teks, gambar, suara dan animasi

dalam bentuk data elektronik.

e. People

“Information systems professionals and users who analyse

organisational information needs, design and construct information

systems, write computer programs, operate the hardware, and

maintain software.”

Diartikan bahwa people adalah seorang pengguna atau profesional

pengguna dari sistem informasi yang menganalisis kebutuhan

informasi organisasi, merancang dan membangun sistem informasi,

menuliskannya ke dalam program komputer, megoperasikan hardware

dan memelihara software. Sehingga people adalah orang yang akan

mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai macam fungsi.

f. Procedures

“Rules for achieving optimal and secure operations in data

processing; procedures include priorities in dispensing software

applications and security measures.”

Diartikan bahwa procedures adalah peraturan untuk mencapai operasi

yang optimal dan aman dalam memproses data. Prosedur termasuk

kedalam prioritas dalam pembagian aplikasi software dan pengukuran

keamanan. Sehingga procedures merupakan aturan dalam kegiatan

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai aktivitas

organisasi.
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2.1.3. Tujuan Sistem Informasi

Sistem informasi menyediakan informasi yang sangat penting bagi

manajemen dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari sistem informasi

adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan (Usefulnes)

Sistem harus mampu menyajikan iformasi guna mendukung

pengambilan keputusan manajerial dan operasional.

b. Ekonomi (Economy)

Semua komponen sistem termasuk kontrol, mesin dan sebagainya

diharapkan dapat meningkatkan keuntungan paling sedikit sebesar

biaya yang telah dikeluarkan.

c. Reabilitas (Reability)

Hasil dari sistem harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan sistem

harus dapat beroperasi secara efektif, bahkan ketika komponen

manusianya tidak ada ataupun mesin yang ada tidak beroperasi untuk

sementara waktu.

d. Pelayanan Pelanggan

Sistem dapat menyediakan pelayanan yang baik dan tepat guna.

e. Kapasitas (Capacity)

Sistem harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengatasi

operas-operasi pada titik maksimum sebaik kegiatan normal.

f. Sederhana (Simplicity)

Sistem harus sederhana, struktur maupun operasinya dapat dengan

mudah dimengerti dan prosedur-prosedur mudah disempurnakan.

g. Fleksibel (Flexibility)

Sistem harus cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap

perubahan-perubahan dan permintaan perbaikan yang dikehendaki oleh

organisasi.
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2.1.4. Perkembangan SISKOHAT

Alasan dibangunnya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

adalah sebagai salah satu kebijakan teknis perhajian tahun 1992 dengan

penggunaa komputer dalam usaha meningkatkan pelayanan pengolahan data dan

informasi haji, yang merupakan bagian dari alternatif pemecahan permasalahan

untuk peningkatan mutu pelayanan ibadah haji kepada masyarakat. Hal ini

dikarenakan meningkatnya jemaah haji dari tahun ke tahun yang jumlahnya ribuan

sehingga terjadi masalah berupa sulitnya pendataan, kesalahan data, kehilangan

data, sulitnya memonitor penyelenggaraan haji serta proses pendaftaran yang

rumit dan lama, maka dibentuklah suatu sistem komputerisasi haji yang disebut

dengan SISKOHAT. (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2008)

Suatu langkah tepat yang telah diambil oleh Kementerian Agama dalam

upaya meningkatkan pelayanan Haji adalah dengan membangun suatu Sistem

Komputerasi Haji Terpadu atau disingkat SISKOHAT, yang merupakan suatu

sistem pelayanan secara (Syahrir, 2015) on-line dan real time antara Bank

Penyelenggara Penerima Setoran ONH, Kanwil Kementerian Agama di 27

Provinsi dengan Pusat Komputer Kementerian Agama.

SISKOHAT pada Provinsi Riau ini dikembangkan sejak tahun 2010

hingga saat ini yaitu mulai dari SISKOHAT Generasi 1 tahun 2010, dan versi web

yang merupakan SISKOHAT Generasi 2 tahun 2014 sehingga sudah 5 tahun

sistem ini dikembangkan. SISKOHAT Gen 2 yang diterapkan pada tingkat

provinsi ini memiliki fungsi-fungsi seperti pendaftaran haji plus, validasi atau

pemeriksaan dokumen haji, pembatalan haji, monitoring (jumlah jemaah haji,

jumlah pendaftaran calon jemaah haji perhari, pengecekan setoran calon jemaah

haji, kelompok haji, pemberangkatan, dan pemulangan).

SISKOHAT Gen 2, dengan demikian menjadi inovasi untuk meningkatkan

layanan dari sistem lama. Dalam SISKOHAT Gen 2 beberapa upaya

penyempurnaan dilakukan seperti melengkapi dengan fitur modern, hardware,

availability, interface, dan switching yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di atas kapasitas itulah integrasi aplikasi data pendaftaran, dokumen haji,
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keuangan haji, penerbangan, pemondokan, pengelompokan, hingga sistem urutan

porsi, diharapkan dapat diselenggarakan lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat.

SISKOHAT dapat diakses dengan alamat VPN (Virtual Private Number)

yang diakses menggunakan ip address, yang merupakan salah satu security yang

dilakukan. Hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses SISKOHAT Gen 2

ini, dikarenakan alamat VPN yang diberikan hanya kepada orang-orang yang

mengetahui dan memiliki wewenang untuk mengakses.

