
BAB 4

ANALISA DAN HASIL

4.1 Analisis Kesuksesan Siasy
Sistem SIASY ini dibangun pada tahun 2014, penerapan sistem SIASY ini

bertujuan untuk membantu kegiatan akademik dan mahasiswa, mempermudah ad-
ministrasi surat menyurat yang dilakukan secara online, untuk melakukan kegiatan
seperti pengurusan surat dispensasi SPP, aktif kuliah, surat izin penelitian,surat pra
riset.

Penerapan SIASY ini dilatar belakangi oleh proses pengurusan surat menyu-
rat secara manual, dan membantu admin dalam melakukan proses pembuatan surat
menyurat mahasiswa. Dengan adanya SIASY ini mempermudah kegiatan admin,
admin hanya perlu memantau data mahasiswa yang masuk ke sistem SIASY admin
setelah itu membuat nama mahasiswa yang mengajukan surat yang di butuhkan.

4.2 Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa data primer yang

berupa data yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran angket dengan maha-
siswa dan Admin Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang menggunakan sistem
informasi administrasi surat menyurat (SIASY) yang diambil sample nya sebanyak
99 mahasiswa dan 1 admin. Dan data sekunder yang diperoleh dari literature yang
terkait dengan penelitian yang sedang di lakukan ini.

4.3 Deskripsi Responden
Respnden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan Admin di Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial yang menggunakan sistem informasi administrasi mana-
jemen surat (SIASY) sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 mahasiswa
dan 1 admin yang menggunakan sistem informasi administrasi manajemen surat
(SIASY) di Fakultas ekonomi dan ilmu sosial uin suska riau berdasarkan perhi-
tungnan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pener-
imaan sistem informasi administrasi manajemen surat (SIASY) dengan menggu-
nakan metode TAM. Jumlah responden dalam penelitian ini dikempokkan menjadi
beberpa karakteristik seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. kuesioner
yang disebar pada penelitian ini adalah sebanyak 100 rangkap.

4.3.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada bagian ini menjelaskan mengenai deskripsi responden berdasarkan je-

nis kelamin seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis kelamin Jumlah

1 Laki-laki 47
2 Perempuan 53

Total 100

Gambar 4.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 karakteristik responden berdasarkan
jenis kelamin, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata responden pada sampel kue-
sioner berjenis kelamin perempuan. Ini dapat dilihat dari tabel di atas dimana se-
banyak 53 responden berjenis kelamin perempuan sedangkan sisanya sebanyak 47
responden jenis kelamin laki-laki.

4.3.2 Responden Berdasarkan Status
Selanjutnya untuk melihat karaktesitik responden berdasarkan status

responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Status

No Status Jurusan Jumlah

1 Mahasiswa

Akuntansi 28
Administrasi Negara 35
Akuntansi D3 5
Manajemen Perusahaan 7
Administrasi Perpajakan 1
Manajemen 23

2 Admin 1
Total 100
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Gambar 4.2. Responden Berdasarkan Status

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 karakteristik responden berdasarkan
status,dapat dilihat bahwa responden terdiri dari yaitu Mahasiswa dan Admin
SIASY pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

4.3.3 Responden Berdasarkan Usia
Selanjutnya untuk melihat karaktesitik responden berdasarkan jurusan

dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Usia

No Pendidikan Terahir Jumlah

1 17-25 Tahun 99
2 26-35 Tahun 1

Total 100
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Gambar 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 karakteristik responden berdasarkan
usia, dengan 2 kategori usia yaitu, 17-25 tahun dan 26-35 tahun yang masing –
masing berjumlah 99 orang untuk kategori usia 17-25 tahun dan 1 orang untuk
kategori usia 26-35 tahun.

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini diambil 30% dari total res-

ponden, sebagai sampel dari ke-100 responden yang akan disebarkan kuesioner.
Hal ini dilakukan untuk menguji apakah kuesioner atau kuisioner yang disebarkan
valid dan reliabel untuk disebarkan. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum
penyebaran kuesioner kepada seluruh responden.

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan kepada 30% dari 100 orang
responden (30 orang) dengan jumlah pertanyaan 16 butir yang terdiri dari 6 pery-
ataan untuk variabel Perceived Usefulness (X1), 6 pernyataan untuk variabel kemu-
dahan Perceived Ease of Use (X2), dan 4 pernyataan untuk variabel Acceptance of
IT (Y).

4.4.1 Uji Validitas
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 kuesioner dapat digunakan dalam analisis
berikutnya. Di dalam tabel r Product Moment untuk jumlah 100 responden de-
ngan taraf signifikan 5% adalah 0,361. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.4.
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Tabel 4.4. Uji Validitas

Variabel Perceived Usefulness (X1)

Pernyataan Nilai Korelasi (PEARSON
CORRELATION)

R Tabel Keterangan

PU1 0,500 0,361 Valid
PU2 0,660 0,361 Valid
PU3 0,516 0,361 Valid
PU4 0,630 0,361 Valid
PU5 0,595 0,361 Valid
PU6 0,602 0,361 Valid

Variabel Perceived eas ofe use (X2)

Pernyataan Nilai Korelasi (PEARSON
CORRELATION)

R Tabel Keterangan

PEOU1 0,627 0,361 Valid
PEOU2 0,567 0,361 Valid
PEOU3 0,573 0,361 Valid
PEOU4 0,609 0,361 Valid
PEOU5 0,646 0,361 Valid
PEOU6 0,567 0,361 Valid

Variabel Acceptance of TI (Y)

Pernyataan Nilai Korelasi (PEARSON
CORRELATION)

R Tabel Keterangan

ACIT1 0,627 0,361 Valid
ACIT2 0,553 0,361 Valid
ACIT3 0,612 0,361 Valid
ACIT4 0,727 0,361 Valid

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan adalah
valid sesuai dengan pengukuran validitas, nilai korelasi lebih besar dari r tabel.

