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ABSTRACT
A behavioral is a response or reaction to stimuli or environmental individuals. Response or reaction of
individuals can be supportive or opposed to such stimuli. If the stimulus is given continuously, the individual
will slowly or quickly adapt to these stimuli. Information System Technology implemented in an organization
is one component of an organization that will interact with humans (users). These interactions lead to
behavioral problems, eg accept or reject the system. Behavioural are the actions or reactions of an object or
organism. Behavior can be conscious or unconsciously, to be honest (overt) or silently (covert), voluntary or
non-voluntary . In order for an Information Systems Technology can be accepted either by the user, then the
behavior changed or reject the emotion system needs to be prepared first so that users would behave
received. Changing behavior can not be made directly to the behavior, but it must be done through
antesendens (determinants) behavior. To understand antesenden-antesenden behavior, used behavioral
theories)
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1. PENDAHULUAN
Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah
suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan
data, pengelolaan data, penyajian informasi,
analisis dan penyimpulan informasi serta
penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk
kegiatan rumah sakit. Sebuah sistem informasi
rumah sakit idealnya mencakup integrasi fungsifungsi klinikal (medis), keuangan, serta manajemen
yang nantinya merupakan sub-sistem dari sebuah
Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS). Sub-sistem
ini merupakan unsur dari Sistem Informasi Rumah
Sakit (SIRS) yang tugasnya menyiapkan informasi
berdasarkan fungsi-fungsi yang ada untuk
menyederhanakan pelayanan pada suatu rumah
sakit[11].
Salah satu kunci awal bagi keberhasilan
implementasi teknologi informasi dan komunikasi
dalam perusahaan adalah kemauan untuk menerima
teknologi tersebut dikalangan pengguna (user)[13].
Salah satu metode pendekatan untuk memahami
sikap pengguna terhadap teknologi adalah

technology acceptance model yang dikemukanan
oleh Davis (1989). Technology acceptance model
mendefinisikan dua hal yang mempengaruhi
penerimaan pengguna terhadap teknologi yaitu
persepsi pengguna terhadap manfaat dari teknologi
dan kemudahan dalam menggunakan teknologi.
Penelitian ini akan mengkaji bahwa persepsi
pengguna terhadap manfaat dan kemudahan
teknologi dapat digunakan sebagai dasar dalam
menentukan langkah langkah mendorong pengguna
menerima teknologi informasi dan komunikasi.

2. LANDASAN TEORI
a.

Sistem Keperilakuan
Keperilakuan merupakan tanggapan atau
reaksi individu terhadap rangsangan atau
lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu dapat
bersifat mendukung atau menentang rangsangan
tersebut. Apabila rangsangan diberikan terus
menerus, maka individu secara perlahan maupun
cepat akan beradaptasi dengan rangsangan
tersebut[7].
Menurut
Goodhue,
teknologi
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didefinisikan sebagai alat yang digunakan oleh
individu untuk membantu menyelesaikan tugastugas mereka. Alat tersebut dapat berupa perangkat
lunak maupun perangkat keras[5].
Perubahan perilaku dalam suatu organisasi
dapat disebabkan karena struktur organisasi,
penggunaan Teknologi System Informasi (TSI)
baru maupun lingkungan di luar organisasi.
Struktur organisasi yang sentralisasi berubah
menjadi desentralisasi akan merubah perilaku
individu dalam organisasi. Penggunaan TSI baru
atau penggantian pemakaian TSI baru juga akan
merubah perilaku individu dalam organisasi.
Lingkungan yang dinamis dikarenakan adanya
perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya
berperan pula dalam perubahan perilaku individu
dalam organisasi.
Perubahan merupakan sesuatu yang harus
dilakukan, tanpa adanya perubahan perbaikan tidak
akan dapat dicapai. Bahkan perubahan sendiri
dipandang sebagai sesuatu yang stagnan. Dengan
kata lain, perubahan mutlak diperlukan dalam
organisasi. Perubahan pada organisasi mau tidak
mau akan berpengaruh pada perubahan individu
yang ada pada organisasi tersebut. Kemajuan TSI
berperan besar pada perubahan perilaku organisasi
yang berdampak pada perubahan perilaku individu.
TSI yang semula hanya bermanfaat pada hal-hal
tertentu berubah menjadi berguna pada tujuan
organisasi secara keseluruhan.
Teknologi System Informasi yang diterapkan
pada suatu organisasi merupakan salah satu
komponen organisasi yang akan berinteraksi
dengan manusia (user). Interaksi ini menimbulkan
masalah keperilakuan (Behavioral), misalnya
menerima atau menolak system tersebut. Perilaku
(Behavioral) adalah tindakan-tindakan (actions)
atau reaksi-reaksi (reactions) dari suatu objek atau
organisma. Perilaku dapat berupa sadar (conscious)
atau tidak sadar (unconscious), terus terang (overt)
atau diam-diam (covert), sukarela (voluntary) atau
tidak-sukarela (unvoluntary). Agar suatu Teknologi
System Informasi dapat diterima baik oleh user,
maka perilaku menolak harus diubah atau system
perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar user mau
berperilaku menerima. Merubah perilaku tidak
dapat dilakukan secara langsung ke perilakunya,
namun harus dilakukan melalui antesendenantesenden (penentu-penentu) perilaku tersebut.
Untuk memahami antesenden-antesenden perilaku,
digunakan teori-teori keperilakuan (Behavioral
Theory) [7],
b.