2.1.5. Proses Bisnis SISKOHAT Gen 2

Berikut adalah proses-proses yang dilakukan dengan menggunakan

SISKOHAT Gen 2:

1) Proses Bisnis Pendaftaran Haji Reguler

Berikut alur proses pendaftaran haji reguler secara singkat dapat

digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2.2. Proses Pendaftaran Haji Reguler

2) Pendaftaran Haji Khusus

Adapun perbedaannya dengan haji reguler adalah, haji khusus

menggunakan pihak ketiga yaitu travel agent untuk melakukan proses

pendaftaran ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Berikut alur

proses pendaftaran haji secara singkat dapat digambarkan sebagaimana berikut:
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Gambar 2.3. Proses Pendaftaran Haji Khusus

3) Proses Bisnis SISKOHAT

Adapun Proses Bisnis yang dilakukan pegawai dalam menggunakan

SISKOHAT Gen 2 yaitu:

1. Pegawai mengetik url kode Virtual Private Number (VPN)

SISKOHAT Gen 2

2. Pegawai login dengan memasukkan user ID dan password

3. Memilih menu entry SPPH

4. Pegawai memasukkan data-data calon jemaah haji

5. Klik button simpan, untuk menyimpan data ke database.

6. Klik button cetak untuk mencetak formulir SPPH

7. Memberikan nomor SPPH kepada calon jemaah untuk selanjutnya

melakukan pembayaran

8. Calon jemaah melaporkan bukti setor dari BPS BPIH

9. Pegawai mengecek melalui menu monitoring

10. Pegawai mengklik sub menu monitoring SPPH Pendaftaran

11. Pegawai memasukkan no porsi

12. Muncul tampilan data calon jemaah yang sudah terdaftar
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13. Pegawai mengklik menu informasi

14. Pegawai mengklik sub menu informasi waiting list jemaah haji

15. Pegawai memberitahu estimasi keberangkatan kepada calon jemaah

haji

4) Aliran Data Paspor (Pendaftaran Haji)

Adapun rincian dan aliran data yang dihasilkan adalah:

a. Kementrian agama kabupaten/kota

1. Surat rekomendasi penerbitan paspor

2. Surat pengantar pengiriman paspor ke Kanwil

3. Paspor jemaah haji

4. Bukti setoran lunas BPIH lembar ke 2

5. Daftar nominatif daerah tingkat II

b. Kanwil Kemenag Provinsi

1. Surat pengantar pengiriman paspor ke pusat

2. Paspor jemaah haji

3. Bukti setoran lunas BPIH lembar ke-2

4. Daftar nominatif provinsi

5. Surat tugas

6. SPD

c. Kesekretariatan

1. administrasi penerimaan & penyerahan paspor

2. perhitungan paspor

3. pengarsipan

4. pelaporan

d. Penelitian

1. Pencocokan data secara manual maupun sistem, meliputi:

a) Data identitas & foto calon jemaah haji di paspor, setoran

awal, daftar nominatif provinsi, maupun lembar setoran lunas

b) Masa berlaku paspor & jumlah halaman paspor

2. Pemberian nomor nominatif pusat secara fisik pada cover/sampul

belakang paspor.
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e. Scanning

1. scanning fullpage bukti setoran lunas BPIH lembar ke-2

2. scanning paspor dengan alat MRTD

f. Pemaduan Data

1. pemaduan data dan foto calon jemaah haji:

a) Data sistem dengan data paspor

b) Foto sistem dengan foto paspor

2. Pemberian nomor nominatif pada sistem sesuai dengan stiker

nominatif pusat

g. Request visa

1. Pengisian formulir permohonan visa melalui SISKOHAT atau

dengan mengisi formulir melalui website Kementrian Luar Negeri

Arab Saudi

2. Pencetakan stiker barcode nominatif hasil pemaduan

h. KBAS & Konfirmasi Visa

1. Proses pengiriman paspor ke kBAS untuk diterbitkan visa

2. Konfirmasi visa calon jemaah haji ke dalam sistem

3. Pencetakan manifest tanda terima penyerahan paspor yang telah

didevisa

i. Kanwil Kemenag Provinsi

1. Menerima paspor yang sudah di visa setelah diteliti dan kebenaran

visa calon jemaah haji

2. Menyerahkan paspor yang sudah di visa ke masing-masing

kemenag kab/kota

j. Kemenag Kab/Kota

Menyerahkan paspor ke calon jemaah haji.
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2.1.6. SISKOHAT Gen 2

1) Interface di Tingkat Provinsi Riau

Berikut adalah interface dari SISKOHAT Gen 2:

Gambar 2.4. Halaman Login Pimpinan

Gambar 2.5. Halaman Utama Pimpinan

Terdapat dua hak akses, yaitu hak akses pimpinan (KASI Informasi Haji),
dan hak akses operator (staff).Pada SISKOHAT Gen 2 ini terdapat 6 menu utama,
dan disetiap menut tersebut memiliki sub-menu. Menu-menu tersebut adalah:

1. Entry

Terdiri dari beberapa sub-menu seperti:

a. Entry praman propinsi

b. Entry penelitian dokumen paspor haji

c. Entry inventarisasi barang siskohat

d. Entry calon haji khusus

e. Entry mutasi embarkasi

f. Entry nominatif pemvisaan propinsi
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g. Entry pembimbing dan mahrom

h. Entry porsi lansia/pendamping

i. Entry porsi terpisah tahap 3

j. Update data pendafaran SPPH Kandepag

k. Pembatalan Jemaah Haji Reguler 9v1)

l. Entry update nama

m. Petugas haji khusus

n. Update nama jemaah haji khusus

Berikut tampilan menu dari Entry:

Gambar 2.6. Halaman Entry Calon Haji Khusus
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Gambar 2.7. Halaman Entry Praman Propinsi

Gambar 2.8. Halaman Entry Investasi Barang SISKOHAT

2. Authorisasi/konfirmasi

Terdapat bagian menu yaitu konfirmasi SPPH Haji Khusus, yang

berfungsi untuk mengkonfirmasi nomor SPPH jemaah haji khusus yang

telah membayar biaya haji ke BPIH. Berikut tampilan menunya:
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Gambar 2.9. Halaman Konfirmasi SPPH Haji Khusus

3. Proses

Pada menu proses ini terdapat menu cek lembar biru, menu ini berfungsi

untuk mengecek apakah nomor SPPH yang diinputkan telah membayar

biaya haji ke BPIH.