4.4.2 Uji Reliabilitas
Berikut adalah hasil dari pengujian dari reliabilitas dapat dilihat pada

Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Uji Reliabilitas

Variabel Perceived Usefulness (X1)

Pernyataan ALPHA IF ITEM
DELETED

Cronbach Alpha Nilai Alpha Keterangan

PU1 0.846

0,850

0,600 Reliable
PU2 0,837 0,600 Reliable
PU3 0,843 0,600 Reliable
PU4 0,838 0,600 Reliable
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Table 4.5 Uji Reliabilitas (Tabel lanjutan...)

Variabel Perceived Usefulness (X1)
PU5 0,841 0,600 Reliable
PU6 0,841 0,600 Reliable

Variabel Perceived eas ofe use (X2)

Pernyataan ALPHA IF ITEM
DELETED

Cronbach Alpha Nilai Alpha Keterangan

PEOU1 0,836

0,850

0,600 Reliable
PEOU2 0,42 0,600 Reliable
PEOU3 0,841 0,600 Reliable
PEOU4 0,839 0,600 Reliable
PEOU5 0,837 0,600 Reliable
PEOU6 0,841 0,600 Reliable

Variabel Acceptance of TI (Y)

Pernyataan ALPHA IF ITEM
DELETED

Cronbach Alpha Nilai Alpha Keterangan

ACIT1 0,844

0,850

0,600 Reliable
ACIT2 0,848 0,600 Reliable
ACIT3 0,846 0,600 Reliable
ACIT4 0,843 0,600 Reliable

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan adalah
reliable sesuai dengan pengukuran standarisasi Cronbach Alpha, nilai lebih besar
dari 0,600.

4.5 Hasil Pengolahan Kuesioner
Adapun hasil penyebatan data kuesioner penelitian yang diperoleh adalah

sebagai berikut:

4.5.1 Variabel Perceived Usefulness
Terdapat 6 item pernyataan untuk variabel Perceived Usefulness, yang item

pernyataannya dikodekan dengan PU1 hingga PU6. Berikut pengklasifikasian jawa-
ban responden berdasarkan indikator dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Pernyataan Variabel Kebermanfaatan (Perceived Usefulness)

Variabel X1
Frekuensi

Jumlah
STS TS S SS

PU1 2% 10% 68% 20% 100%
PU2 2% 12% 54% 32% 100%
PU3 1% 10% 57% 32% 100%
PU4 2% 14% 53% 31% 100%
PU5 1% 17% 48% 34% 100%
PU6 0% 26% 47% 27% 100%
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Berdasarkan Tabel 4.6, menunjukkan bahwa jawaban responden mengena-
i pernyataan PU 1 yaitu “Sistem informasi administrasi surat menyurat (SIASY)
mudah digunakan.”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju 2%, men-
jawab tidak setuju 10%, menjawab setuju 68%, dan sangat setuju 20%. Dari hasil
jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan
PU1.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan PU2 yaitu “Sistem
informasi administrasi surat menyurat (SIASY) Meningkatkan kinerja Ad-
min/mahasiswa dalam proses pembuatan surat menyurat”. Hasilnya adalah yang
menjawab sangat tidak setuju 2%, menjawab tidak setuju 12%, menjawab setuju
54%, dan sangat setuju 32%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan
menjawab setuju terhadap pernyataan PU2.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan PU3 yaitu “Sistem in-
formasi administrasi surat menyurat (SIASY) Meningkatkan produktifitas Ad-
min/Mahasiswa dalam proses pembuatan surat menyurat.”. Hasilnya adalah yang
menjawab sangat tidak setuju 1%, menjawab tidak setuju 10%, menjawab setuju
57%, dan sangat setuju 32%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan
menjawab tidak setuju terhadap pernyataan PU3.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan PU4 yaitu “Sistem in-
formasi administrasi surat menyurat (SIASY) Meningkatkan efektifitas Ad-
min/Mahasiswa”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju 2%, men-
jawab tidak setuju 14%, menjawab setuju 53%, dan sangat setuju 31%. Dari hasil
jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan
PU4.

Kemudian untuk jawaban responden mengenai pernyataan PU5 yaitu “Sis-
tem informasi administrasi surat menyurat (SIASY) Membuat pekerjaan lebih mu-
dah.”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju 1%, menjawab tidak
setuju 17%, menjawab setuju 48%, dan sangat setuju 34%. Dari hasil jawaban res-
ponden tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan PU5.

Dan untuk jawaban responden mengenai pernyataan PU6 yaitu “Sistem in-
formasi administrasi surat menyurat (SIASY), membantu Menyelesaikan tugas de-
ngan cepat”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju 0%, menjawab
tidak setuju 26%, menjawab setuju 47%, dan sangat setuju 27%. Dari hasil jawa-
ban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan PU6.