Technology Acceptance Model (TAM)
Salah satu teori tentang penggunaan Teknologi
System Informasi (TSI) yang dianggap sangat
berpengaruh dan umumnya digunakan untuk
menjelaskan penerimaan individual terhadap
penerimaan TSI adalah Technology Acceptace
Model (TAM). TAM merupakan suatu model
penerimaan TSI yang akan digunakan oleh user.
Proceedings SNIT 2011: Hal. A-2

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis
(1986), yang dikembangkan dari Theory of
Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen dan Fishben
(1980). Model TRA dapat diterapkan karena
keputusan yang dilakukan oleh individu untuk
menerima suatu TSI merupakan tindakan sadar
yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat
perilakunya[7].
TAM menambahkan dua konstruk utama ke
dalam model TRA, yaitu Perceived Usefulness
(PU) dan Perceived Ease Of Use (PEOU). TAM
berargumentasi bahwa penerimaan individual
terhadap suatu TSI ditentukan oleh dua konstruk
tersebut. Model TAM dapat diilustrasikan pada
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Gambar 1. Technology Acceptance Model (Davis)

Berikut ini penjelasan mengenai variabel-variabel
yang digunakan oleh Davis, dalam model TAM.
(a). Perceived Ease of Use (PEOU)
Menurut Davis (1989) dalam Jogiyanto (2007),
Percieved Ease Of Use didefinisikan sebagai
sejauh mana seseorang percaya bahwa suatu
teknologi akan bebas dari usaha. Jika seseorang
merasa percaya bahwa Sistem Informasi
mudah
digunakan
maka
dia
akan
menggunakannya, sebaliknya jika ia merasa
percaya bahwa Sistem informasi tidak mudah
digunakan
maka
dia
tidak
akan
menggunakannya.
Davis
(1989)
menggunakan
enam
indikator
untuk
membentuk konstruks ini, yaitu: easy of learn;
controllable; clear and understandable;
flexible; ease to become skillful; dan easy to
use.
(b). Perceived Usefulness (PU)
Persepsi terhadap kemanfaatan (Perceived
Usefulness) didefinisikan sebagai sejauh mana
seseorang percaya bahwa menggunakan suatu
teknologi
akan
meningkatkan
kinerja
pekerjaannya.
Penelitian-penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa Perceived
Usefulness mempengaruhi secara positif dan
signifikan terhadap penggunaan sistem
informasi, misalnya Davis,1989; Chau 1996;
Igbaria et al , 1997; dan Sun, 2003[7]. Davis
(1989) menggunakan enam indikator untuk
membentuk konstruk ini, yaitu: work more
quickly;
job
performance;
increase
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productivity; effectiveness; makes job easier;
dan useful[1].
(c). Attitude Toward Behavior (ATB)
Attitude Toward Behavior didefinisikan oleh
Davis et all (1989) sebagai perasaan positif
atau negatif dari seseorang jika harus
melakukan perilaku yang akan ditentukan.
ATB juga didefinisikan oleh Mathieson (1991)
sebagai evaluasi pemakai. Menurut Jogiyanto
dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa sikap (attituted) ini berpengaruh secara
positif ke minat perilaku (Behavioral
Intention), akan tetapi beberapa penelitian juga
menunjukkan bahwa sikap (attituted) ini tidak
mempunyai pengaruhyang signifikan ke minat
perilaku (Behavioral Intention) [7].
(d). Behavioral Intention to Use (ITU)
Behavioral Intention to Use adalah suatu
keinginan (minat) seseorang untuk melakukan
suatu perilaku yang tertentu[7]. Seseorang akan
melakukan suatu perilaku (behavior) jika
mempunyai keinginan atau minat (Behavioral
Intention). Dari penelitian sebelumnya
menunjukkan
bahwa
minat
perilaku
(Behavioral Intention) merupakan prediksi
yang baik dari penggunaan teknologi oleh
pemakai sistem (Davis, 1989; Taylor dan Todd,
1995; Venkatesh dan Davis, 2000) [9]
(e). Behavior
Perilaku (Behavior) adalah tindakan nyata yang
dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks
pengguaan Teknologi System Informasi
perilaku (Behavior) adalah penggunaan
sesungguhnya (actual Use) dari teknologi
(Davis, 1986) [7].
c.

