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ABSTRAK
Penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh optimism terhadap persepsi kemudahan dan
persepsi kemanfaatan, pengaruh innovativeness terhadap persepsi kemudahan dan persepsi
kemanfaatan, pengaruh discomfort terhadap persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan,
pengaruh insecurity terhadap persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan, pengaruh
persepsi kemudahan terhadap persepsi kemanfaatan, dan pengaruh kemudahan dan persepsi
kemanfaatan terhadap minat menggunakan teknologi.
Sampel penelitian ini adalah orang yang menggunakan sistem presensi kuliah online di
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Responden dalam penelitian ini sebanyak 368
responden dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta diolah dengan
menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS).
Hasil penelitian menunjukkan, (H1) optimism berpengaruh positif terhadap persepsi
kemudahan didukung dengan nilai t 0.984 dan P Value 0.008 berarah positif, (H2) optimism
berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat tidak didukung dengan nilai t 3.788 dan P
Value 0.303 berarah negatif, (H3) innovativeness berpengaruh positif terhadap persepsi
kemudahan didukung dengan nilai t 2.327dan P Value 0.010 berarah positif, (H4)
innovativeness berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat didukung dengan nilai t 3.158
dan P Value 0.001 berarah positif, (H5) discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi
kemudahan tidak didukung dengan nilai t 4.473 dan P Value 0.163 berarah positif, (H6)
discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat tidak didukung dengan nilai t
0.090 dan P Value 8.864 berarah positif, (H7) insecurity berpengaruh negatif terhadap
persepsi kemudahan tidak didukung dengan nilai t 2.432 dan P Value 5.151berarah positif,
(H8) insecurity berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat tidak didukung dengan nilai t
0.514 dan P Value 0.464 berarah positif, (H9) persepsi kemudahan berpengaruh positif
terhadap persepsi manfaat didukung dengan nilai t 8.210 dan P Value 3.204 berarah positif,
(H10) persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan didukung
dengan nilai t 4.579 dan P Value 2.842 berarah positif, (H11) persepsi manfaat berpengaruh
positif terhadap minat didukung dengan nilai t 7.758 dan P Value 2.842 berarah positif.

Kata Kunci: Technology Readiness, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan, Presensi
Kuliah Online

3

DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .................................................................... 2
ABSTRAK .............................................................................................................................................. 3
DAFTAR TABEL................................................................................................................................... 6
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................. 7
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 8
A.

Latar Belakang Masalah.............................................................................................................. 8

B.

Identifikasi Masalah .................................................................................................................... 9

C.

Pembatasan Masalah ................................................................................................................... 9

D.

Rumusan Masalah ....................................................................................................................... 9

E.

Tujuan Penelitian ...................................................................................................................... 10

F.

Manfaat Penelitian .................................................................................................................... 10

BAB II KAJIAN TEORI ...................................................................................................................... 11
A.

Sistem Presensi Kuliah Online .................................................................................................. 11

B.

Technology Acceptance Model ................................................................................................. 12

C.

Technology Readiness ............................................................................................................... 12

D.

Hasil Penelitian yang Relevan .................................................................................................. 13

E.

Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian .............................................................................. 14

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................................................... 18
A.

Desain Penelitian ...................................................................................................................... 18

B.

Sampel Penelitian...................................................................................................................... 18

C.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ........................................................................ 18

D.

Kisi – Kisi Instrumen ................................................................................................................ 20

E.

Uji Validitas Dan Reliabilitas ................................................................................................... 20

F.

Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis ............................................................................... 21

BAB IV HASIL PENELITIAN ............................................................................................................ 23
A.

Deskripsi umum responden ....................................................................................................... 23

B.

Kecenderungan data .................................................................................................................. 24

C.

Hasil pengujian hipotesis .......................................................................................................... 28

D.

Pembahasan............................................................................................................................... 28

E.

Keterbatasan penelitian ............................................................................................................. 29

BAB V SIMPULAN DAN SARAN .................................................................................................... 31
A.

Simpulan ................................................................................................................................... 31

B.

Saran ......................................................................................................................................... 32
4

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 33

5

DAFTAR TABEL
Tabel 1: Kisi-Kisi Instrumen ................................................................................................................... 20
Tabel 2 Convergent validity dan reliabilitas .......................................................................................... 21
Tabel 3 Discriminant validity ................................................................................................................. 21
Tabel 4 Sebaran responden .................................................................................................................. 23
Tabel 5 jenis kelamin............................................................................................................................. 23
Tabel 6 Kecenderungan data variabel Optimism .................................................................................. 24
Tabel 7 Kecenderungan data variabel Innovativeness.......................................................................... 25
Tabel 8 Kecenderungan data variabel Discomfort................................................................................ 25
Tabel 9 Kecenderungan data variabel Insecurity .................................................................................. 26
Tabel 10 Kecenderungan data variabel Perceived Usefulness ............................................................. 26
Tabel 11 Kecenderungan data variabel Perceived Ease of Use............................................................. 27
Tabel 12 Kecenderungan data variabel Minat Menggunakan .............................................................. 27
Tabel 13 Hasil pengujian hipotesis........................................................................................................ 28
Tabel 14 Kecenderungan data dukungan organisasi ............................................................................ 29

6

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Prinsip kerja presensi online ............................................................................................... 11
Gambar 2: Technology Acceptance Model (Davis et al. 1989) ............................................................. 12
Gambar 3 Technology Readiness (Parasuraman, 2000 dalam Ling dan Moi, 2007) ............................ 13
Gambar 4 Model Penelitian .................................................................................................................. 22