4.5.2 Variabel Perceived Ease of Use
Terdapat 6 item pernyataan untuk variabel Perceived Ease of Use, yang

item pernyataannya dikodekan dengan PEOU1 hingga PEOU6. Berikut pengklasi-
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fikasian jawaban responden berdasarkan indikator dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Pernyataan Variabel Kemudahan (Perceived Ease of Use)

Variabel X2
Frekuensi

Jumlah
STS TS S SS

PEOU1 0% 17% 48% 35% 100%
PEOU2 1% 15% 51% 33% 100%
PEOU3 1% 23% 56% 20% 100%
PEOU4 0% 19% 55% 26% 100%
PEOU5 0% 16% 54% 30% 100%
PEOU6 0% 21% 47% 32% 100%

Berdasarkan Tabel 4.7, menunjukkan bahwa jawaban responden mengena-
i pernyataan PEOU 1 yaitu “Tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk
memahami cara menggunakan SIASY”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat
tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju 17%, menjawab setuju 48%, dan sangat se-
tuju 35%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju
terhadap pernyataan PEOU1.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan PEOU2 yaitu “Mudah bagi
saya menggunakan SIASY untuk memenuhi apa yang saya butuhkan.”. Hasilnya
adalah yang menjawab sangat tidak setuju 1%, menjawab tidak setuju 15%, men-
jawab setuju 51%, dan sangat setuju 33%. Dari hasil jawaban responden tersebut
lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan PEOU2.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan PEOU3 yaitu “Interaksi de-
ngan SIASY mudah dan jelas”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju
1%, menjawab tidak setuju 23%, menjawab setuju 56%, dan sangat setuju 20%.
Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap
pernyataan PEOU3.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan PEOU4 yaitu “Mudah ba-
gi saya dalam mengoperasikan SIASY”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat
tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju 19%, menjawab setuju 55%, dan sangat se-
tuju 26%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju
terhadap pernyataan PEOU4.

Kemudian untuk jawaban responden mengenai pernyataan PEOU5 yaitu
“Mudah untuk menjadi mahir menggunakan SIASY.”. Hasilnya adalah yang men-
jawab sangat tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju 16%, menjawab setuju 54%,
dan sangat setuju 30%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan men-
jawab setuju terhadap pernyataan PEOU5.

Dan untuk jawaban responden mengenai pernyataan PEOU6 yaitu “Mudah
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bagi saya untuk terampil menggunakan SIASY.. Hasilnya adalah yang menjawab
sangat tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju 21%, menjawab setuju 47%, dan
sangat setuju 32%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab
setuju terhadap pernyataan PEOU6.

4.5.3 Variabel Acceptance of IT
Terdapat 10 pernyataan yang dikodekan dari ACIT1 hingga ACIT10 untuk

mengukur penerimaan sistem, berikut gambaran hasil sesuai dengan jawaban res-
ponden dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Hasil Pernyataan Variabel Penerimaan TI (Acceptance of IT)

Variabel Y
Frekuensi

Jumlah
STS TS S SS

ACIT1 0% 2% 55% 43% 100%
ACIT2 0% 7% 55% 38% 100%
ACIT3 0% 12% 52% 36% 100%
ACIT4 0% 7% 48% 45% 100%

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa, jawaban responden mengenai
pernyataan ACIT1 yaitu “Terbantu dengan adanya sistem informasi administrasi
surat menyurat (SIASY)”. Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju 0%,
menjawab tidak setuju 2%, menjawab setuju 55%, dan sangat setuju 43%. Dari hasil
jawaban responden tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan
ACIT.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan ACIT2 yaitu “Menerima
penerapan sistem informasi administrasi surat menyurat (SIASY)”. Hasilnya adalah
yang menjawab sangat tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju 7%, menjawab setu-
ju 55%, dan sangat setuju 38%. Dari hasil jawaban responden tersebut lebih domi-
nan menjawab Setuju terhadap pernyataan ACIT2.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan ACIT3 yaitu “Fitur sis-
tem informasi administrasi surat menyurat (SIASY)sudah memenuhi kebutuhan”.
Hasilnya adalah yang menjawab sangat tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju
12%, menjawab setuju 52%, dan sangat setuju 36%. Dari hasil jawaban responden
tersebut lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan ACIT3.

Untuk jawaban responden mengenai pernyataan ACIT4 yaitu “Merasa puas
dengan kinerja sistem informasi administrasi surat menyurat (SIASY)”. Hasilnya
adalah yang menjawab sangat tidak setuju 0%, menjawab tidak setuju 7%, men-
jawab setuju 48%, dan sangat setuju 45%. Dari hasil jawaban responden tersebut
lebih dominan menjawab setuju terhadap pernyataan ACIT4.
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4.6 Analisis Deskriptif
Hasil deskriptif data responden pada penelitian ini terdapat variabel inde-

penden yaitu Perceived Usefulness (X1) dan Perceived Ease of Use (X2), dan varia-
bel dependen yaitu penerimaan pengguna terhadap Institutional Repository (Y).

4.6.1 Deskriptif Variabel Perceived Usefulness (X1)
Adapun hasil deskriptif variable X1 secara umum data kuesioner yang diper-

oleh berdasarkan variabel dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Data Kuesioner Variabel Perceived Usefulness (X1)

Responden Range Min Max Sum

Variabel X1 100 14 10 24 1.872
Variabel X2 100 12 12 24 1.860
Variabel Y 100 7 9 16 1.334

Dari Tabel 4.9, dapat diketahui variabel Perceived Usefulness (X1) terdapat
jumlah kasus sebanyak 100 responden yang mengisi kuesioner. Diperoleh hasil un-
tuk rentang (range)=, skor minimum dari data=10 dan skor maksimum dari data=24,
sedangkan jumlah keseluruhan (sum)=1.872.