Structural Equation Model (SEM)
SEM adalah gabungan dari analis faktor dan
analisis regresi yang bertujuan untuk menguji
hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada
sebuah model, baik itu antar indikator dengan
konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk[10]
Pada tahun 1950-an, SEM sudah mulai
dikemukakan oleh para ahli statistik yang mencari
metode untuk membuat model yang dapat
menjelaskan hubungan diantara variabel-variabel.
Dalam kenyataan, khususnya ilmu-ilmu sosial,
banyak variabel yang bersifat laten, seperti :
motivasi seseorang, komitmen, kesetiaan pelanggan
dan lainnya. Variabel-variabel tersebut baru bisa
diukur dengan sejumlah indikator, dan sejumlah
hubungan diantara keduanya. Model tersebut
membutuhkan alat analisis lanjutan untuk
menyelesaikannya. Kemajuan Teknologi informasi
di era 1970-an memungkinkan alat analisis SEM
dikembangkan. Jöreskog dan Sörbom kemudian
mengembangkan metode estimasi maksimum

likelihood, dan mulai mucul software khusus SEM,
seperti LISREL, AMOS, EQS dan sebagainya.
d.

Tinjauan Umum RSUD Dr. Pirngadi
Medam
RSUD Dr. Pirngadi Medan pada awalnya
bernama “Gemente Zieken Huis”, yang didirikan
pada tanggal 11 Agustus 1928 oleh pemerintah
Kolonial Belanda dimana peletakan batu pertama
dilakukan oleh Maria Contantia Macky, dan yang
diangkat sebagai direktur adalah Dr.W.Bays.
Selama periode pemerintahan Jepang (1942-1945),
nama Rumah Sakit berubah menjadi “Syuritsu
Byusono Ince”. dan dipercaya menjadi direkturnya
adalah Dr. Raden Pirngadi Gonggo Putro.
Pada tahun 1947, Rumah Sakit “Syuritsu
Byusono Ince” diambil alih oleh pemerintah Negara
bagian Sumatera Timur Republik Indonesia Serikat
(RIS) dengan nama “Rumah Sakit Kota Medan”.
Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 Rumah
Sakit Medan diambil alih oleh Pemerintah Pusat
melalui Kementrian Kesehatan dan namanya
diganti menjadi Rumah Sakit Umum Pusat. Pada
tahun 1972, Rumah Sakit Umum Pusat diserahkan
pemerintah pusat kepada pemerintah Propinsi
Sumatera Utara dan berganti nama menjadi
“Rumah Sakit Umum Pusat Propinsi Medan”. Pada
tahun 1979, Rumah Sakit Umum Pusat propinsi
Medan di resmikan menjadi “RSUP Dr. Pirngadi
Medan”
Sejalan dengan otonomi daerah, pada tanggal
27 Desember 2001, RSUP Dr Pirngadi Medan
diserahkan kepemilikannya dari Pemerintah
Propinsi Sumatra Utara kepada Pemerintah Kota
Medan dan berganti nama menjadi RSUD Dr.
Pirngadi Medan. Pada tanggal 06 September 2002
status kelembagaan RSUD Dr. Pirngadi Medan di
tetapkan menjadi “Badan Pelayanan Kesehatan
RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan”, ditunjuk sebagai
Direktur Dr. Sjahrial R. Anas, MBA. Ditahun 2004,
Walikota Medan Drs. H.Abdullah Ak,MBA
merencanakan pengembangan RSUD Dr. Pirngadi
Medan (penambahan bangunan 8 lantai) peletakan
batu
pertama
pembangunan
pertama
di
laksanakan pada tanggal 04 Maret 2004.
RSUD Dr. Pirngadi mempunyai visi “Mandiri,
Tanggap, dan Profesional”. Mandiri maksudnya
Rumah Sakit harus mandiri dalam pendanaan dan
pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat.
Tanggap maksudnya adalah tanggap terhadap
tuntutan masyarakat, perubahan pola penyakit dan
kemajuan IPTEK di bidang kesehatan. Professional
maskudnya, dalam pelaksanaan pelayanan sesuai
standard dan etika.
Sedangkan misi dari RSUD Dr. Pirngadi
Medan adalah: (a).meningkatkan upaya kesehatan
paripurna kepada semua golongan masyarakat
secara merata dan terjangkau, sesuai dengan tugas
pokok, fungsi, serta peraturan yang berlaku; (b)
meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat
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spesialistik dan sub-spesialistik yang bermutu; (c)
meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara
professional dan etis agar timbul kepercayaan dan
harapan serta rasa aman dan kenyamanan bagi
penderita; (d) meningkatkan peran Rumah Sakit
sebagai tempat pendidikan, penelitian, pelatihan
dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
Proses bisinis yang ada di RSUD Dr. Pirngadi
Medan, yang terintegrasi dengan SIRS adalah:
(a). Registrasi, yaitu pendaftaran pasien yang
hanya dapat dilakukan di Instalasi Rawat Jalan
(IRJ) dan Instalasi Rawat Darurat (IRD).
Hanya pasien-pasen VIP saja yang dapat
langsung masuk ke Instalasi Rawat Inap
(IRNA) tanpa melalui IRJ atau IRD.
(b). Pelayanan, berupa pelayanan tindakan medis
terhadap pasien dan pelayanan visite dokter.
(c). Pembayaran, yang meliputi pembayaran
tindakan-tindakan medis, pembelian obat serta
tindakan-tindakan pada penunjang.
(d) Penunjang, merupakan proses yang ada di
Lab, Patologi Klinik, Patologi Anatomi.
(e) Akuntasi
dan
Keuangan.
Akuntasi
berhubungan dengan pelaporan keuangan
sedangkan Keuangan berkaitan dengan
mobilisasi dana seperti biaya akomodasi
penginapan dan jasa dokter.
(f) Rekam Medik, berkaitan dengan dokumentasi
historycal pasien.
(g) Farmasi, berkaitan dengan inventori obatobatan.
(h) Pendapatan Non Operasional, merupakan
proses pendapatan diluar kegiatan utama,
misalnya: Hemodialisa (pemulasaran jenazah,
loundry, ambulance, Pembakaran sisa bahan
kimia obat).
(i). Selain itu, SIRS juga ditambah dengan modul
penggajian karyawan.

3. PEMBAHASAN
PENELITIAN

DAN

a.