7

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat telah merambah ke berbagai
bidang kehidupan, salah satunya teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Kegiatan
yang dapat diimplementasikan menggunakan teknologi informasi dalam bidang pendidikan
yaitu pengelolaan presensi kuliah. Presensi kuliah mahasiswa merupakan suatu sistem
pencatatan kehadiran mahasiswa pada suatu mata kuliah tertentu. Sampai saat ini sebagian
besar perguruan tinggi masih melakukan pencatatan presensi mahasiswa tersebut secara
manual, yaitu mahasiswa membubuhkan tanda tangan pada suatu daftar hadir mahasiswa
yang telah disediakan bagian akademik. Pembubuhan tanda tangan pada form tersebut
biasanya dilakukan pada saat dosen sedang menyampaikan materi kuliahnya (Suyatno, 2011)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengembangkan sebuah sistem presensi
kuliah online berbasis web untuk mengelola presensi kuliah. Sistem presensi kuliah online
yang dikembangkan oleh Puskom UNY bekerja dengan beberapa alur, dosen pengampu harus
men-scan barcode yang telah dicetak dan dimiliki oleh setiap dosen. Kemudian sistem akan
otomatis mengatur jadwal dan ruangan yang telah diinputkan di dalam sistem. Setelah dosen
men-scan barcode sebagai id nya maka setiap mahasiswa selanjutnya bisa melakukan
presensi menggunakan barcode ID yang terdapat pada kartu mahasiswa. Apabila perkuliahan
telah selesai dosen bersangkutan pun harus men-scan kembali barcode yang dimiliki, berguna
untuk menutup kelas pada jadwal tersebut. Karena apabila belum ditutup maka jadwal bagi
dosen selanjutnya tidak akan bisa dilakukan. Sistem presensi kuliah online membutuhkan
perangkat komputer dan scanner barcode yang terhubung jaringan internet yang ditempatkan
disetiap kelas untuk memperlancar aktivitas presensi kuliah secara online. Di sisi lain sistem
presensi kuliah online harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, jaringan internet
yang stabil serta kesiapan admin, dosen dan mahasiswa.
Terkait dengan kesiapan dan penerimaan sistem teknologi baru seperti sistem presensi
kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian yang dikembangkan oleh
Parasuraman (2001) Technology Readiness Index (TRI) merujuk pada kecenderungan orangorang untuk mengikuti dan menggunakan teknologi baru untuk mencapai tujuan. TRI
mengukur kesiapan individu dalam menggunakan teknologi baru dan memiliki empat
dimensi: optimisme (optimism), inovasi (innovativeness), ketidaknyamanan (discomfort), dan
ketidakamanan (insecurity). Penelitian Theory of Acceptance Model (TAM) yang
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dikembangkan oleh Davis (1989) menyatakan bahwa penggunaan sistem dipengaruhi oleh
minat menggunakan (behavioral intention) yang dipengaruhi oleh persepsi pengguna (beliefs)
yaitu persepsi kemanfaatan sistem (perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan
penggunaan sistem (perceived ease of use).
Berdasarkan

uraian

yang

dikemukakan

di

atas,

penelitian

ini

berusaha

menggabungkan TAM (Technology Acceptance Model) dan TRI (Technology Readiness
Index) untuk mengetahui pengaruh technology readiness terhadap persepsi kemanfaatan
(perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan
terhadap teknologi tersebut terhadap minat menggunakan (behavioral intention) sistem
presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai upaya menunjang proses
belajar mengajar.
B. Identifikasi Masalah
Berikut ini adalah permasalahan yang diidentifikasikan dalam penelitian ini:
1. Perlu diketahuinya tingkat kesiapan dosen dan mahasiswa sistem presensi kuliah
online di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Perlu diketahuinya penerimaan teknologi untuk dosen dan mahasiswa terhadap sistem
presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Fasilitas sistem presensi kuliah online masih kurang mendapatkan tanggapan yang
positif bagi sebagian dosen yang mengajar di lingkungan UNY
C. Pembatasan Masalah
Penelitian ini berfokus pada masalah tingkat kesiapan mahasiswa dan dosen
Universitas Negeri Yogyakarta dalam mengadopsi sistem presensi kuliah online. Penelitian
ini mencoba mengeksplorasi pengaruh kesiapan teknologi (technology readiness) terhadap
persepsi kemanfaatan (perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of
use) serta pengaruh kedua persepsi terhadap teknologi tersebut terhadap minat menggunakan
(behavioral intention) sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai
upaya menunjang proses belajar mengajar.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh technology readiness terhadap persepsi kemanfaatan (perceived
of usefulness) sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh technology readiness terhadap persepsi kemudahan (perceived
ease of use) sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta?
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3. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan (perceived usefulness) terhadap persepsi
kemanfaatan (behavioral intention) sistem presensi kuliah online di Universitas
Negeri Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dan
persepsi kemanfaatan (behavioral intention) terhadap minat (behavioral intention)
menggunakan sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta?
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh technology readiness terhadap persepsi kemanfaatan
(perceived of usefulness) sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri
Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh technology readiness terhadap persepsi kemudahan
(perceived ease of use) sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri
Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived
usefulness) terhadap persepsi kemanfaatan (behavioral intention) sistem presensi
kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived ease
of use) dan persepsi kemanfaatan (behavioral intention) terhadap minat menggunakan
(behavioral intention) sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoretis
a. Dapat memperkaya literatur mengenai Technology Acceptance Model (TAM)
khususnya pengaruh technology readiness terhadap penerimaan sistem presensi
kuliah online.
b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam topik yang relevan.
2. Manfaat praktis
Dapat memberikan gambaran terhadap pemegang kebijakan yang berkaitan dengan
kesiapan mahasiswa dan dosen dalam mengadopsi sistem presensi kuliah online di
Universitas Negeri Yogyakarta sebagai upaya menunjang proses belajar mengajar.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Sistem Presensi Kuliah Online
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat, UNY
mengikutinya dengan menerapkannya dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah untuk
mengelola presensi kuliah. Dalam hal ini UNY mengembangkan sebuah sistem presensi
kuliah secara online berbasis web. Sistem presensi kuliah online di akses di
presensikuliah.uny.ac.id. Sistem yang ada tentu saja dibutuhkan beberapa perangkat yang
ditempatkan di setiap kelas untuk memperlancar proses absensi. Sebuah PC dengan
dilengkapi perangkat barcode scanner tentu saja menjadi wajib adanya.