Untuk mengetahui kategori jawaban responden dari pernyataan kuesioner
yang diajukan masuk dalam kategori Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (T-
S), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), maka dilakukan analisis dengan metode likert.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menentukan besarnya skor kriterium (skor ideal) ( ∑SK )
2. ∑SK = Skor tertinggi tiap item pernyataan X Jumlah item pernyataan X Jum-

lah responden.
= 4 X 6 X 100
= 2.400

3. Jumlah skor total hasil pengumpulan data variabel (X1) (SH)=1.872.
4. Mencari besarnya persentase (P).

p = ∑SH
∑SK

x100%

p = ∑1.872
∑2.400

x100%
= 70

Dari perhitungan di atas maka didapatkan range kategorinya, adapun range
kategorinya adalah sebagai berikut:

1. 0-25% (Sangat Tidak Setuju)
2. 26-50% (Tidak Setuju)
3. 51-75% (Setuju)
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4. 76-100% (Sangat Setuju)

Dari range kategori tersebut dapat dilihat bahwa dari hasil distribusi persen-
tase jawaban responden berdasarkan variabel Perceived Usefulness (X1) adalah
sebesar 70% adalah termasuk kedalam kategori sangat setuju. Ini berarti peng-
guna meyakini dan menerima manfaat yang dihasilkan oleh sistem karena sistem
dapat menyelesaikan tugas dengan cepat, meningkatkan kualitas kinerja, merasa
puas dalam bekerja serta meningkatkan kinerja pengguna sehingga pekerjaan yang
dilakukan pengguna dapat terselesaikan dengan baik dan mampu meningkatkan
penerimaan pengguna terhadap siasy.

4.6.2 Deskriptif Variabel Perceived Ease of Use (X2)
Adapun hasil deskriptif variable X2 secara umum data kuesioner yang diper-

oleh berdasarkan variabel dapat dilihat pada Tabel 4.9, dan dapat diketahui varia-
bel Perceived Ease of Use (X2) terdapat jumlah kasus sebanyak 100 responden
yang mengisi kuesioner. Diperolehhasil untuk rentang (range)=9, skor minimum
dari data=12 dan skor maksimum dari data=24, sedangkan jumlah keseluruhan
(sum)=1.860

Untuk mengetahui kategori jawaban responden dari pernyataan kuesioner
yang diajukan masuk dalam kategori Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (T-
S), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), maka dilakukan analisis dengan metode likert.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya skor kriterium (skor ideal) ( ∑SK )
2. ∑SK = Skor tertinggi tiap item pernyataan X Jumlah item pernyataan X Jum-

lah responden.
= 4 X 6 X 100
= 2.400

3. Jumlah skor total hasil pengumpulan data variabel (X) (SH)=1.860.
4. Mencari besarnya persentase (P).

p = ∑SH
∑SK

x100%

p = ∑1.860
∑2.400

x100%
= 77.5%

Dari perhitungan di atas maka didapatkan range kategorinya, adapun range
kategorinya adalah sebagai berikut:

1. 0-25% (Sangat Tidak Setuju)
2. 26-50% (Tidak Setuju)
3. 51-75% (Setuju)
4. 76-100% (Sangat Setuju)
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Dari range kategori tersebut dapat dilihat bahwa dari hasil distribusi persen-
tase jawaban responden berdasarkan variabel Perceived Ease of Use (X2) adalah
sebesar 75,5% adalah termasuk kedalam kategori setuju. Ini berarti pengguna se-
tuju terhadap kemudahan yang diberikan oleh sistem, baik itu kemudahan dalam
mempelajari, memahami, berinteraksi maupun kemudahan dalam mengakses siasy.

4.6.3 Deskriptif Variabel Acceptance of IT (Y)
Adapun hasil deskriptif variabel Y secara umum data kuesioner yang diper-

oleh berdasarkan variabel dapat dilihat padaTabel 4.9, dan dapat diketahui variabel
acceptance of IT (Y) terdapat jumlah kasus sebanyak 100 responden yang mengisi
kuesioner. Diperoleh hasil untuk rentang (range) =19, skor minimum dari data=9
dan skor maksimum dari data=16, sedangkan jumlah keseluruhan (sum)=1.334.

Untuk mengetahui kategori jawaban responden dari pernyataan kuesioner
yang diajukan masuk dalam kategori Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (T-
S), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), maka dilakukan analisis dengan metode likert.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya skor kriterium (skor ideal) ( ∑SK )
2. ∑SK = Skor tertinggi tiap item pernyataan X Jumlah item pernyataan X Jum-

lah responden.
= 4 X 4 X 100
= 1.600

3. Jumlah skor total hasil pengumpulan data variabel (X) (SH)=1.334.
4. Mencari besarnya persentase (P).

p = ∑SH
∑SK

x100%

p = ∑1.334
∑1.600

x100%
= 83.37%

Dari perhitungan di atas maka didapatkan range kategorinya, adapun range
kategorinya adalah sebagai berikut:

1. 0-25% (Sangat Tidak Setuju)
2. 26-50% (Tidak Setuju)
3. 51-75% (Setuju)
4. 76-100% (Sangat Setuju)

Dari range kategori tersebut dapat dilihat bahwa dari hasil distribusi persen-
tase jawaban responden berdasarkan variabel Acceptance of IT (Y) adalah sebesar
83,375% adalah termasuk kedalam kategori setuju. Dari hasil tersebut dapat di-
nyatakan bahwa pengguna menerima penerapan siasy sebagai suatu teknologi yang
dapat mendukung kinerja mereka.
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4.7 Uji Asusmi Klasik
Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan sebelum dilakukannya analisis

regresi berganda, yaitu:

4.7.1 Uji Multikolinieritas
Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memper-

hatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan saat pengolahan data serta nilai VIF
(Variance Inflation Factor) dan toleransinya. Jika nilai VIF berada di bawah 10 dan
nilai toleransi mendekati 1, maka model regresi tersebut tidak terdapat multikolin-
ieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF

1
(Constant)

PU 0,664 1,506
PEOU 0,664 1,506

a. Dependent Variable: ACIT

Dari tabel di atas, variabel Perceived Usefulness (X1) nilai tolerance yaitu
0,664 dengan nilai VIF sebesar 1,506. Sedangkan variabel Perceived Ease of Use
(X2) nilai tolerance sama dengan (X1) sebesar 0,664 dan nilai VIF sebesar 1,506.
Apabila VIF < 10, maka untuk uji multikolinieritas tidak terdapat persoalan di-
antara variabel bebas.