HASIL

Model Penelitian
Pada dasarnya, model penelitian yang
digunakan pada penelitian ini mengacu pada model
User-acceptance Model (TAM) yang dibuat oleh
Davis (1989), namun tidak memasukkan variabel
Behavioral Intention. Menurut Brown et al (2002)
dalam Nah et al (2004), Bihavioral Intention tidak
mempunyai korelasi dengan Attitude pada
penerimaan implementasi teknologi informasi baru
dalam konteks mandatory. Beberapa studi lain
secara rasional dan empiris juga menyimpulkan
bahwa Behavioral Intention tidak dapat
menjelaskan Behavioral adoption dalam konteks
mandatory (Karahanna, 1999; Rawstorne e al,
2002) [9]
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Model penelitian yang dikembangkan pada
penelitian ini menggambarkan variable-variabel
yang berpengaruh terhadap User acceptance
terhadap SIRS dalam konteks mandatory, serta
dilihat dari dukungan personal maupun organisasi.
Secara umum model penelitian yang dibuat
diadopsi dari model yang dikembangkan oleh Nah
et.al (2004). Variabel-variabel penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi dari
variabel yang terdapat pada :
(1). Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis (1989)
(2). Model penerimaan teknologi yang dikembangkan olel Nah et al (2004)
Dari Technology Acceptance Model (TAM),
variabel independen yang digunakan adalah
Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease Of
Use (PEOU) Variabel dependen Behavioral
Intention pada model TAM, dimodifikasi menjadi
System Symbolic Adoption (SSA).
Variabel independen yang digunakan dari
model Nah et al (2004) adalah Perceived Ease Of
Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), Business
Fit (BF) dan Perceived Compatibility (PC),
Variabel interveningnya adalah Attitude Toward
System Use (ATSU), serta variabel dependennya
adalah System Symbolic Adoption (SSA).
Variabel Perceived Compatibility yang
dikembangkan oleh Nah et al (2004) diadaptasi dari
Theory Of Diffusion Innovation (DOI) yang
dikembangkan oleh Rogers (1995),
Variabel Dependent : System Symbolic Adoption
(SSA)
Variabel dependent yang digunakan pada
penelitian ini hanya System Symbolic Adaption
(SSA). Adopsi dan penggunaan SIRS pada rumah
sakit bersifat mandatory. maksudnya keputusan
untuk mengadopsi dan menggunakan SIRS dibuat
oleh para top management, sedangkan User atau
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karyawan diwajibkan untuk menggunakannya
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di Rumah
Sakit.
System
Symbolic
Adoption
(SSA)
didefinisikan sebagai dorongan atau kecendrungan
seseorang secara mental untuk menerima ide atau
gagasan management rumah sakit dalam
mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi
teknologi informasi (diadopsi dari Klonglan dan
Coward, 1979) [9]. Karahanna (1999) menyatakan
bahwa System Symbolic Adoption (SSA)
mengawali adopsi dan diperlukan tetapi bukan
kondisi cukup untuk adopsi dalam konteks
voluntary, Sedangkan dalam konteks mandatory,
System Symbolic Adoption (SSA) bukan merupakan
kebutuhan untuk adopsi namun merupakan suatu
kebutuhan untuk proses penggabungan atau
infusion[9]. Rawstorne et al (1998) juga menyatakan
bahwa dalam konteks mandatory, seseotang suka
memperlihatkan perbedaan dalam System Symbolic
Adoption (SSA) terhadap sistem baru[9].
Mengidentifikasi dan menganalisa beberapa
perbedaan tersebut dapat membantu pemprediksi
perlawanan atau penolakan User terhadap teknologi
dalam konteks penggunaan yang bersifat
mandatory. Oleh karena itu, System Symbolic
Adoption (SSA) digunakan dalam penelitian ini,
yaitu sebagai variabel utama yang dapat
memprediksi
penerimaan
User
terhadap
implementasi SIRS.
Variabel System Symbolic Adoption (SSA)
mempunyai tiga indikator pengukuran, diadopsi
dari Nah et al (2004), yaitu :
(a). Dorongan atau kecendrungan menggunakan
SIRS dengan antusias
SSA1 : User terdorong untuk menggunakan
SIRS dengan semangat/antusias
(b). Dorongan atau kecendrungan menggunakan
SIRS dengan gembira
SSA2 : User terdorong menggunakan SIRS
dengan gembira.
(c) Dorongan atau keinginan melihat pengunaan
dan penyebaran
SIRS.
SSA3 : User berkeinginan untuk melihat
pemanfaatan dan
penyebaran
penggunaan SIRS sepenuhnya di
Rumah Sakit ini.
Variabel Intervening : Attitude Toward System
Use (ATSU)
End-user mungkin membentuk sikap
penggunaan sistem (Attitude Toward System)
dipengaruhi oleh produktivitas, yaitu dari kualitas
atau jumlah penggunaan terhadap sistem dan
karakteristik lainnya seperti kepuasan dalam
bekerja dan kesetiaan pada organisasi tempat
bekerja.
Menurut psikologi sosial, Attitude diartikan
sebagai perasaan senang atau tidak terhadap suatu
objek atau perilaku (Ajzen dan Fishbein, 1980).