4. Monitoring

Terdapat menu monitoring operasional haji fase 1, dan menu arab saudi.

Pada bagian menu arab saudi, terdapat bagian menu yaitu monitoring

kedatangan kloter, monitoring operasional haji fase 2, monitoring

operasional kepulangan, monitoring pendaftaran SPPH, monitoring

jemaah tabungan aktif, monitoring SPPH pendaftaran haji khusus,

Monitoring pembatalan – v1.
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Gambar 2.10. Halaman Menu Monitoring Operasional Haji Fase 1

5. Informasi

Terdapat bagian menu yaitu informasi kepulangan, informasi haji,

informasi pelunasan haji reguler, informasi TPHD.

Gambar 2.11. Halaman Menu Informasi Haji
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Gambar 2.12. Halaman Menu Informasi Haji Reguler

Gambar 2.13. Halaman Menu Informasi TPHD
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Gambar 2.14. Halaman Informasi Estimasi Keberangkatan Jemaah

Gambar 2.15. Halaman Informasi Waiting List

6. Cetakan/laporan

Pada menu cetakan/laporan terdapat submenu seperti sebagai berikut:

a. Cetakan SPPH TPHD

b. Cetakan DAPIH

c. Cetakan SPMA

d. Rekapitulasi Profil Per Bank BPS

e. Rekapitulasi Profil Per Jenis Kelamin
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f. Rekapitulasi Profil Per Pekerjaan

g. Rekapitulasi Profil Per Bank

h. Rekapitulasi Profile Pernah Haji

i. Cetak Pendaftaran BPIH Khusus

j. Cetakan Proses Dokumen, terdapat sub menu cetakan nominatif.

k. Cetakan pra manifest

l. Cetakan DAPIH Mutasi

Gambar 2.16. Halaman Menu Cetakan/laporan

Gambar 2.17. Halaman Menu Rekapitulasi Per Jenis Kelamin
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Gambar 2.18. Halaman Saat Terjadi Error

2) Interface di Tingkat Kota Pekanbaru

Berikut adalah tampilan halaman SISKOHAT Gen 2 pada tingkat kota
pekanbaru:

Gambar 2.19. Halaman Login

Gambar 2.20. Halaman Entry SPPH
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Gambar 2.21. Halaman Cetakan SPPH

Pada SISKOHAT Gen 2 tingkat Kota Pekanbaru ini terdapat menu:

1. Entry

Menu entry ini berguna untuk menginputkan data-data calon jemaah ke

dalam sistem, terdapat menu Update Data Pendaftaran, Upload Foto

dan Sidik Jari, Entry SPPH, dan Entry update nama.

2. Menu monitoring

3. Menu Informasi

4. Menu Cetakan/Laporan

2.2. Penerimaan Sistem Informasi

Salah satu unsur penting dalam penerapan sebuah sistem informasi adalah

penerimaan terhadap sistem informasi tersebut. Bagi sebuah organisasi, sistem

informasi berfungsi sebagai alat bantu untuk pencapaian tujuan organisasi melalui

penyediaan informasi. Kesuksesan sebuah sistem informasi tidak hanya

ditentukan oleh bagaimana sistem dapat memproses masukan dan menghasilkan

informasi dengan baik, tetapi juga bagaimana pengguna mau menerima dan

menggunakannya, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi.
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Penerimaan pengguna terhadap implementasi sistem teknologi informasi

dapat didefinisikan sebagai keinginan yang nampak didalam kelompok pengguna

untuk menerapkan sistem teknologi informasi tersebut dalam pekerjaannya.

Semakin menerima sistem teknologi informasi yang baru, semakin besar kemauan

pemakai untuk merubah praktek yang sudah ada dalam penggunaan waktu serta

usaha untuk memulai secara nyata pada sistem teknologi informasi yang baru.

Akan tetapi apabila pemakai tidak mau menerima sistem teknologi informasi yang

baru, maka perubahan sistem tersebut menyebabkan tidak memberikan

keuntungan yang banyak bagi organisasi/perusahaan. (Syahrir, 2015)

Penerimaan terhadap sistem informasi dapat diukur dengan beberapa

model evaluasi yang sudah dikembangkan saat ini. Ada banyak model evaluasi

yang digunakan untuk mengukur penerimaan sebuah sistem informasi yang

digunakan oleh sebuah organisasi atau institusi publik. Berikut ini 4 contoh model

evaluasi yang sering digunakan untuk mengukur penerimaan sistem informasi

(Surachman, 2008):

1. End-User Computing Satisfaction (EUSC) yang merupakan satu metode

yang menggunakan pengukuran kepuasan sebagai satu bentuk evaluasi

sistem informasi. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Doll &

Torkzadeh dimana menekankan pada kepuasan (satisfaction) pengguna

akhir terhadap aspek teknologi. Penilaian kepuasan tersebut dilihat dari 5

buah perspektif yakni, isi (content), keakuratan (accuracy), format,

kemudahan pengunaan (ease of use), dan waktu (timeliness).Model ini

telah banyak diujicobakan oleh peneliti lain untuk menguji

reliabilitasnyadan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna

meskipun instrumen iniditerjemahkan dalam berbagai bahasa yang

berbeda.