4.7.2 Uji Autokorelasi
Untuk menguji apakah ada masalah autokorelasi dalam persamaan regre-

si sederhana, maka dilakukan uji Durbin-Watson yang dapat dilihat pada Per-
samaan 4.1.

d =
∑

t=N
t=2 (et − et −1)2

∑
t=N
t=2 e2

t
(4.1)

Dimana:
et: kesalahan gangguan dari sampel.
et-1: kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya.

Ketentuan:
1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi.
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2. Angka D-W di antara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas 2 berarti ada autokorelasi.

Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Uji Autokorelasi

ModelSummaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 0,615a 0,378 0,365 1,20496 2,203

a. Predictors: (Constant), PEOU, PU

b. Dependent Variable: ACIT

Dari Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar
2,203 yang terletak antara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi pada model
yang dibuat.

4.7.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji dalam sebuah model regre-

si terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengematan lain
tetap. Caranya dengan melihat grafik scatter plot antar nilai prediksi variabel terikat
(ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID). Jika titik-titik membentuk pola tertentu
yang teratur seperti gelombang besar melebar, kemudian menyempit maka terjadi
heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sum-
bu Y tanpa membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil
uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Uji Heteroskedastisitas
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Titik-titik pada grafik scatterplot di atas, tidak mempunyai pola penyebaran
yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal
ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model
regresi.

4.7.4 Uji Normalitas
Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik Normal Probability

Plot. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, dapat dilakukan de-
ngan melihat grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumu-
latif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika
data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka model regre-
si memenuhi asumsi normalitas tetapi jika data menyebar jauh dari garis diagonal
dan atau mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6.

Gambar 4.5. Uji Normalitas

52



Gambar 4.6. Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan histogram maupun grafik normal plot pada semua
variabel penerimaan sistem dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal plot terli-
hat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah
garis diagonal. Sedangkan grafik histogram, memberikan pola distribusi yang nor-
mal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi uji normalitas.
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 100

NormalParametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 1,19272671

Most Extreme Differences
Absolute 0,112
Positive 0,055
Negative -,112

Kolmogorov-Smirnov Z 1,118
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,164

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dengan melihat grafik normal P-P Plot, tampilan histogram dan hasil dari
uji kolmogorov smirnov dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal plot terlihat
titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah
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garis diagonal. Pada grafik histogram.
Memberikan pola distribusi yang normal dan pada Tabel 4.12 uji kol-

mogorov smirnov dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,164 > 0,05.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa model regresi
memenuhi uji normalitas.

4.8 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda dilakukan untuk mencari pengaruh antara variabel

Perceived Usefulness (X1) dan variabel ease of use (X2) terhadap variabel Accep-
tance of IT (Y), dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Analisis Regresi Berganda

Coefficientsa

Model
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coeffi-
cients

T Sig.
Correlations Collinearity

Statistics

B Std.
Error

Beta Zero-
order

Partial Part Tolerance VIF

(Constant)6.407 0,928 6.907 0,000
PU 0,125 0,054 0,226 2,303 0,023 0,594 0,385 0,307 0,664 1,506
PEOU 0,247 0,053 0,455 4,634 0,000 0,601 0,399 0,321 0,664 1,506

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil regresi linear berganda di atas, maka diperoleh
persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

Y=6.407 + 0,125X1 + 0,247X2
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa varia-

bel kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan SIASY berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penerimaan sistem pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin
Suska Riau dengan taraf signifikan terendah yaitu PEOU (0,000), dan taraf sig-
nifikan tertinggi yaitu variabel PU (0,023). Adapun penjabaran lebih lanjut adalah:

1. Nilai konstanta dari Unstandardized Coefficients sebesar 6,407. Angka ini
angka konstan yang menunjukan penerimaan pengguna SIASY jika varia-
bel Perceived Usefulness (X1) dan Perceived Ease of Use (X2) dianggap
konstan, maka penerimaan pengguna SIASY sebesar 6,407

2. Koefesien regresi variabel Perceived Usefulness (X1)=0,125, menunjukan
adanya pengaruh variabel ini terhadap Penerimaan Siasy. Tanda positif me-
nunjukkan koefesien arah hubungan yang positif. Dengan arti setiap ada
kenaikan pada variabel Perceived Usefulness (X1) sebesar satu kesatuan,
maka penerimaan siasy akan meningkat sebesar 0,00. Adapun nilai hubun-
gan untuk variabel Perceived Usefulness (X1) terhadap penerimaan siasy
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(Y) yaitu sebesar 0,594 atau 59,4%.
3. Koefesien regresi variabel Perceived Ease of Use (X2)=0,247, ini menun-

jukan adanya pengaruh variabel ini terhadap Penerimaan siasy (Y). Tanda
positif menunjukkan koefesien arah hubungan yang positif. Dengan arti se-
tiap ada kenaikan pada variabel Perceived Ease of Use (X32) sebesar satu
kesatuan, maka penerimaan sistem akan meningkat sebesar 0,000. Nilai
hubungan untuk variabel Perceived Ease of Use (X2) terhadap penerimaan
SIASY (Y) yaitu sebesar 0,602 atau 60,1%.

4.9 Uji Koefesien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang

sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel bebas akan
diikuti oleh variabel terikat pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan meli-
hat nilai R Square (R2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai de-
ngan 1. Selanjutnya nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel in-
dependent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang
mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua infor-
masi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependent. Hasilnya dapat dilihat
pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Statistik Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,718a ,515 ,505 1,31401

a. Predictors: (Constant), pu, peou

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi memiliki R Square sebesar
0,515. Hal ini berarti 51,5% tingkat penerimaan siasy dipengaruhi oleh variabel
Perceived Usefulness dan variabel ease of use. Sedangkan sisanya (100% -51,5% =
48,8%) dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diukur dalam peneli-
tian ini.