Gambar 1: Prinsip kerja presensi online
Sistem presensi kuliah online ini bekerja dengan alur, pertama-tama dosen pengampu
harus men-scan barcode yang telah dicetak dan dimiliki oleh setiap dosen. Kemudian
sistem akan otomatis mengatur jadwal dan ruangan yang telah diinputkan di dalam
sistem. Setelah dosen men-scan barcode sebagai id nya maka setiap mahasiswa
selanjutnya bisa melakukan absensi menggunakan barcode ID yang terdapat pada kartu
mahasiswa. Apabila perkuliahan telah selesai dosen bersangkutan pun harus men-scan
kembali barcode yang dimiliki, berguna untuk menutup kelas pada jadwal tersebut.
Karena apabila belum ditutup maka jadwal bagi dosen selanjutnya tidak akan bisa
dilakukan (Puskom.uny.ac.id)
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B. Technology Acceptance Model
Technology Acceptance Model (TAM), sebuah adaptasi dari Theory of Reasoned
Action (TRA), menyatakan bahwa penggunaan sistem dipengaruhi oleh niat menggunakan
(behavioral intention) yang dipengaruhi oleh keyakinan pengguna (beliefs) yaitu persepsi
kemanfaatan sistem (perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan sistem
(perceived ease of use). Pada awalnya TAM memasukkan variable sikap (attitude toward
using), namun kemudian mengeluarkannya karena perannya yang lemah dalam memediasi
hubungan antara minat menggunakan dan keyakinan pengguna (Venkatesh dan Davis, 2000;
Yi et al, 2006).

Gambar 2: Technology Acceptance Model (Davis et al. 1989)
Berdasarkan TAM, ketika teknologi dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, hal
ini akan menimbulkan sikap positif dan keinginan menggunakan sistem dan selanjutnya
menyebabkan adanya penerimaan dan penggunaan aktual dari teknologi tersebut (Taylor dan
Todd, 1995). TAM telah menjadi model yang digunakan secara luas untuk memprediksi
sikap, keinginan, dan perilaku dalam penggunaan teknologi baru. Model ini menjelaskan
sekitar 40% dari varians dari keinginan individu untuk menggunakan teknologi informasi
(Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh & Bala, 2008).
C. Technology Readiness
Pasuraman dan Colby dalam Ling dan Moi (2006) mendefinisikan technology
readiness sebagai “people propensity to embrace and use new tecnologies for accomplishing
goals in home life an at the workplace”. Mereka mengemukakan bahwa persepsi seseorang
terhadap teknologi memiliki sisi positif dan sisi negatif sehingga menyebabkan munculnya
empat dimensi dalam technology readiness, yaitu optimisme (optimism), inovasi
(innovativeness), ketidak-nyamanan (discomfort), dan ketidak-amanan (insecurity).
Dimensi optimism merepresentasikan pandangan positif terhadap teknologi dan
persepsi terhadap manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan dan
meningkatkan kinerja seseorang di lingkungan kerja dan di rumah. Dimensi innovativeness
12

mengacu pada tingkat dimana seseorang senang bereksperimen dengan teknologi dan
menjadi yang terdepan dalam usaha mencoba produk atau jasa berbasis teknologi yang
terbaru. Dimensi discomfort menunjukkan rasa kurangnya penguasaan teknologi dan rasa
tidak percaya diri dalam menggunakan teknologi terbaru. Meskipun ada hubungannya dengan
dimensi discomfort yang menunjukkan ketidaknyamanan terhadap teknologi secara umum,
tetapi dimensi insecurity lebih mengacu pada ketidakpercayaan terhadap transaksi berbasis
teknologi dan keraguan terhadap kemampuan kerja teknologi tersebut. Dua dimensi pertama
dari technology readiness yaitu optimism dan innovativeness merupakan “kontributor “yang
dapat meningkatkan kesiapan terhadap penggunaan teknologi sementara dua dimensi lainnya
yakni discomfort dan insecurity dianggap sebagai “penghambat” yang dapat menekan tingkat
kesiapan terhadap teknologi (Pasuraman dan Colby dalam Ling dan Moi, 2006).

Gambar 2:
Gambar 3 Technology Readiness (Parasuraman, 2000 dalam Ling dan Moi, 2007)

Berdasarkan pada literature TAM dan TRI, penelitian ini mencoba untuk
menganalisis pengaruh dari keempat dimensi technology readiness terhadap persepsi
kemanfaatan sistem dan persepsi kemudahan penggunaan sistem dan selanjutnya menguji
pengaruh kedua persepsi tersebut terhadap keinginan menggunakan sistem.
D. Hasil Penelitian yang Relevan
1. Penelitian Walczuch et al (2006) yang berjudul “The effect of service employees’
technology readiness on technology acceptance”.Penelitian yang dilakukan
berdasarkan data dari 810 karyawan pada suatu penyedia jasa keuangan ini
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menunjukkan bahwa sifat individual dalam dimensi