Dalam penelitian di bidang sistem informasi, sikap
atau Attitude User didefinisikan sebagai
kecendrungan untuk merespon dengan senang atau
tidak terhadap sistem komputer (Melone, 1990)[9].
Keterhubungan yang kuat antara Attitude dan
kinerja (performance), yakni terhadap sikap dalam
penggunaan sistem telah diteliti, seperti Davis et al
(1989), Melone (1990) dan Venkatesh (1999,
2000)[9].
Dalam Penelitian ini, variabel Attitude
Toward System Use (ATSU) mempunyai dua
indikator pengukuran (diadopsi dari Nah et all,
2004), yaitu:
(a). Kenyamanan menggunakan SIRS
ATSU3: Maksud dari indikator ini adalah
untuk mengetahui apakah User
merasa nyaman menggunakan
SIRS.
(b). Menyukai ide/gagasan menggunakan SIRS
ATSU2: Apakah User menyukai ide/gagasan
penggunaan
SIRS
dalam
melakukan pekerjaannya.
(c). Sikap senang menggunakan SIRS
ATSU1: Apakah user merasa senang
menggunakan SIRS
Perceived Ease Of Use (PEOU).
Perceived Ease Of Use (PEOU) didefinisikan
sebagai suatu tingkatan sejauh mana individu
percaya bahwa teknologi informasi (SIRS) yang
diadopsi Rumah Sakit mudah untuk digunakan atau
bebas dari usaha untuk menggunakannya (diadopsi
dari Davis, 1989). Mudah digunakan dapat juga
diartikan bahwa untuk dapat mempelajari,
memahami dan menggunakan teknologi, seseorang
tidak perlu harus mengeluarkan kemampuan fisik
maupun mental yang berat untuk dapat mempelajari
dan memahami teknologi tersebut. PEOU diukur
oleh dua indikator (Davis, 1986) yaitu:
(a). Usaha untuk menggunakan teknologi yang
memerlukan tenaga fisik (physical effort).
PEOU1: Butuh waktu lama bagi User untuk
dapat
menggunakan/mengoperasikan
SIRS.
PEOU2: User
butuh
mengumpulkan
keperca-yaan
diri
untuk
mampu
mengguna
kan/mengoperasikan SIRS.
PEOU3: User merasa mudah dalam mengoperasikan/ menggunakan menumenu yang ada di modul SIRS.
(b). Usaha untuk menggunakan teknologi yang
memerlukan mental atau pemikiran (mental
effort).
PEOU4: User jatang mengalami kesulitan
ketika
mengoperasikan/menggunakan
SIRS.
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PEOU5: User mudah untuk mempelajari
penggunaan SIRS.
PEOU6: User mudah untuk menjadi mahir
mengoperasikan/menggunakan
SIRS.
Perceived Usefulness (PU).
Perceived Usefulness didefinisikan sebagai
suatu tingkat kepercayaan individu (user) terhadap
suatu teknologi, bahwa dengan menggunakan
teknologi tersebut akan dapat meningkatkan kinerja
atau performance (diadopsi dari Davis, 1989). PU
merupakan faktor yang akan mempengaruhi
penerimaan, adopsi dan penggunaan suatu
teknologi baru tersebut [Davis, (1989); Davis et al,
(1989); Venkatesh et al (200)].
Suatu teknologi dianggap mempunyai
kegunaan apabila teknologi tersebut penting dan
mampu untuk meningkatkan hasil kerja User,
mampu meningkatkan hasil efektivitas kerja,
relevan dengan pekerjaan seseorang, serta mampu
meningkatkan produktivitas kerja (Davis, 1989;
Davis et al, 1989). Sebuah teknologi berguna, bila
manfaat yang dapat diberikannya lebih besar dari
usaha yang harus dikeluarkan. Variabel Perceived