Nilai korelasi (R) sebesar 0,718. hal ini berarti 71,8% hubungan antara
faktor variabel Perceived Usefulness dan variabel ease of use terhadap penerimaan
siasy memiliki hubungan yang berarti. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya.

4.10 Uji Koefesien Regresi Linier Berganda
Analisis dari koefesien regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:
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4.10.1 Uji T
Uji hipotesis parsial atau uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh

masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.
Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah
jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara parsial terda-
pat pengaruh yang signifikan antara variabel indenpenden terhadap variabel depen-
den. Kemudian jika t hitung < t tabel maka Ho diterima Ha ditolak artinya secara
parsial tidak ada pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel
dependen. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Statistik Uji T

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.
B Std. Error Beta

1
(Constant) 6,407 0,928 6,907 0,000
PU 0,125 0,054 0,226 2,303 0,023
PEOU 0,247 0,053 0,455 4,634 0,000

a. Dependent Variable: ACIT

1. Hipotesis 1
“Faktor Kegunaan (Perceived Usefulness) dapat berpengaruh positif ter-
hadap penerimaan SIASY.
(a) Menentukan Ho dan Ha

Ho: Faktor Kebermanfaatan (Perceived Usefulness) tidak berpenga-
ruh positif terhadap penerimaan Siasy. Ha: Faktor Kebermanfaatan
(Perceived Usefulness) dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan
Siasy.

(b) Menentukan t hitung
Dari output didapat t hitung 2,303 variabel Perceived Usefulness.

(c) Menentukan t tabel
Dalam pengujian hipotesis untuk model regresi, derajat bebas diten-
tukan dengan rumus (df=n–k). Dimana n= banyak observasi, sedan-
gkan k= banyaknya variabel (bebas dan terikat). Jadi df= 100-3=97
sehingga nilai T tabel untuk data sebanyak 100 responden, jumlah
variabel 3 dan tingkat signifikan 5% (uji dua arah) adalah sebesar
1,984. Sehingga, nilai t hitung > t tabel (2,303>1,984) maka Ho dito-
lak, sedangkan pada kolom signifikan lebih kecil dari tingkat kesala-
han (0,023¿0,05) maka Ho diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
Faktor kegunaan (Perceived Usefulness) berpengaruh positif terhadap
penerimaan Siasy.
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2. Hipotesis 2
“Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh positif terhadap
penerimaan Siasy”.
(a) Menentukan Hipotesis Ho: Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use)

tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Siasy. Ha: Faktor ke-
mudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh positif terhadap pener-
imaan Siasy.

(b) Menentukan T hitung Dari output didapat t hitung 4,634 variabel Per-
ceived Ease of Use.

(c) Menentukan T tabel Dalam pengujian hipotesis untuk model regresi,
derajat bebas ditentukan dengan rumus (df=n–k). Dimana n = banyak
observasi, sedangkan k= banyaknya variabel (bebas dan terikat). Jadi
df=100-3=97 sehingga nilai T tabel untuk data sebanyak 100 respon-
den, jumlah variabel 3 dan tingkat signifikan 5% (uji dua arah) adalah
sebesar 1,984. Sehingga, nilai t hitung>t tabel (2,949 >1,984) maka
Ho ditolak, sedangkan pada kolom signifikan lebih besar dari tingkat
kesalahan (0,000<0,05) maka Ho ditolak. Sehingga dapat ditarik kes-
impulannya, bahwa Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) berpe-
ngaruh positif terhadap penerimaan siasy.

4.10.2 Uji F
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara

bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan memband-
ingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kesalahan 5% dalam arti (α=0,05).
Apabila nilai F hitung > F tabel, maka berarti variabel bebasnya secara bersama-
sama memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel terikat. Hasilnya dapat
dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Statistik Uji F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 85,603 2 42,801 29,479 ,000b
Residual 140,837 97 1,452
Total 226,440 99

a. Dependent Variable: ACIT

b. Predictors: (Constant), PEOU, PU

1. Hipotesis 3
“Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) dan faktor kebermanfaatan
(Perceived Usefulness) secara bersama dapat berpengaruh positif terhadap
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penerimaan Siasy”.
(a) Menentukan Hipotesis

Ho: Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) dan faktor keber-
manfaatan (Perceived Usefulness) secara bersama tidak berpengaruh
positif terhadap terhadap penerimaan Siasy. Ha: Faktor kemudahan
(Perceived Ease of Use) dan faktor kebermanfaatan (Perceived Use-
fulness) secara bersama berpengaruh positif terhadap terhadap peneri-
maan Siasy.

(b) Menentukan F hitung
Dari output didapat F hitung 29,479 variabel Perceived Usefulness.

(c) Menentukan F tabel
F tabel dicari pada signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan df1=k–1
(3-1=2), df2=n–k (100-2=98) Maka diperoleh F tabel kolom 2, baris
98 sebesar 3,09. Jadi dapat disimpulkan nilai F hitung>F tabel (29,479
> 3,09) maka Ho ditolak, sedangkan pada kolom signifikan lebih ke-
cil dari tingkat kesalahan (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. Sehingga
kesimpulannya bahwa Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) dan
faktor kebermanfaatan (Perceived Usefulness) secara bersama dapat
berpengaruh positif terhadap terhadap penerimaan siasy.

4.11 Faktor Dominan
Faktor dominan didapat dari Tabel 4.15 dapat dilihat pada kolom standard-

ized coefficiens nilai dari faktor Perceived Usefulness sebesar 22,6% dan faktor
Perceived Ease of Use sebesar 45,5%. Sehingga, faktor Perceived Ease of Use lebi-
h dominan berpengaruh terhadap penerimaan siasy, dibandingkan faktor Perceived
Usefulness.