technology readiness

berpengaruh terhadap persepsi pengguna. Namun secara mengejutkan dimensi
innovativeness justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap persepsi kemanfaatan
teknologi. Hal ini menarik untuk diteliti ulang dalam penelitian ini.
2. Penelitian Ling dan Moi (2007) yang berjudul “Professional students’ technology
readiness, prior computing experience and acceptance of an e-learning sistem”.
Berdasarkan sebuah survey di Malaysia, penelitian ini menunjukkan bahwa
mahasiswa akuntansi tidak menunjukkan kesiapan tinggi terhadap teknologi dan tidak
pula resisten. Selain itu, responden memiliki keinginan tinggi untuk menggunakan elearning, memiliki sikap positif terhadap e-learning, dan menganggap e-learning
mudah digunakan sekaligus bermanfaat dalam meningkatkan prestasi akademik.
3. Penelitian Kuo et al (2013) berjudul “ An investigation of the effect of nurses’
technology readiness on the acceptance of mobile electronic medical record system”
penelitian ini meneliti tentang adopsi sistem mobile electronic medical record yang
diharapkan menjadi salah satu pendekatan terbaik untuk meningkatkan pelayanan
perawat. 4 dimensi technology readiness terbukti memiliki dampak signifikan pada
persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived ease of use) sedangkan persepsi
kemanfaatan sistem (perceived of usefulness) secara signifikan dipengaruhi oleh
dimensi optimism saja. Hasil menunjukkan hubungan antara persepsi kemudahan
penggunaan sistem (perceived ease of use), persepsi kemanfaatan sistem (perceived of
usefulness) dan minat menggunakan dalam penerimaan teknologi mobile electronic
medical record (MEMR).
E. Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian
1. Pengaruh “Optimis”’ Terhadap Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan
Optimism sebagai kontruks umum yang menangkap perasaan orang-orang
tertentu dan menunjukkan bahwa teknologi merupakan hal yang baik (Tsikriktsis
dalam Kuo, 2013). Suatu optimis dari teknologi menyatakan bahwa teknologi baru
akan memudahkan orang lebih bermanfaat seperti peningkatan control, fleksibilitas,
dan efesiensi dalam hidup mereka. Mereka menggunakan strategi yang lebih optimis
yang biasanya lebih efektif dalam mewujudkan hasil yang diharapkan. Dengan kata
lain, optimis cenderung berfokus pada peristiwa negatif dan akan menerima teknologi
lebih leluasa. Optimis memandang teknologi lebih berguna dan mudah digunakan
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bahwa mereka tidak begitu terganggu tentang hasil negatif dari teknologi (Kuo et al,
2013).
Optimism adalah kecenderungan untuk percaya bahwa pada umumnya orang
akan mengalami hal baik versus hal buruk dalam hidup (Scheier et al dalam Walczuch
et al, 2007). Optimis kecil kemungkinannya untuk berfokus pada peristiwa negatif
dan teknologi dihadapkan untuk lebih terbuka. Mereka lebih cenderung untuk
menerima situasi dan tidak terlalu cenderung menjadi escapist (orang yang lari dari
kenyataan). Oleh karena itu, optimis lebih bersedia untuk menggunakan teknologi
baru. Optimis mengarah ke sikap yang lebih positif dan akan membantu menghasilkan
sikap yang lebih positif terhadap komputer. Kita mengasumsikan bahwa seseorang
yang optimis memandang teknologi lebih berguna dan lebih mudah digunakan karena
mereka tidak terlalu khawatir tentang hasil negatif yang mungkin timbul (Walczuch et
al, 2007)
H1: Optimism berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan dari sistem presensi
kuliah online
H2: Optimism berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dari sistem presensi
kuliah online
2. Pengaruh “Innovativeness” Terhadap Persepsi Kemudahan dan Persepsi
Kemanfaatan
Innovativeness merujuk sebagai kecenderungan untuk menjadi pelopor dan
dianggap sebagai faktor penting penyerapan kognitif yang mempengaruhi persepsi
kemudahan dan persepsi manfaat (Parasuraman dalam Kuo, 2013). Individu dengan
inovasi teknologi tinggi memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk menerima
teknologi baru dan bahkan menikmati sensasi mencoba teknologi baru (Kuo et al,
2013).
Menurut midgley et al dalam Walczuch et al (2007) personal innovativeness
dalam teknologi informasi adalah kesediaan seseorang untuk mencoba teknologi
informasi yang baru. Karahanna et al dalam Walczuch et al (2007) menunjukkan
bahwa individu yang lebih inovatif, pengadopsi awal memiliki keyakinan yang tidak
terlalu rumit tentang teknologi baru. Orang yang memiliki inovasi yang tinggi
cenderung berpikir bahwa mereka akan kehilangan manfaat tertentu ketika tidak
mencoba teknologi baru. Mereka memiliki kesan positif dan manfaat secara umum
Walczuch et al (2007).
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H3: Innovativeness berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan dari sistem
presensi kuliah online
H4: Innovativeness berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dari sistem presensi
kuliah online
3. Pengaruh

“Discomfort”

Terhadap

Persepsi

Kemudahan

dan

Persepsi

Kemanfaatan
Discomfort merujuk pada persepsi kurangnya rasa kontrol atas teknologi dan
perasaan kewalahan atas teknologi tersebut (Parasuraman dalam Kuo, 2013). Orangorang yang tidak nyaman dengan teknologi, percaya bahwa mereka dikendalikan oleh
teknologi tersebut dan teknologi tidak cocok untuk masyarakat umum. Artinya,
mereka cenderung memiliki perasaan cemas tentang penggunaan teknologi (Kuo,
2013).
Orang yang mempunyai ketidaknyamanan (discomfort) mengalami kesulitan
dari kurangnya persepsi atas kontrol dan perasaan kewalahan atas teknologi. Hal
tersebut bisa diperbaiki melalui umpan balik informatif dan ditingkat dengan
kemudahan

penggunaan

teknologi.

Orang-orang

yang

mempunyai

sifat

ketidaknyamanan (discomfort) menganggap teknologi lebih rumit dan kurang mudah
digunakan Walczuch et al (2007).
H5: Discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi kemudahan dari sistem
presensi kuliah online
H6: Discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat dari sistem presensi
kuliah online
4. Pengaruh

“Insecurity”

Terhadap

Persepsi

Kemudahan

dan

Persepsi

Kemanfaatan
Insecurity didefinisikan sebagai ketidakpercayaan teknologi dan skeptisisme
tentang kemampuannya untuk bekerja dengan baik (Parasuraman dalam Kuo, 2013).
Orang yang memiliki rasa ketidakamanan (insecurity) biasanya memiliki kepercayaan
diri yang singkat tentang keamanan dari teknologi baru. Artinya, mereka mungkin
merasakan beberapa risiko yang ada ketika menggunakan teknologi baru. Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi risiko mempengaruhi persepsi manfaat dan
persepsi kemudahan penggunaan. Ketika orang-orang percaya akan mendapatkan
manfaat yang besar menggunakan teknologi baru dan bersedia untuk mengambil
risiko menggunakan teknologi tersebut (Kuo, 2013).
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H7: Insecurity berpengaruh negatif terhadap persepsi kemudahan dari sistem presensi
kuliah online
H8: Insecurity berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat dari sistem presensi
kuliah online

5. Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Persepsi Kemanfaatan
Sesuai dengan argumen dalam TAM dan penelitian lain yang relevan,
penelitian ini juga menghipotesiskan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan
teknologi (perceived ease of use) terhadap kemanfaatan penggunaan teknologi
(perceived usefulness). Persepsi kemudahan menunjukkan sejauh mana seseorang
percaya bahwa menggunakan sistem akan bebas dari usaha dan persepsi manfaat
mengacu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan
meningkatkan kinerja pekerjaan. Persepsi manfaat dipengaruhi oleh persepsi
kemudahan, semakin mudah sistem digunakan maka semakin berguna (Kuo, 2013).
H9: Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dari sistem
presensi kuliah online
6. Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi kemanfaatan Terhadap Minat
Menggunakan Teknologi
Sesuai dengan konsep dasar TAM yang sudah teruji melalui berbagai
penelitian, ketika teknologi dianggap bermanfaat dan mudah digunakan maka akan
timbul minat (behavior intention) untuk menggunakan teknologi tersebut. TAM
menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi manfaat secara bersamaan
menentukan niat perilaku individu untuk mengagunkan teknologi (Davis, 1989)
H10: Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan sistem
presensi kuliah online
H11: Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat sistem presensi kuliah
online
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti,
dalam hal ini adalah pengaruh antara technology readiness terhadap persepsi kemanfaatan
sistem (perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived ease
of use) serta pengaruh persepsi kemanfaatan sistem (perceived of usefulness) dan persepsi
kemudahan (perceived ease of use) terhadap minat menggunakan (behavioral intention)
sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta.

B. Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan sampel dosen dan mahasiswa yang menggunakan sistem
presensi kuliah online di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Menurut cooper & schindler
(2006) populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen dimana kita akan menarik
beberapa kesimpulan. Menurut Hartono (2008) sampel yang baik merupakan sampel yang
akurat dan tepat. Sampel yang tidak akurat dan tidak tepat akan memberikan kesimpulan riset
yang tidak diharapkan atau dapat menghasilkan kesimpulan salah yang menyesatkan. Agar
penelitian ini dapat dilakukan lebih efektif, maka peneliti mengambil sekumpulan sampel
sebagai unit analisis. Ukuran sampel minimum ditentukan dengan jumlah variabel latent yang
paling kompleks dikalikan dengan 10 (Gefen, et al. 2000) dan dengan melakukan analisis
power secara priori.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Kesiapan Teknologi (technology readiness)
Kesiapan teknologi (technology readiness) memiliki empat dimensi yaitu optimisme
(optimism), inovasi (innovativeness), ketidaknyamanan (discomfort), dan ketidakamanan
(insecurity)
a. Optimism
Optimism didefinisikan sebagai kontruks umum yang menangkap perasaan orangorang tertentu dan menunjukkan bahwa teknologi merupakan hal yang baik
(Tsikriktsis dalam Kuo, 2013). Menurut Scheier et al dalam Walczuch et al (2007)
optimism adalah kecenderungan untuk percaya bahwa pada umumnya orang akan
mengalami hal baik versus hal buruk dalam hidup. Optimism diukur dengan
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menggunakan 10 item pertanyaan dengan skala Likert 1-7 yang diadaptasi dari
Parasuraman dalam Walczuch et al (2007).
b. Innovativeness
Innovativeness didefinisikan sebagai kecenderungan untuk menjadi pelopor
(Parasuraman dalam Kuo, 2013). Menurut midgley et al dalam Walczuch et al (2007)
innovativeness dalam teknologi informasi adalah kesediaan seseorang untuk mencoba
teknologi informasi yang baru. Innovativeness diukur dengan menggunakan 7 item
pertanyaan dengan skala Likert 1-7 yang diadaptasi dari Parasuraman dalam
Walczuch et al (2007).
c. Discomfort
Discomfort merujuk pada persepsi kurangnya rasa kontrol atas teknologi dan perasaan
kewalahan atas teknologi tersebut (Parasuraman dalam Kuo, 2013). Discomfort
diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan dengan skala Likert 1-7 yang
diadaptasi dari Parasuraman dalam Walczuch et al (2007).
d. Insecurity
Insecurity didefinisikan sebagai ketidakpercayaan teknologi dan skeptisisme tentang
kemampuannya untuk bekerja dengan baik (Parasuraman dalam Kuo, 2013). Menurut
Kwon et al dalam Walczuch et al (2007) insecurity adalah hasil dari individu untuk
menghindari penggunaan komputer karena ketakutan bawaan pada teknologi.
Insecurity diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan dengan skala Likert 1-7
yang diadaptasi dari Parasuraman (2014).

2. Persepsi kemanfaatan sistem (perceived of usefulness)
Persepsi kemanfaatan sistem (perceived of usefulness) didefinisikan sebagai suatu
tingkat dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan
meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Persepsi kemanfaatan sistem (perceived of
usefulness) diukur dengan menggunakan 6 item pertanyaan dengan skala Likert 1-7 yang
diadaptasi dari Davis (1989).
3. Persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived ease of use)
Persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived ease of use) didefinisikan sebagai
tingkat dimana seseorang percaya bahwa suatu sistem tertentu mudah untuk digunakan
(Davis, 1989).Persepsi kemudahan penggunaan sistem (perceived ease of use) diukur dengan
menggunakan 6 item pertanyaan dengan skala Likert 1-7 yang diadaptasi dari Davis (1989).
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4. Minat menggunakan (behavioral intention)
Minat menggunakan (behavioral intention) didefinisikan sebagai probabilitas subjektif
seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Yi et al, 2005).Minat menggunakan
(behavioral intention) diukur dengan menggunakan 3 item pertanyaan dengan skala Likert 17 yang diadaptasi dari Davis (1989) sebagaimana digunakan dalam Yi et al (2006).
D. Kisi – Kisi Instrumen
Untuk pengambilan data dengan kuesioner, penelitian ini menggunakan skala nominal
1-7 dengan sangat tidak setuju untuk nilai 1 sedangkan sangat setuju untuk nilai 7.
Responden bebas menentukan nilai dari setiap pertanyaan tanpa pemecahan/pemberian
kriteria yang telah ditentukan. Peniadaan kriteria tersebut bertujuan untuk menghindari bias
pendapat yang diberikan oleh responden akibat kecenderungan untuk memberikan suatu
jawaban yang cenderung mengambil nilai aman. Kisi-kisi instrument disajikan pada tabel 1
Tabel 1: Kisi-Kisi Instrumen
Variabel
Technology
Readiness

Indikator
optimism
innovativeness
discomfort

insecurity
perceived of
usefulness
perceived ease of
use
behavioral intention
*). Tidak valid