Usefulness (PU) mempunyai tiga dimensi
pengukuran, yaitu:
(a) Peningkatan efektivitas kerja.
PU1: Persepsi
User
bahwa
dengan
menggunakan SIRS dapat meningkatkan hasil kerja menjadi jauh lebih baik
dari sebelumnya (Davis, 1989)
(b) Peningkatan produktivitas kerja.
PU2: Kemampuan
untuk
menghasilkan
sesuatu lebih banyak dan berkualitas
dengan menggunakan SIRS, meliputi
pengurang-an
waktu
kerja
dan
peningkatan output kerja (Davis, 1989)
(c) Pentingnya SIRS dalam melakukan aktivitas
pekerjaan
PU3 : Perserpsi bahwa SIRS berguna dan
diperlukan untuk
melakukan
aktifitas pekerjaan (Davis, 1989).
Business Fit (BF).
Pengimplementasian modul-modul pada
SIRS, harus disesuaikan (fit) dengan proses bisnis
Rumah Sakit yang mengimplementasikan SIRS
tersebut. Menurut Sabarguna (2005) dalam
Handoyo (2008), Rumah Sakit sebagai salah satu
institusi
pelayanan
umum
membutuhkan
keberadaan Sistem Infotmasi yang andal serta
memadai untuk meningkatkan pelayanannya
kepada para pasien serta lingkungan yang terkait
lainnya.
Nah et al (2004) mendefinisikan Business Fit
(BF) dari sudut pandang User, sebagai persepsi
seseorang bahwa teknologi yang digunakan sesuai
dengan proses bisnis perusahaan. Variabel ini
memiliki tiga indikator, yaitu:
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(a). Kesesuaian antara SIRS dengan kebutuhan
bisnis di level perusahaan.
BF1 : SIRS yang digunakan sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai Rumah
Sakit.
(b). Kesesuaian antara SIRS dengan kebutuhan
bisnis di level departemen atau bagian.
BF2 : SIRS yang digunakan sesuai dengan
kebutuhan bisnis di level departemen
Rumah Sakit.
(c). Kesesuaian antara SIRS dengan tugas yang
dikerjakan.
BF3 : Menurut User, SIRS yang digunakan
sesuai
dengan
tugas
yang
dikerjakan.
Perceived Compatibility (PC).
Kompatibilitas menggambarkan tingkat
dimana user menggunakan teknologi secara
konsisten dengan praktek penggunaannya (chau et
al, 2001; dalam nah et al, 2004). Moore et al (1991)
berpendapat bahwa ketidak-tertarikan user untuk
menggunakan inovasi disebabkan kerena user
merasa bahwa inovasi tersebut (sistem informasi)
tidak sesuai dengan perkerjaannya, berarti ketika
sebuah teknologi dipercaya kompatibel dengan
praktek pekerjaannya, maka user akan lebih suka
memanfaatkan teknologi tersebut. Sebaliknya jika
teknologi dianggap tidak kompatibel dengan
pekerjaannya, maka user akan memerlukan banyak
penyesuaian dalam menjalankan pekerjaannya dan
perlu waktu untuk mempelajarinya.
Variabel Perceived Compatibility (PC)
mempunyai tiga indikator pengukuran yang
diadaptasi dari Agarwal et al (1998), yaitu :
(1). Kecocokan susunan SIRS dengan cara kerja
sebelumnya
PC1: Cara kerja SIRS, cocok dengan cara
kerja sebelumnya
(2). Kecocokan susunan SIRS dengan gaya bekerja
PC2: Cara kerja SIRS cocok dengan gaya
berkerjamya
(3). Kecocokan penggunaan SIRS dengan cara
bekerja yang diinginkan/disukai.
PC3: Penggunaan SIRS cocok dengan cara
bekerja yang diinginkan/disukai.
b.