2. Task Technology Fit (TTF) Analysis yang dikembangkan oleh Goodhue

dan Thompson pada tahun 1995. Inti dari model Task Technology Fit

adalah sebuahkonstruk formal yang dikenal sebagai Task-Technology Fit

(TTF), yang merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk

kebutuhan tugas dalam pekerjaan yaitu kemampuan teknologi informasi
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untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Model TTF memiliki 4

konstruk kunci yaitu Task Characteristics, Technology Characteristics,

yang bersama-sama mempengaruhi konstruk ketiga TTF yang balik

mempengaruhivariabel outcome yaitu Performance atau Utilization.

Model TTF menempatkanbahwa teknologi informasi hanya akan

digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas

pengguna.

3. Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model yang dikembangkan

oleh Yusofet al (2006) merupakan suatu kerangka baru yang dapat

digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi. Model ini

menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni Manusia

(Human), Organisasi (Organization) dan Teknologi (Technology). dan

kesesuaian hubungan di antaranya.

4. Technology Acceptance Model (TAM) yang dikenalkan oleh Davis pada

tahun 1989 ini adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang

bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. TAM

ini adalah salah satu model evaluasi kesuksesan sistem informasi dilihat

dari penggunaan sistem. Model ini akan memberikan gambaran bahwa ada

sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan pengguna dalam

menggunakan sistem yang baru yakni kebermanfaatan dan kemudahan.

Kebermanfaatan menunjukan keyakinan pengguna pada kontribusi sistem

informasi terhadap kinerja pengguna sistem informasi. Sedangkan

kemudahan menunjukan tingkat dimana pengguna menyakini bahwa

penggunaan sistem informasi adalah mudah dan tidak memerlukan usaha

keras.

2.3. Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM), diperkenalkan pertama kali oleh

Davis pada tahun 1989. TAM dibuat khusus untuk pemodelan adopsi pengguna

sistem informasi. Menurut Davis (1989), tujuan utama TAM adalah untuk

mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan,
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sikap (personalisasi), dan tujuan pengguna komputer. TAM menganggap bahwa

dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sisitem 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 dimana seseorang percaya bahwa menggunakan system tidak

diperlukan usaha apapun (free of effort). perceived ease of use juga berpengaruh

pada perceived usefulness yang dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa

system tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka.

Menurut Davis (1989) tingkat penerimaan teknologi informasi

(Information technology Acceptance) ditentukan oleh enam faktor, 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 actual (Actual Usage). TAM memiliki dua sisi yaitu : sisi pertama

yang biasa disebut beliefs yang terdiri dari perceived usefulness dan Perceived

ease of use. Sisi kedua terdiri dari: attitude, behavior intention to use serta usage

behavior.

2.3.1. Variabel dan Indikator TAM

Technolgy Acceptance Model (TAM) yang pertama yang belum

dimodifikasi menggunakan lima konstruks utama. Kelima konstruks ini adalah

sebagai berikut (Jogiyanto, 2007):

a. Kegunaan Persepsian (perceived usefulness)

Konstruk pertama di TAM adalah kegunaan persepsian (perceived

usefulness). Kegunaan persepsian (perceived usefulness) didefinisikan

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu

teknologi akan meningkatkan kenerja pekerjaannya (”as the extent to

which a person believes that using a technology will enhance her or
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his performance.”). Dari definisinya, diketahui bahwa kegunaan

persepsian (perceived use fulness) merupakan suatu kepercayaan

(belief) tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jika

seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia

akan menggunakannya. Sebaliknya jika sesorang merasa percaya

bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan

menggunakanya.

b. Kemudahan Penggunaan Persepsian (perceived ease of use)

Konstruk tambahan yang kedua di TAM adalah kemudahan

penggunaan persepsian (perceived ease of use). kemudahan

penggunaan persepsian (perceived ease of  use) Didefinisikan sebagai

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi

akan bebas dari usaha (“is the extent to which a person believes that

using a technology will be free of effort.”)Dari definisinya, diketahui

bahwa konstruk kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of

use) ini juga merupakan suatu kepecayaan (belief) tentang proses

pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem

informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya.

Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi

tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

c. Sikap Terhadap Prilaku (attitude towards behavior)

Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) didefinisikan oleh

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

seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (“an

individual’s positive or negative feelings about performing the target

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

didefinisikan oleh Mathieson (1991) sebagai evaluasi pemakai tentang

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

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

sebelumnya menunjukkan bahwa sikap (attitude) ini berpengaruh

secara positip ke niat perilaku (behavioral intention). Akan tetapi
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beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sikap (attitude) ini tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan ke niat prilaku (behavioral

intention). Oleh karena itu, beberapa penelitian yang menggunakan

TAM tidak memasukkan konstruk sikap (attitude) didalam modelnya.

d. Niat prilaku (behavioral intention)

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

seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang tertentu. Seseorang

akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika mempunyai keinginan

atau niat (behavioral intention) untuk melakukannya.

e. Perilaku (behavior)

Perilaku (behavior) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku

(behavior) adalah penggunaan sesungguhnya (actual use) dari

teknologi.