No item
1, 2, 3*, 4, 5, 6, 7,
8*, 9*, 10, 11, 12*
1*, 2, 3*, 4, 5, 6, 7*,
8*, 9*
1*, 2*, 3*, 4*, 5*,
6*, 7*, 8, 9, 10, 11*,
12*, 13*
1*, 2*, 3*, 4*, 5, 6,
7, 8, 9, 10*, 11*
1, 2, 3, 4, 5, 6

Sumber
Parasuraman (2014)

perceived of
usefulness
perceived ease of use 1, 2, 3, 4*, 5*, 6

Davis (1989)

behavioral intention

Davis (1989)

1, 2, 3

Davis (1989)

E. Uji Validitas Dan Reliabilitas
Validitas instrumen diuji menggunakan convergent validity dan discriminant validity.
Contruct dianggap memenuhi Convergent validity jika nilai Average Variance Extracted
(AVE) > 0,5 mempunyai loading factor minimal 0,60 dan idealnya 0,70 atau lebih (Chin,
1998). Untuk penelitian yang membuat model baru, loading 0,5 dianggap cukup (Gazali,
2011) dengan nilai communality paling tidak 0.5. Discriminant validity dianggap
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terpenuhi jika nilai akar AVE memiliki korelasi lebih besar dibanding dengan korelasi
antar construct (Gazali, 2011). Reliabilitas dilihat dari hasil nilai composite reliability
nilai hubungan antar variabel dengan dimensi pengukur > 0,7 dan dengan menggunakan
Cronbach’s alpha minimal 0,7 (Hair et al., 1995). Signifikansi dapat dinilai dengan
membandingkan nilai t-statistic dengan t-table. Sedangkan, arah hubungan (positif atau
negatif) dapat dilihat dari kolom original sample (Hartono & Abdillah, 2009). Hasil uji
validitas dan reliabilitas disajikan pada tabel 2 dan 3
Tabel 2 Convergent validity dan reliabilitas
AVE
Composite Reliability Cronbach's Alpha
Behavioral Intention
0.810
0.927
0.883
Discomfort
0.597
0.816
0.666
Innovativeness
0.595
0.854
0.773
Insecurity
0.623
0.892
0.849
Optimism
0.554
0.908
0.885
Perceived Ease of Use 0.677
0.893
0.839
Perceived Usefulness 0.696
0.932
0.912
Variabel

Tabel 3 Discriminant validity
Variabel
Behavioral
Intention
Discomfort
Innovativeness
Insecurity
Optimism
Perceived Ease
of Use
Perceived
Usefulness

Behavioral
Intention

Disco
mfort

Innovati
veness

Insecu
rity

Optim
ism

Perceived
Ease of Use

0.900
0.210
0.293
0.267
0.329

0.773
0.147
0.347
0.216

0.771
0.069
0.407

0.790
0.359

0.744

0.601

0.215

0.252

0.376

0.339

0.823

0.573

0.292

0.277

0.194

0.194

0.392

Perceived
Usefulness

0.834

F. Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan menggunakan
persamaan SEM (Structural Equation Modelling) melalui metode partial least square
(PLS) dengan menganalisis pengaruh kesiapan teknologi (technology readiness) terhadap
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persepsi kemanfaatan (perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan
(perceived ease of use) serta pengaruh kedua persepsi terhadap teknologi tersebut
terhadap minat menggunakan (behavioral intention) sistem presensi kuliah online di
Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis menggunakan software SmartPLS 3.2.0 untuk
melakukan pengujian data tersebut. Penggunaan PLS cocok untuk prediksi dan
membangun teori, dan sampel yang dibutuhkan relatif kecil, minimum 10 kali item
konstruk yang paling kompleks (Chin, 1998 dalam Jogiyanto 2007).

Technology Readiness
Optimism
Innovativeness
Discomfort

Perceived
Ease of Use
Behavioral
Intention
Perceived
Usefulness

Insecurity

Gambar 4 Model Penelitian
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi umum responden
Tabel 4 Sebaran responden
No.
1
2
3
4
5
6
7

Fakultas
FIP
FBS
FMIPA
FIS
FT
FIK
FE
Total

Jumlah %
54
15%
43
12%
38
10%
44
12%
60
16%
43
12%
86
23%
368
100%

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui jumlah responden di Fakultas Ilmu Pendidikan
(FIP) sebanyak 54 responden (15%), Fakultas Ilmu Bahasa dan Seni (FBS) sebanyak 43
responden (12%), Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) sebanyak 38 responden (10%),
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) sebanyak 44 responden (12%), Fakultas Teknik sebanyak 60
responden (16%), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) sebanyak 43 responden (12%), dan
Fakultas Ekonomi 86 responden (23%). Total keseluruhan responden di semua fakultas
Universitas Negeri Yogyakarta sebanyak 368 responden.

Tabel 5 jenis kelamin
Jenis
Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Tidak beri
Info
Total

Jumlah %
116
32%
220
60%
32
368

9%
100%

Berdasarkan tabel 5 diketahui jumlah responden laki-laki sebanyak 116 responden (32%),
jumlah responden perempuan sebanyak 220 responden (60%), dan jumlah yang tidak
memberi informasi jenis kelamin sebanyak 32 responden (9%) sehingga total keseluruhan
jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 368 responden dari seluruh fakultas-fakultas
Universitas Negeri Yogyakarta.
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B. Kecenderungan data
Untuk mengetahui pola kecenderungan data, maka data dikategorikan menggunakan
teknik yang digunakan oleh Sutrisno Hadi (2004). Teknik tersebut membagi data dalam
beberapa kategori sehingga dapat digolongkan dalam kelompok tertentu. Untuk dapat
melakukan penggolongan data harus dikategorikan berdasarkan mean ideal dan deviasi
standar ideal. Penentuan mean ideal dan deviasiasi standar ideal dapat digunakan rumus
sebagai berikut:
Mi = [ST + SR]: 2
DSi = [ST – SR]: 6
Keterangan:
Mi

: Mean ideal

DSi

: Devisiasi standar ideal

ST

: Skor ideal tertinggi

SR

: Skor ideal terendah

Setelah diperoleh nilai mean ideal dan standar deviasi ideal maka data dapat di kategorikan
menjadi lima kategori sebagai berikut:
Kategori sangat tinggi