4.12 Pembahasan
Pengolahan data serta pengujian telah dilakukan untuk mengetahui

keterkaitakan antara variabel independent yaitu faktor Perceived Usefulness (X1)
dan faktor Perceived Ease of Use (X2), terhadap variabel dependent yaitu peneri-
maan Siasy. yang diukur dengan variabel Acceptance of IT.

4.12.1 Hasil Uji Validitas
Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner yang telah dilakukan terhadap

masing-masing variabel dengan total item pernyataan sebanyak 16 pernyataan de-
ngan melihat hasil olah data pada Tabel 4.5, maka semua pernyataan dinyatakan
valid, karena seluruh skor item pernyataan lebih besar dari nilai R tabel. Uji validi-
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tas menggunakan R tabel dengan signifikan 0,5 didapat nilai R tabel sebesar 0,195.

4.12.2 Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dengan nilai alpha 0,60, berdasarkan hasil uji reliabilitas yang

dilakukan terhadap 16 pernyataan, semua pernyataan dinyatakan reliable karena
seluruh pernyataan mendapat nilai Cronbach Alpha 0,850 lebih besar dari nilai al-
pha.

4.12.3 Hasil Analisis Deskriptif Responden
Hasil dari analisis deskriptif responden sebagai berikut:

1. Variabel Kemanfataan (Perceived Usefulness)
Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif pengaruh variabel Perceived
Usefulness (X1) adalah sebesar 78% adalah termasuk kedalam kategori se-
tuju, dari hasil ini berarti pengguna meyakini dan menerima manfaat yang
dihasilkan oleh sistem karena sistem dapat meningkatkan kualitas kinerja,
merasa puas dal am bekerja serta meningkatkan kinerja pengguna sehing-
ga pekerjaan yang dilakukan pengguna dapat terselesaikan dengan baik dan
mampu meningkatkan penerimaan pengguna terhadap Siasy.

2. Variabel Kemudahan (Perceived Ease of Use)
Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif pengaruh variabel Perceived
Ease of Use (X2) adalah sebesar 77,5% adalah termasuk kedalam kategori
setuju. Dari hasil ini berarti pengguna setuju bahwa variabel kemudahan
dipengaruhi oleh kemudahan yang diberikan oleh sistem, baik itu kemuda-
han dalam mempelajari, memahami, dan berinteraksi dengan Siasy.

3. Variabel Penerimaan (Acceptance of IT)
Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif pengaruh variabel Acceptance
of IT (Y) adalah sebesar 83,37% adalah termasuk kedalam kategori setuju.
Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pengguna menerima penerapan
siasy sebagai suatu teknologi yang dapat mendukung kinerja mereka para
mahasiswa/i Fekonsos Uin Suska Riau.

4.12.4 Hasil Uji Multikolinieritas
Dari Tabel 4.13, diketahui bahwa variabel Perceived Usefulness (X1) nilai

tolerance yaitu 0,664 dengan nilai VIF sebesar 1,506. Sedangkan variabel Perceived
Ease of Use (X2) nilai tolerance sama dengan (X1) sebesar 0,664 dan nilai VIF
sebesar 1,506. Apabila VIF<10, sehingga menunjukkan bahwa tabel model regresi
tidak terjadi masalah multikolinieritas.
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4.12.5 Hasil Uji Autokorelasi
Dari Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar

2,203 yang terletak antara -2 sampai 2, sehingga menunjukkan bahwa tabel model
regresi tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.12.6 Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.16. Titik-titik pada

grafik scatterplot di atas, tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa
tidak terdapat gangguan hetesroskedastisitas pada model regresi.

4.12.7 Hasil Uji Normalitas
Dengan melihat grafik normal P-P Plot pada Gambar 4.17, tampilan his-

togram pada Gambar 4.18 dan hasil dari uji kolmogorov smirnov dapat disimpulkan
bahwa pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal
serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Pada grafik histogram, mem-
berikan pola distribusi yang normal dan pada Tabel 4.15 uji kolmogorov smirnov
dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,164>0,05. maka membuktikan bahwa
terdistribusi dengan normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normal-
itas.

4.12.8 Hasil Uji T
Hasil dari Uji T sebagai berikut:

1. Variabel Kebermanfaatan (Perceived Usefulness)
Untuk mengetahui pengaruh variabel (Perceived Usefulness) berdasarkan
hasil uji T yang telah di lakukan pada Tabel 4.18 sebelumnya diperoleh,
nilai T hitung > T tabel (2,303 > 1,984) maka Ho ditolak, sedangkan pa-
da kolom signifikan lebih kecil dari tingkat kesalahan (0,002 < 0,05) maka
Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel kebermanfaatan (Perceived
Usefulness) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Siasy. Sehingga
semakin tinggi manfaat dan kebermanfaatan yang dirasakan dari Siasy oleh
pengguna, maka semakin meningkat pula penerimaan Siasy. Sebaliknya, ji-
ka Siasy masih belum dirasakan manfaat dan kebermanfaatannya oleh peng-
guna, maka semakin buruk juga tingkat penerimaan dari Siasy Fekonsos Uin
Suska Riau.

2. Variabel Kemudahan (Perceived Ease of Use)
Untuk mengetahui pengaruh variabel (Perceived Ease of Use) berdasarkan
hasil uji T yang telah di lakukan pada Tabel 4.18, didapatkan hasilnya bah-
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wa, nilai t hitung > t tabel (2,949 > 1,984) maka Ho ditolak, sedangkan pa-
da kolom signifikan lebih besar dari tingkat kesalahan (0,004 < 0,05) maka
Ho dan Ha diterima. Artinya variabel kemudahan (Perceived Ease of Use)
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Siasy. Sehingga semakin mu-
dah berinteraksi dengan Siasy digunakan, maka semakin baik pula tingkat
penerimaan terhadap Siasy tersebut, sebaliknya jika semakin sulit Siasy di-
gunakan maka semakin memburuk tingkat dari perimaan Siasy di Fekonsos
Uin Suska Riau.