2.3.2. Perkembangan TAM

Perkembangan TAM sampai dengan tahun 2003 diklasifikasikan kedalam

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

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

elaboration) yang digambarkan seperti berikut:

1986 1990 1995 2000 2003

Gambar 2.22. Kemajuan dari penelitian TAM menurut Lee et al
(Jogiyanto, 2007)

Pengenalan Model

Validasi Model

Ekstensi  Model

Elaborasi Model
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2.3.3. Pengenalan Model

Banyak peneliti mencoba menentukan faktor-faktor apa saja yang

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

terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. TAM dikembangakan dari teori

Theory of Reasoned (TRA) untuk memberikan penjelasan tentang perilaku

pemakai sistem informasi. TAM pertama kali dikenalkan oleh Davis dalam

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

pengenalan model ini banyak mencoba membandingkan TAM dengan TRA dan

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

lebih baik menjelaskan keinginan untuk menerima teknologi dibandingkan dengan

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

model ini sama-sama memprediksi niat pemakai untuk menggunakan teknologi

sistem informasi. Kedua model ini dibandingkan menggunakan tiga criteria

sebagai berikut:

1. Seberapa baik mereka memprediksi niat pemakai untuk menggunakan

sebuah sistem informasi.

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

3. Seberapa sulit model-model diterapkan.

Mathieson menyimpulkan bahwa kedua model menjelaskan niat perilaku

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

TAM lebih sederhana dibandingkan dengan TPB.

2.3.4. Validasi Model

Beberapa penelitian menguji validitas dari instrumen-instrumen yang

digunakan untuk mengukur penerimaan teknologi oleh pemakai. Peneliti-peneliti

ini ingin menguji validitas instrument tersebut untuk digunakan di teknologi,

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

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

menunjukkan bahwa pengukuran konstruk kegunaan persepsian (perceived

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

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

Disamping menguji validitas model TAM, beberapa peneliti juga mencoba

mengembangkan (mengekstensi) model TAM dengan menambahkan beberapa

variabel eksternal yang menerangkan lebih lanjut atau menjadi penyebab

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

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

Model TAM yang dimodifikasi ini dengan ditambahkan variabel-variabel ekternal

tampak di gambar berikut ini (Jogiyanto, 2007).

Gambar 2.23. TAM yang dikembangkan (Jogiyanto 2007)

Penelitian-penelitian yang mencoba mengembangkan model TAM

melakukannya dengan menambahkan variabel-variabel ekternal yang digunakan

dapat dikategorikan misalnya sebagai variabel-variabel individual, organisasi,

kultur dan karakteristik-karakteristik tugas.

2.3.6. Elaborasi Model

TAM yang pertama kali mempunyai empat buah konstruk yaitu persepsian

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

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

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

diproksi dengan frekuensi penggunaan, waktu yang digunakan, pemakaian nyata

atau usage (U) dari sistem teknologi informasi.
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2.4. Kerangka Penelitian Modifikasi TAM

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

buah aplikasi program menemukan adanya dua variabel penting yang menentukan

penerimaan terhadap teknologi informasi yakni kebermanfaatan dan kemudahan.

Selain itu Davis (1989) menemukan bahwa  faktor kebermanfaatan secara

signifikan berhubungan dengan penggunaan sistem saat ini dan mampu

memprediksi penggunaan yang akan datang. Faktor kebermanfaatan disini

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan

teknologi atau sistem tertentu akan meningkatkan kinerja. Sementara kemudahan

diartikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem

informasi adalah mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya

untuk bisa menggunakannya. (Jogiyanto, 2007)

Penelitian Adams et al. (1992) mereplikasi dan mengembangkan

penelitian Davis (1989) dengan hasil menunjukkan bahwa pengukuran konstruk

kegunaan persepsian (perceived usefulness) atau PU dan kemudahan kegunaan

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

situasi dan sistem informasi yang berbeda. Demikian juga Hendrikson et al.

(1996) menemukan bahwa pengukuran instrument-instrumen PU dan PEOU dari

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

Pada skema TAM, manfaat dan kemudahan mempengaruhi penggunaan

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

penggunaan (behavioural intention to use). Namun menurut (Gahtani, 2000)

dalam Oktavianti, dinyatakan bahwa intensitas penggunaan (behavioural intention

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

oleh variabel penerimaan terhadap TI (Acceptance of IT). (Surachman, 2008)

Sedangkan menurut (Milchrahm, 2003) Variabel dari Luar (External

Variables) seperti karakteristik pengguna (User Characteristics) dan karakteristik

sistem (System Characteristic) tidak diteliti karena kontribusinya dalam TAM

dianggap tidak signifikan, sehingga dapat diabaikan meskipun mempunyai

pengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan teknologi. (Tangke, 2004)
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Sehingga model yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat

sebagai berikut ini:

Gambar 2.24. Modifikasi Model TAM oleh Gahtani dalam Oktavianti

(2007)

Penelitian diatas juga telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh

Nurmaini Dalimunte (2014), bahwa faktor perceived usefulness dan faktor

perceived ease of use secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan penggunaan sistem informasi (acceptance of IT). Konstruk TAM

yang telah dimodifikasi:

1. Kegunaan persepsian (perceived usefulness).

Kegunaan persepsian (perceived usefulness) didefinisikan sebagai sejauh

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan

meningkatkan kenerja pekerjaannya (”as the extent to which a person

believes that using a technology will enhance her or his performance.”).

Dari definisinya, diketahui bahwa kegunaan persepsian (perceived use

fulness) merupakan suatu kepercayaan (belief) tentang proses

pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seseorang merasa percaya

bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya.

Sebaliknya jika sesorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang

berguna maka dia tidak akan menggunakanya. (Jogiyanto, 2007)

2. Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use)

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of  use)

Didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (“is the extent to
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which a person believes that using a technology will be free of effort.”).