: X ≥ Mi + 1,5 DSi

Kategori tinggi

: Mi + 0,5 DSi ≤ X < Mi + 1,5 DSi

Kategori moderat

: Mi – 0,5 DSi ≤ X < Mi + 0,5 DSi

Kategori rendah

: Mi – 1,5 DSi ≤ X < Mi – 0,5 DSi

Kategori sangat rendah

: X < Mi – 1,5 DSi

1. Kecenderungan data variabel Optimism

Tabel 6 Kecenderungan data variabel Optimism
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
X < Mi – 1,5 Sdi

36
28
20
12

Range
≥X
≤ X<
≤X<
≤X<
X<

36
28
20
12

Jumlah %
0
0%
53 14%
193 52%
100 27%
22
6%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Optimism pada kriteria sangat tinggi
sebanyak 0 responden (0%), kriteria tinggi sebanyak 53 responden (14%), kriteria moderat
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sebanyak 193 responden (52%), kriteria rendah sebanyak 100 responden (27%), dan kriteria
sangat rendah 22 responden (6%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kecenderungan
indikator adalah moderat.

2. Kecenderungan data variabel Innovativeness

Tabel 7 Kecenderungan data variabel Innovativeness
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
22.5
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi
18
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi
13
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
7.5
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
161 44%
≤ X < 23
125 34%
≤ X < 18
57 15%
≤ X < 13
22
6%
X<
8
3
1%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Innovativeness pada kriteria sangat tinggi
sebanyak 161 responden (44%), kriteria tinggi sebanyak 125 responden (34%), kriteria
moderat sebanyak 57 responden (15%), kriteria rendah sebanyak 22 responden (6%), dan
kriteria sangat rendah 3 responden (1%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa
kecenderungan indikator adalah sangat tinggi.

3. Kecenderungan data variabel Discomfort

Tabel 8 Kecenderungan data variabel Discomfort
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
13.5
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi
11
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi
8
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
4.5
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
198 54%
≤ X < 14
114 31%
≤ X < 11
47 13%
≤X<
8
9
2%
X<
5
0
0%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Discomfort pada kriteria sangat tinggi
sebanyak 198 responden (54%), kriteria tinggi sebanyak 114 responden (31%), kriteria
moderat sebanyak 47 responden (13%), kriteria rendah sebanyak 9 responden (2%), dan
kriteria sangat rendah 0 responden (0%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa
kecenderungan indikator adalah sangat tinggi.
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4. Kecenderungan data variabel Insecurity

Tabel 9 Kecenderungan data variabel Insecurity
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
22.5
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi
18
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi
13
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
7.5
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
284 77%
≤ X < 23
67 18%
≤ X < 18
14
4%
≤ X < 13
3
1%
X<
8
0
0%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Insecurity pada kriteria sangat tinggi
sebanyak 284 responden (77%), kriteria tinggi sebanyak 67 responden (18%), kriteria
moderat sebanyak 14 responden (4%), kriteria rendah sebanyak 3 responden (1%), dan
kriteria sangat rendah 0 responden (0%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa
kecenderungan indikator adalah sangat tinggi.

5. Kecenderungan data variabel Perceived Usefulness

Tabel 10 Kecenderungan data variabel Perceived Usefulness
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
27
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 21
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 15
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
9
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
187 51%
≤ X < 27
93 25%
≤ X < 21
45 12%
≤ X < 15
32
9%
X<
9
11
3%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Perceived Usefulness pada kriteria sangat
tinggi sebanyak 187 responden (51%), kriteria tinggi sebanyak 93 responden (25%), kriteria
moderat sebanyak 45 responden (12%), kriteria rendah sebanyak 32 responden (9%), dan
kriteria sangat rendah 11 responden (3%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa
kecenderungan indikator adalah sangat tinggi.

6. Kecenderungan data variabel Perceived Ease of Use

26

Tabel 11 Kecenderungan data variabel Perceived Ease of Use
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
18
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 14
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 10
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
6
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
248 67%
≤ X < 18
81 22%
≤ X < 14
27
7%
≤ X < 10
8
2%
X<
6
4
1%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Perceived Ease of Use pada kriteria sangat
tinggi sebanyak 248 responden (76%), kriteria tinggi sebanyak 81 responden (22%), kriteria
moderat sebanyak 27 responden (7%), kriteria rendah sebanyak 8 responden (2%), dan
kriteria sangat rendah 4 responden (1%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa
kecenderungan indikator adalah sangat tinggi.

7. Kecenderungan data variabel Minat Menggunakan

Tabel 12 Kecenderungan data variabel Minat Menggunakan
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
13.5
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi
11
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi
8
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
4.5
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
205 56%
≤ X < 14
93 25%
≤ X < 11
42 11%
≤X<
8
20
5%
X<
5
8
2%
368 100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui minat menggunakan pada kriteria sangat
tinggi sebanyak 205 responden (56%), kriteria tinggi sebanyak 93 responden (25%), kriteria
moderat sebanyak 42 responden (11%), kriteria rendah sebanyak 20 responden (5%), dan
kriteria sangat rendah 8 responden (2%). Dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa
kecenderungan indikator adalah sangat tinggi.
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C. Hasil pengujian hipotesis
Tabel 13 Hasil pengujian hipotesis

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H1
0
H1
1

Hipotesis
Optimism -> Perceived Ease of
Use

Original
Sample (O)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Value
s

Ket.