4.12.9 Hasil Uji F
Untuk mengetahui pengaruh variabel (Perceived Usefulness) dan variabel

(Perceived Ease of Use) berdasarkan hasil ji F hitung > F tabel (29,479 > 3,09)
maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan pada kolom signifikan lebih kecil dari
tingkat kesalahan (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga se-
cara keseluruhan dinyataan bahwa variabel kemudahan (Perceived Ease of Use) dan
variabel kebermanfaatan (Perceived Usefulness) secara bersama dapat berpengaruh
signifitan terhadap terhadap penerimaan Siasy.

Pada penelitian ini diajukan 3 hipotesis untuk melihat faktor apa saja yang
diperkirakan dapat mempengaruhi dari penerimaan Siasy. Ketiga hipotesis tersebut
dipilih dengan menggunakan model TAM. Hipotesis ini di uji dengan melakukan
pengolahan data dengan hasil sekumpulan dari kuesioner. Hasil pengolahan data
ini menunjukkan 3 hipotesis pada penelitian ini terbukti.

4.13 Pengaruh Variabel Kebermanfaatan Terhadap Institutional Repository
(Acceptance of IT)
Hipotesis 1: “Faktor Kebermanfaatan (Perceived Usefulness) dapat berpe-

ngaruh positif terhadap penerimaan SIASY”.
Berdasarkan hasil uji T, dengan koefisien sebesar 2,303 berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penerimaan SIASY. Hal ini terbukti dari T hitung = 2,303 >

T tabel 1,984). Kemudian pada nilai signifikan 0,002< α 0,05, maka Ho ditolak dan
Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kebermanfaatan (Perceived Usefulness)
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Siasy. Karena pengguna meyakini dan
menerima manfaat yang dihasilkan oleh sistem yang dapat menyelesaikan tugas
dengan cepat, meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan kinerja, meningkatkan
efektifitas, membuat pekerjaan lebih mudah, dan menemukan manfaat dari sistem.
Sehingga pekerjaan yang dilakukan pengguna dapat terselesaikan dengan baik dan
mampu meningkatkan penerimaan pengguna terhadap SIASY.
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4.14 Pengaruh Variabel Kemudahan (Perceived Ease of Use) Terhadap Pener-
imaan Institutional Repository (Acceptance of IT)
Hipotesis 2: “Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh posi-

tif terhadap penerimaan Siasy.
Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji T dengan koefisien sebe-

sa 4,634 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Siasy. Hal ini ter-
bukti dari T hitung=4,634 > T tabel=1,984), kemudian pada nilai signifikan 0,000
< nilai α 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa
kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Siasy Karena pengguna
percaya bahwa institutional Siasy memberikan kemudahan, baik itu kemudahan
dalam mempelajari, memahami, berinteraksi maupun kemudahan dalam mengak-
ses SIASY.

4.15 Pengaruh Variabel Kemudahan (Perceived Ease of Use) dan Variabel
Kebermanfaatan (Perceived Usefulness) Terhadap Penerimaan Institu-
tional Repository (Acceptance of IT)
Hipotesis 3: “Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) dan faktor ke-

bermanfaatan (Perceived Usefulness) secara bersama dapat berpengaruh positif ter-
hadap penerimaan Siasy”.

Dengan melihat nilai F hitung>F tabel 29,479 > 3,09) dan nilai signifikan
lebih kecil dari tingkat kesalahan (0,000 < 0,05). Sehingga dapat kesimpulan bahwa
faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) dan faktor kebermanfaatan (Perceived
Usefulness) secara bersama dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ter-
hadap penerimaan Siasy. Pada penelitian ini diajukan 3 hipotesis untuk melihat
faktor apa yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Institutional
Repository. Ketiga hipotesis tersebut dipilih dengan menggunakan metode TAM.
Hipotesis ini diuji dengan melakukan pengolahan data di atas dengan sekumpulan
kuesioner. Hasil pengolahan data menunjukkan ke 3 hipotesis ini terbukti.

4.16 Rekomendasi
Hasil dari analisis yang dilakukan maka dapat mengahasilkan sebuah

rekomendasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.17:

Tabel 4.17. Rekomendasi

Variabel Kebermanfaatan

No Temuan Rekomendasi

1 dua sub menu semester 12,dan tidak ada
semester 13,hal ini menjadi masalah bagi
mahasiswa semseter 13 yang akan menga-
jukan surat

Memperbaiki sub menu tersebut, agar ma-
hasiswa bsemester 13 lebih mudah dalam
membuat surat menyurat.
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Table 4.17 Rekomendasi (Tabel lanjutan...)

Variabel Kebermanfaatan

No Temuan Rekomendasi

2 Tidak ada menu membalas saran dari ma-
hasiswa

Tidak ada menu bagi admin untuk mem-
balas saran dari mahasiswa. Sistem harus
diperbaiki dengan menambahmenu terse-
but. Agar admin dapat membalas saran da-
ri mahasiswa.

Variabel Kemudahan

1 Terdapat kesalahan pada saat pengisian
form pengajuan surat yang ada pada
SIASY yang dilakukan oleh mahasiswa
seperti tidak mengisi salah satu form data
jenis surat yang akan diajukan.

Sebagian mahasiswa masih banyak
melakukan kesalahan pada pengisian
form pengajuan surat menyurat. Hal ini
terjadi karena kurang telitinya mahasiswa
dalam mengisi form pembuatan surat,
dan tidak ada pelatihan/ tutorial dalam
menggunakan sistem SIASY.
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