Konstruk kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) ini

juga merupakan suatu kepecayaan (belief) tentang proses pengambilan

keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah

digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang

merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia

tidak akan menggunakannya. (Jogiyanto, 2007)

3. Penerimaan penggunaan (Acceptance of IT)

Penerimaan pengguna (Acceptance of IT) terhadap sistem infomasi

dipengaruhi oleh kemudahan dan kemanfaatan yang di hasilkan oleh

sistem informasi tersebut. Sehingga kemudahan dan manfaat ini menjadi

faktor penting bagi pengguna sistem informasi untuk menerima dan

menggunakan sistem informasi yang ditawarkan. (Surachman, 2008)

2.5. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor kemudahan (perceived ease of use) dapat berpengaruh positif

terhadap penerimaan SISKOHAT Gen 2.

2. Faktor Kegunaan (perceived usefulness) dapat berpengaruh positif

terhadap penerimaan SISKOHAT Gen 2.

3. Faktor kemudahan (perceived ease of use) dan faktor kegunaan

(perceived usefulness) secara bersama dapat berpengaruh positif terhadap

terhadap penerimaan SISKOHAT Gen 2.
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2.6. Penelitian Terdahulu

1 Nama Peneliti Nurmaini dalimunte, dkk.

Judul

Penelitian

Analisis Pengaruh Faktor Kemudahan Dan Manfaat

Terhadap Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Data

Pokok Pendidikan Dasar

Rumusan

Masalah

Bagaimana menganalisis penerimaan pengguna Sistem

informasi Dapodik?

Kerangka

pemikiran

teoritis

Alat analisis Menggunakan analisis regresi berganda

Hasil

penelitian

1. Secara Kuantitatif ternyata Faktor Kemudahan

(Perceived Easy of Use) secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap Penerimaan Pengguna Sistem

InformasiDapodikdas

2. faktor Manfaat (Perceived useefulness) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pengguna

Sistem Informasi Dapodikdas.

3. faktor Kemudahan dan Manfaat secara bersamaan

berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pengguna

Sistem Informasi Dapodikdas sebesar 33,5%. Jadi

variabel Kemudahan dan Manfaat memiliki pengaruh

kontribusi sebesar 33,5% terhadap variabel penerimaan

Sementara sisanya 66,5% (100% - 33,5%) dapat

diterangkan oleh Faktor lain yang tidak diteliti pada

penelitian ini.

Hubungan

dengan

penelitan

Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan konstruk

dasar TAM Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness),

acceptance of IT, kesamaan permasalahan
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2 Nama

Peneliti

Natalia Tangke

Judul

Penelitian

Analisis Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan

Komputer (TABK) dengan Menggunakan Technology

Acceptance Model (TAM) Pada Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI

Rumusan

Masalah

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan

penerapan TABK di BPK-RI bila ditinjau dengan

menggunakan Technology Acceptance Model (TAM).

Kerangka

pemikiran

teoritis

Alat analisis Menggunakan analisis SEM.

Hasil

penelitian

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa faktor yang

mempengaruhi penerimaan penerapan TABK di BPK RI

adalah persepsi pengguna tentang kegunaan TABK (PU) dan

secara tidak langsung oleh persepsi pengguna tentang

kemudahan dalam menggunakan TABK (PEOU). Penelitian

ini juga membuktikan, faktor sikap pengguna terhadap

penggunaan TABK (ATT) tidak mempengaruhi keputusan

auditor BPK RI untuk menerima penerapan TABK dan sikap

pengguna terhadap penggunaan TABK (ATT) tidak

dipengaruhi oleh persepsi pengguna tentang kegunaan

TABK (PU).

Hubungan

dengan

penelitan

Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan konstruk

dasar TAM Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness,

acceptance of IT.
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3 Nama

Peneliti

Arif Surachman

Judul

Penelitian

Analisis Penerimaan Sistem Informasi Perpustakaan

(SIPUS) Terpadu Versi 3 di Lingkungan Universitas Gadjah

Mada (UGM)

Rumusan

Masalah

1. Bagaimana pengaruh faktor kebermanfaatan dan

faktorkemudahan terhadap penerimaan pengguna

terhadap SIPUS versi 3 di perpustakaan- perpustakaan

UGM?

2. Bagaimana penilaian pengguna terhadap SIPUS versi 3

di perpustakaan-perpustakaan UGM dilihat dari faktor

kebermanfaatan dan kemudahan?

Kerangka

pemikiran

teoritis

Alat analisis Menggunakan analisis Regresi Berganda.

Hasil

penelitian

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel mandiri

tersebut mempengaruhi variable terikat dengan nilai

63,8% sedangkan sisanya merupakan pengaruh dari

faktor lain.

2. adanya pengaruh yang positif dari faktor kebermanfaatan

(X1) terhadap penerimaan SIPUS (Y)

3. adanya pengaruh yang positif dari faktor kemudahan (X2)

terhadap penerimaan SIPUS (Y)

Hubungan

dengan

penelitan

Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan konstruk

dasar TAM Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness),

acceptance of IT.



41

3 Nama Peneliti Dr. Dedi Rianto Rahadi

Judul

Penelitian

Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan

di Sektor Publik

Rumusan

Masalah

Bagaimana pengaruh persepsi dan sikap dalam penggunaan

TI dengan variabel kebermanfaatan dan variabel kemudahan

terhadap penerimaan TI?

Kerangka

pemikiran

teoritis

Alat analisis Menggunakan analisis SEM

Hasil

penelitian

Hasil penelitian menunjukkan kemudahan penggunaan dan

manfaat dirasakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan

TI, Sebaliknya kemudahan penggunaan berpengaruh

terhadap manfaat dirasakan. Pemerintah kota Palembang

merasakan manfaat penggunaan TI dalam memberikan

pelayanan kepada sektor publik. Sebaliknya walaupun

teknologi informasi banyak memberikan kemudahan dan

memberikan manfaat yang besar namun penerimaan

teknologi masih terbatas.