0.158

2.433

Optimism -> Perceived Usefulness
Innovativeness -> Perceived Ease
of Use
Innovativeness -> Perceived
Usefulness
Discomfort -> Perceived Ease of
Use
Discomfort -> Perceived
Usefulness
Insecurity -> Perceived Ease of
Use

-0.031

0.514

0.008 Didukung
Tidak
0.304 didukung

0.160

2.327

0.010 Didukung

0.180

3.158

0.057

0.984

0.204

3.788

0.288

4.473

Insecurity -> Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use ->
Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use ->
Behavioral Intention
Perceived Usefulness ->
Behavioral Intention

0.005

0.090

0.001 Didukung
Tidak
0.163 didukung
Tidak
0.000 didukung
Tidak
0.000 didukung
Tidak
0.464 didukung

0.311

4.579

0.000 Didukung

0.445

8.211

0.000 Didukung

0.398

7.758

0.000 Didukung

Hasil pengujian hipotesis menggunakan Partial Least Square (PLS dengan memasukan
seluruh indikator dengan konstruk ke dalam satu model pengujian. Penentuan penerimaan
hipotesis didasarkan pada nilai t dari output yang diperoleh dibandingkan dengan nilai t-tabe
(1,96).
Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa dari enam (6) dari 11 (sebelas) hipotesis
yang diajukan didukung. Dukungan tersebut ditunjukan dengan nilai t-hitung lebih besar dari
nilai t-tabel (>1,96) dengan arah pengaruh positif. Dari analisis dapat dilihat bahwa H1,H3,
H4, H9, H10, dan H11 didukung sedangkan H2, H5, H6, H7, dan H8 tidak didukung.

D. Pembahasan
Hasil pengujian menunjukkan bahwa lima (5) hipotesis tidak didukung yaitu H2:
Optimism berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dari sistem presensi kuliah
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online, H5: Discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi kemudahan dari sistem
presensi kuliah online, H6: Discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat
dari sistem presensi kuliah online, H7: Insecurity berpengaruh negatif terhadap persepsi
kemudahan dari sistem presensi kuliah online dan H8: Insecurity berpengaruh negatif
terhadap persepsi manfaat dari sistem presensi kuliah online.
Untuk mengekplorisasi dan memprediksi penyebab tidak didukungnya hipotesis,
penelitian ini melakukan survey mengenai pengaruh technology readiness terhadap
penerimaan sistem presensi kuliah online yang ada di setiap fakultas-fakultas di
Universitas Negeri Yogyakarta. Penggunaan sistem presensi kuliah online di setiap
fakultas Universitas Negeri Yogyakarta bersifat mandatory dari tingkatan universitas dan
masih kurangnya tingkat kesiapan dosen atau mahasiswa dalam menggunakan sistem
presensi kuliah online.

Tabel 14 Kecenderungan data dukungan organisasi
Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Moderat
Rendah
Sangat rendah
Total

X ≥ Mi + 1,5 Sdi
18
Mi + 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 1,5 Sdi 14
Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 10
Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi
6
X < Mi – 1,5 Sdi

Range
Jumlah %
≥X
221 60%
≤ X < 18
103 28%
≤ X < 14
35 10%
≤ X < 10
8
2%
X<
6
2
1%
369 100%

Dukungan organisasi baik dibuktikan dengan kecenderungan persepsi responden terhadap
dukungan organisasi pada tabel 14. Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan persepsi
responden bahwa dukungan organisasi sangat tinggi. Dukungan organisasi yang sangat tinggi
tidak mampu mempengaruhi secara positif optimism terhadap persepsi manfaat dari sistem
presensi kuliah online yang digunakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengaruh
discomfort terhadap persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan tidak didukung dalam
penelitian ini karena pengguna tidak nyaman dan memiliki rasa cemas dengan penggunaan
sistem presensi kuliah online. Pengaruh insecurity terhadap persepsi kemudahan tidak
didukung dalam penelitian ini dimungkinkan ketidakpercayaan pengguna terhadap sistem
presensi online karena pengguna memiliki rasa ketidakamanan biasanya memiliki
kepercayaan yang rendah terhadap teknologi baru.
E. Keterbatasan penelitian
1. Penelitian dilakukan pada sistem yang bersifat mandatory dari tingkatan universitas.
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2. Jumlah item indikator pertanyaan terlalu banyak dimungkinkan menyebabkan
kelelahan responden dalam mengisi kuesioner penelitian.
3. Semua pengguna sistem presensi online di gabung menjadi satu, tidak membedakan
antara pengguna antara dosen atau mahasiswa.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Hasil uji menujukkan H1: Optimism berpengaruh positif terhadap persepsi
kemudahan dari sistem presensi kuliah online didukung dengan nilai t 0.984 dan P
Value 0.008 berarah positif
2. Hasil uji menujukkan H2: Optimism berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat
dari sistem presensi kuliah online tidak didukung dengan nilai t 3.788 dan P Value
0.303 berarah negatif
3. Hasil uji menujukkan H3: Innovativeness berpengaruh positif terhadap persepsi
kemudahan dari sistem presensi kuliah online didukung dengan nilai t 2.327dan P
Value 0.010 berarah positif
4. Hasil uji menujukkan H4: Innovativeness berpengaruh positif terhadap persepsi
manfaat dari sistem presensi kuliah online didukung dengan nilai t 3.158 dan P Value
0.001 berarah positif
5. Hasil uji menujukkan H5: Discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi
kemudahan dari sistem presensi kuliah online tidak didukung dengan nilai t 4.473 dan
P Value 0.163 berarah positif
6. Hasil uji menujukkan H6: Discomfort berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat
dari sistem presensi kuliah online tidak didukung dengan nilai t 0.090 dan P Value
8.864 berarah positif
7. Hasil uji menujukkan H7: Insecurity berpengaruh negatif terhadap persepsi
kemudahan dari sistem presensi kuliah online tidak didukung dengan nilai t 2.432 dan
P Value 5.151berarah positif
8. Hasil uji menujukkan H8: Insecurity berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat
dari sistem presensi kuliah online tidak didukung dengan nilai t 0.514 dan P Value
0.464 berarah positif
9. Hasil uji menujukkan H9: Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap persepsi
manfaat dari sistem presensi kuliah online didukung dengan nilai t 8.210 dan P Value
3.204 berarah positif
10. Hasil uji menujukkan H10: Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat
menggunakan sistem presensi kuliah online didukung dengan nilai t 4.579 dan P
Value 2.842 berarah positif
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11. Hasil uji menujukkan H11: Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat
sistem presensi kuliah online didukung dengan nilai t 7.758 dan P Value 2.842
berarah positif
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan untuk:
1. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi penerimaan sistem presensi kuliah online di Universitas Negeri
Yogyakarta.
2. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan responden dari aspek dosen saja
yang menggunakan sistem presensi kuliah online atau mengkategorikan responden
dari aspek mahasiswa yang menggunakan sistem presensi kuliah online sehingga
data yang didapatkan lebih fokus.
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