Hipotesis Terhadap Konstruk.
Hopotesa yang dibuat oleh penulis, didasarkan
pada model penelitian yang diusulkan (Gambar 2),
yaitu;
Hipotesis tehadap System Symbolic Adoption
(SSA): H1
H1a : Attitude Toward System Use (ATSU)
berpengaruh positif terhadap System
Symbolic Adoption (SSA) secara langsung.
H1b : Perceived Ease Of Use (PEU) berpengaruh
positif terhadap System Symbolic Adoption
(SSA) secara langsung.
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H1c : Perceived Compatibility (PC) berpengaruh
positif terhadap System Symbolic Adoption
(SSA) secara langsung.
H1d : Perceived
Ease
Of
Use
(PEOU)
berpengaruh positif terhadap System
Symbolic Adoption (SSA) secara tidak
langsung.
H1e : Perceived Usefulness (PU) berpengaruh
positif terhadap System Symbolic Adoption
(SSA) secara tidak langsung.
H1f : Business Fit (BF) berpengaruh positif
terhadap System Symbolic Adoption (SSA)
secara tidak langsung.
H1g : Perceived Compatibility (PC) berpengaruh
positif terhadap System Symbolic Adoption
(SSA) secara tidak langsung.
Hipotesis terhadap Attitude Toward System Use
(ATSU): H2
H2a: Perceived Ease of Use (PEU) berpengaruh
terhadap Attitude Toward System Use
(ATSU) secara langsung.
H2b: Perceived Usefulness (PU) berpengaruh
positif terhadap Attitude Toward System Use
(ATSU) secara langsung.
H2c: Business Fit (BF) berpengaruh positif
terhadap Attitude Toward System Use
(ATSU) secara langsung.
H2d: Perceived Compatibility (PC) berpengaruh
positif terhadap Attitude Toward System Use
(ATSU) secara langsung.
c.

Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, digunakan software
AMOS 6.0 untuk menguji apakan model yang
diusulkan sesuai dengan hasil obsevasi. Metode
yang digunakan adalah Maximum Likelihood
dengan jumlah sample sebesar 150. Pengumpulan
data
dilakukan
dengan
kuesioner
yang
menggunakan skala likert dengan range nilai 1
sampai 7, dimana 1 untuk pendapat sangat tidak
setuju sekali dan 7 untuk pendapat sangat setuju
sekali.
Penulis melakukan dua tahap pengujian
terhadap data yang telah didapatkan dari hasil
kuesioner, yaitu pengujian terhdadap measurement
model dan pengujian terhadap structural model.
Pengujian terhadap measurement model dilakukan
untuk mengetahui apakah sebuah indikator dapat
menjelaskan konstruknya dengan baik. Sedangkan
pengujian terhadap structural model untuk
mengetahui signifikansi dan keeratan hubungan
yang terjadi antar konstruk[10].
Dari hasil pengujian measurement model,
didapatkan bahwa semua indikator telah lolos uji,
dimana setiap indikator memiliki signifikansi diatas
0.05 dan loading factor diatas 0.5[4].
Sedangkan pada pengujian structural model,
terdapat tiga hubungan yang tidak signifikan
(dibawah 0.05), yaitu PU ke ATSU, BF ke ATSU

dan BF ke SSA. Sehingga ketiga hubungan tersebut
dihapus dari model awal yang diusulkan. Model
penelitian akhir yang didapatkan berdasarkan data
observasi ditunjukkan pada Gambar 3.
Perceived
Ease of
Attitude
Toward
System Use

Business
Fit

Symbolic
Adoption

Gambar 3. Model Akhir Penelitian
Hasil uji kesesuaian model (Model Fit) yang
dihasilkan oleh AMOS terhadap model pada
Gambar 3, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Kesesuaian Model pada
Model Akhir

Alat Uji
P
Chisquare
CMIN/df
GFI
AGFI
RMSEA
TLI
NFI
CFI
PNFI
PGFI

4.

Hasil
Pengujian
.059
101.809

Nilai
Cut-off
0.05
108.648

1.257
.920
.881
.042
.979
.827
.984
.715
.621

< 2.0
> 0.9
> 0.9
< 0.08
> 0.9
> 0.9
> 0.9
> 0.6
> 0.6

Keterangan
Baik
Baik
Baik
Baik
Belum Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

KESIMPULAN.

Dari data yang diperoleh melalui pengambilan
kuesioner terhadap pengguna akhir (end-user) pada
SIRS di RSUD Dr. Pirngadi Medan, serta
pengolahan data dengan menggunakan AMOS 6.0,
maka dapat disimpulkan bahwa:
(1). System Symbolic Adoption oleh end-user
dalam menerima SIRS di RSUD Dr. Pirngadi
Medan dipengaruhi secara langsung oleh
Attitude Toward System Use. Simbol-simbol
penerimaan dari implementasi Sistem baru
(SIRS) oleh end-user diindikasikan dengan
sikap antusias dan semangat, perasaan gembira
serta keinginan untuk melihat pemanfaatan
dan penyebaran penggunaan SIRS di Rumah
Sakit.
(2) System Symbolic Adoption oleh end-user
dalam menerima SIRS di RSUD Dr. Pirngadi
Medan juga dipengaruhi secara tidak langsung
oleh Perceived Ease Of Use. Kemudahan
menggunakan system yang hanya dengan
mengeluarkan sedikit usaha baik mental
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maupun fisik mempengaruhi simbol-simbol
penerimaan oleh end-user secara tidak
langsung. Namun Perceived Ease Of Use tidak
mempengaruhi System Symbolic Adoption
secara langsung.
(3). Perceived Usefulness tidak mempengaruhi
System Symbolic Adoption oleh end-user
secara tidak langsung melalui
Attitude
Toward System Use. Dalam pengertian bahwa
Symbolic Adoption oleh end-user dalam
menggunakan SIRS tidak dipengaruhi karena
SIRS dapat meningkatkan kinerja atau
performance para end-user secara tidak
langsung.
(4) Perceived Compatibility tidak mempengaruhi
System Symbolic Adoption oleh end-user baik
secara langsung maupun secara tidak langsung
melalui Attitude Toward System Use. Dalam
pengertian bahwa Symbolic Adoption oleh
end-user dalam menggunakan SIRS tidak
dipengaruhi karena SIRS sesuai dengan
pekerjaannya.
(5) Business Fit mempengaruhi System Symbolic
Adoption oleh end-user secara tidak langsung
melalui
Attitude Toward System Use.
Kesesuaian proses bisnis Rumah Sakit dengan
SIRS
mempengaruhi
simbol-simbol
penerimaan end-user secara tidak langsung.
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