Hubungan

dengan

penelitan

Penelitian ini memiliki kesamaan menggunakan konstruk

dasar TAM Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness),

acceptance of IT, kesamaan permasalahan

2.7. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha

mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa

adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai

keadaan saat ini. Dalam penelitian semacam itu, peneliti mencoba menentukan
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sifat situasi sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan. Dalam studi

deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti studi eksperimen karena tujuannya

adalah menggambarkan "apa adanya" berkaitan dengan variabel-variabel atau

kondisi-kondisi dalam suatu situasi. Penelitian deskriptif pada umumnya tidak

diarahkan untuk pengujian hipotesis. Penelitian deskriptif dapat diklasifikasikan

dalam beberapa jenis, yaitu: a. Studi kasus, b. Studi survey, c. Studi

pengembangan, d. Studi tindak lanjut, e analisis dokumenter, f. Analisis

kecenderungan, g. Studi korelasi. (Nyoman, 2012)

Secara umum dalam buku karangan Nyoman, penelitian deskriptif mengikuti

langkah-langkah berikut:

1. Pernyataan masalah, seperti dalam penelitian eksperimen, peneliti harus

memulai dengan pernyataan jelas mengenai maslaah yang hendak diteliti.

Pernyataan ini mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam

studi.

2. Identifikasi informasi yang perlu untuk pemecahan masalah.

3. Pemilihan atau pengembangan instrumen untuk pengembangan data

angket, daftar wawancara, tes, dan berbagai bentuk skala merupakan

instrumen yang paling sering digunakan dalam penelitian deskriptif.

4. Identifikasi populasi dan penentuan prosedur sampling.

5. Penyusunan rencana prosedur untuk pengumpulan data. Peneliti

menentukan jadwal untuk memperoleh sampel dan penerapan instrumen

6. Pengumpulan data

7. Analisis data

8. Persiapan laporan

2.8. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk

menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang

digunakan.
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2.8.1. Probabality Sampling

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan

peluang yang sama setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota samplel.

Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random

sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling

(sampling menurut daerah).

2.8.2. Nonprobability Sampling

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi, sampling sistematis, kuota,

aksidental, purposive, jenuh, snowball.

2.9. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis walaupun telah

sesuai dengan hipotesis yang diajukan, skala data dan rancangan penelitian yang

digunakan, tetapi ketepatan hasil pengujian masih tergantung pada instrumen

penelitiannya. Bila instrumen penelitian yang digunakan validitas dan

reliabilitasnya rendah tentu kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut tidak

tepat. Instrumen harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas (handal).

Instrumen yang valid berarti instrumen mampu mengukur tentang apa yang

diukur.

Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada angket mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Pengujian

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total item,

kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r table

pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung > r

table maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung < r table maka item

dinyatakan tidak valid.

Menurut Arikunto (2006) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan

tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Uji validitas
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merupakan pengukuran terhadap data yang diolah dimana menunjukkan sejauh

mana alat pengukur mampu mengukur apa yang diharapkan untuk di ukur.

Adapun pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi product

moment atau biasa disebut dengan r tabel dengan r hitung, dimana r hitung harus

lebih besar besar dari r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka data

tersebut dinyatakan valid dan angket dapatdigunakan dalam analisis berikutnya.

Menurut Danang (2007), uji validitas dapat juga dilakukan dengan

menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total

skor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Buka file kerja

2. Pilih menu statistic / analyze , kemudia pilih sub menu correlate, lalu

bivariate.

3. Box variable diisi dengan indikator

4. Pilih coeficient correlation pearson

5. Klik Ok

Menurut Danang (2007), Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu

kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan

adalah konsisten. Adapun langkah analisis untuk menguji reliabilitas adalah:

1. Buka file kerja

2. Pilih menu statistik/analyze, kemudian pilih submenu scale, lalu pilih

reliability analysis

3. Masukkan indikator ke dalam box item

4. Pilih alpha

5. Klik statistic, muncul windows reliability analysis statistic

6. Pada bagian descriptive pilih item, scale, scale if item deleted dan

correlation

7. Kemudian klik continue

8. Klik Ok (selesai)
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Uji reliabiltas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Triton (2006) jika

skala dikelompokkan kedalam kelas dengan range yang sama, maka kemantapan

dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Nilai Cronbach Alpha

Alpha Cronbach’s Tingkat Reliabilitas
0.00 s.d 0.20

> 0.21 s.d 0.40
> 0.40 s.d 0.60
> 0.60 s.d 0.80
> 0.80 s.d 1.00

Kurang Reliabel
Agak Reliabel
Cukup Reliabel
Reliabel
Sangat Reliabel

2.10. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik.

2.10.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data

variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal

atau berdistribusi tidak normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar

disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2.10.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson menggunakan (tabel DW Test),

dasar pengambilan keputusannya adalah:d = ∑ ( )∑ (2.1)
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Dimana:

et = kesalahan gangguan dari sampel

et-1 = kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya

Ketentuan:

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi

2. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi

3. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi

2.10.3. Uji Multikoliniearitas

Multikolinearitas adalah keadaan di mana variabel-variabel independen

dalam persamaan regresi mempunyai kolerasi (hubungan) erat satu sama lain.

Tujuannya adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel independen digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya

multikolinearitas dalam penelitian adalah dengan menggunakan Variance

Inflation Factor (VIF).Jika VIF > 10 maka dianggap ada multikolinearitas dengan

variabel bebas lainnya. Sebaliknya jika VIF < 10 maka dianggap tidak terdapat

multikolinearitas.

2.10.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap,

maka terjadi heteroskedasitisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya

heteroskedasitisitas adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat dan residualnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu pada

grafik dimana sumbu Y adalah yang diprediksikan dan sumbu X adalah residual

(Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandarizet. Dasar pengambilan

keputusannya adalah :
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a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah

terjadi heterokedastisitas.

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi

heterokedastisitas.

2.11. Profil Instansi Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah salah satu

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi di bawah Kementrian Agama RI

(Pusat). Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan dan pelayanan

di bidang agama dan keagamaan di Provinsi Riau, sekaligus berfungsi melakukan

dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI di Provinsi Riau. Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Riau, merupakan instansi vertical Kementrian

Agama (tidak termasuk yang diotonomikan), berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itulah, maka

setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa pada garis dan rel yang telah

ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk

memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Meskipun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan

instansi vertikal, namun bukan berarti Kantor Wilayah Kementerian Agama hanya

mengurusi tugas-tugas pemerintah pusat semata, namun juga mengurusi tugas-

tugas yang bersifat kedaerahan, sebab pada kenyataannya Kantor ini membina dan

melayani kepentingan-kepentingan orang daerah. Oleh karena itulah, maka

koordinasi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, senantiasa dilakukan,

sehingga kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang

pembangunan agama dan keagamaan, sesuai dan sinkron dengan kebijakan

pemerintah pusat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah merupakan kantor yang hampir

sama dengan sebuah pemerintahan, sebab Kantor Wilayah ini pada kenyataannya
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mengurusi seluruh kepentingan manusia sejak lahir sampai dengan masuk kubur.

Tugas-tugas kedinasannya, bersentuhan langsung dengan tugas-tugas kedinasan

lainnya. Sebagai contoh, penyelenggaraan ibadah haji. Ibadah haji bersintuhan

dengan tugas kedinasan lainnya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan,

Keimigrasian, Keamanan, Ketertiban, dan lain sebagainya.

2.11.1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Riau yang Taat Beragama, Rukun,

Cerdas, Berbudaya dan Sejahtera yang Tercermin dalam Kehidupan

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”.

2.11.2. Misi

1. Mewujudkan Masyarakat Provinsi Riau yang Taat Menjalankan

Ajaran Agamanya;

2. Mewujudkan Masyarakat Riau yang Rukun, Toleran dan Berbudaya;

3. Mewujudkan Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan yang Berkualitas dan Terkemuka di Provinsi Riau;

4. Mewujudkan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Prima Kepada

Masyarakat;

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

serta Menjadi Percontohan di Provinsi Riau.

2.11.3. Tema kerja, motto kerja dan sifat kerja

Tema kerja : ciptakan image yang sempurna

Motto kerja : ramah, amanah dan tegas

Sifat kerja : sungguh-sungguh, teliti dan kreatif

2.11.4. Alamat Instansi

Nama Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 235 Kotak Pos 1131

Telepon/fax : 0761-22869/ 0761-22869
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2.11.5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Provinsi Riau

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.Dalam

melaksanakan tugasnya Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di

bidang penyuluhan, bimbingan jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, dan

penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji dan

umrah.

Adapun bagian-bagian dari Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini

adalah sebagai berikut:

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji: Mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan

pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.

2. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah: Mempunyai tugas melakukan

pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji.

3. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji: Mempunyai

tugas melakukan pelayanan di bidang perjalanan haji, perbekalan dan

akomodasi haji.

4. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji: Mempunyai tugas melakukan

pengelolaan keuangan haji.

5. Seksi Sistem Informasi Haji (SISKOHAT): Mempunyai tugas

memberikan informasi tentang kegiatan haji.
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2.11.6. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Provinsi Riau

Gambar 2.25. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Riau

2.12. Profil Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor

Kementerian Agama yang berlokasi dijantung ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Mengingat letak dan wilayahnya yang berada di Ibu Kota Provinsi Riau, maka

potret dan performancenya menjadi tolak ukur bagi Kementerian Agama Provinsi

Riau. Sebab yang menjadi ukuran bagi masyarakat tentang keberhasilan Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Riau sedikit banyaknya pasti dikaitkan dengan

Kankemenag Kota Pekanbaru. Apalagi pelayanan sehari-hari kepada masyarakat

yang berkaitan dengan Kementerian Agama dilakukan oleh Kankemenag Kota

Pekanbaru.

Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama

Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota,

adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Riau.
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Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.12.1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang taat beragama, serta

rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu”.

2.12.2. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki iman dan

taqwa serta berakhlaq mulia.

2. Meningkatkan pelayanan Kementerian Agama, pelaksanaan ajaran

agama serta kerukunan ummat beragama.

3. Meningkatkan iptek dan imtaq melalui pendidikan agama dan

keagamaan.

2.12.3. Alamat Instansi

Nama Instansi : Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Alamat :Jl.Rambutan No.1 Simpang Arifin Ahmad Pekanbaru

Telepon/fax :0761-61802-66504/ 0761-61802

2.12.4. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota Pekanbaru

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang merupakan penyedia

informasi, yang menyediakan layanan secara langsung maupun melalui internet,

dengan fungsi utama sebagai unsur penunjang kesuksesan kegiatan

penyelenggaraan haji dan umrah. Pada Seksi ini, memiliki visi yaitu

“Terwujudnya Penyelenggaraan Haji yang Berkualitas.” Adapun misi untuk

mencapai visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, menyenangkan dan

memuaskan

2. Meningkatkan pembinaan yang terarah, maksimal dan memadai

3. Meningkatkan penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel
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2.12.5. Struktur organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota

Pekanbaru

Gambar 2.26. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota
Pekanbaru


