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ABSTRACT
This study used models of Structural Equation Modeling (SEM). SEM model explains the presence or
absence of Causality relations Computer Self Efficacy (CSE), Quality of Service (TOS), User Satisfaction
(KP) and Motivation Study (MB) in Wi-Fi Hotspot services. This model puts the attitude factor of each user's
behavior by using the four variables, exogenous variables Computer Self Efficacy (CSE) and exogenous
variables Quality of Service (TOS) and endogenous variables User Satisfaction (KP) and endogenous
variables Motivation Learning (MB). From the final model is formed, where the variable quality of service
(TOS) correlated significantly to user satisfaction is directly variable and the variable user satisfaction (KP)
is significantly related to motivation to learn. This research has implications for the 3 (three) main aspects,
namely: managerial aspects, aspects of the system and aspects of advanced research.
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1. PENDAHULUAN
Penggunaan Wireles Fidelity (Wi-Fi) pada
dewasa ini tidak hanya untuk dapat
mengkoneksikan antara beberapa perangkat
komputer atau gadget yang memiliki teknologi
Wi-Fi untuk sekedar berhubungan peer to peer
tapi dapat pula digunakan sebagai media
penghubung ke jaringan luas seperti contohnya
Internet. Setiap mahasiswa mempunyai motivasi
dalam dirinya untuk belajar. Namun, sebagian
dari mereka sering kali merasa takut untuk
berpartisipasi dalam proses belajar, seperti takut
selalu tertinggal dalam mempelajari suatu topik
atau tema pembelajaran. Hal ini timbul karena
mahasiswa merasa diperlakukan sama pada saat
proses perkuliahan sehingga hilang kemauan dan
keberaniannya. Padahal para mahasiswa tersebut
satu sama lain berbeda, seperti dalam tingkat
kecerdasan, kecakapan, bakat, minat, serta gaya
belajar. Akibatnya mahasiswa cepat jenuh dan
tidak konsentrasi saat perkuliahan berlangsung.
Agar mahasiswa mempunyai motivasi dalam
proses perkuliahan, maka metode yang digunakan
dalam proses perkuliahan harus diperbaharui
disesuaikan dengan minat, kecerdasan dan gaya
belajar mahasisiswa.

Setiap layanan yang ditawarkan pastinya
memiliki
tingkat
kualitas
yang
dapat
mempengaruhi
kepuasan
pengguna
dari
layanannya, demikian pula dengan layanan
hotspot. Seperti yang telah dijelaskan mengenai
tujuan layanan hotspot disektor pendidikan yang
salah satunya adalah memberikan alternatif media
belajar bagi civitas akademika yang harapannya
dapat memicu motivasi belajarnya di kampus
sehingga meningkatkan kualitas kehadirannya dan
efektifitas belajarnya. Bila hal tersebut tercapai
ini menandakan tercapainya tujuan dari
pemberian layanan hotspot bagi pengguna di
kampus pada khususnya.

2. METODE PENELITIAN
Computer Self Efficacy (CSE), persepsi
kemampuan seseorang untuk menggunakan
komputer, adalah multi level
membangun,
beroperasi pada dua level yang berbeda : di
tingkat komputasi umum (umum CSE) dan di
tingkat aplikasi spesifik (aplikasi-spesifik
efektivitas diri) (Marakas et all, 1998 dalam
Yujong Hwang dan Mun Y. Yi .2002).
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Menggunakan komputer CSE merupakan
konstruksi yang bertingkat yang berada pada dua
level yang berbeda, yaitu pada level kemampuan
umum di bidang komputer (general computer
self-efficacy) dan
level
aplikasi
khusus
(application specific self efficacy) (Marakas et.all,
1998). Pada penelitian ini, variabel computer self
efficacy yang digunakan adalah application
specific self efficacy yaitu kemampuan seseorang
dalam menggunakan aplikasi komputer seperti
aplikasi web browser dan aplikasi office.
Kualitas layanan berkontribusi signifikan bagi
penciptaan diferensi, positioning dan strategi
bersaing setiap organisasi pemasaran, baik
perusahaan manukfatur atau penyedia jasa /
layanan
(Tjiptono,
2005:121).
Menurut
Parasuratman, Zeithaml, dan Berry (1988)
menyederhanakan
dimensi-dimensi
tersebut
menjadi 5 dimensi pokok. Ke lima dimensi pokok
tersebut adalah sebagai berikut yang disusun
berdasarkan urutan tingkat kepentingannya
(Tjiptono, 2005:132).
1. Reliabilitas (reliability)
berkaitan kemampuan perusahaan untuk
memberikan layanan yang akurat sejak
pertama kali tanpa membuat kesalahan
apapun dan menyampaikan jasanya sesuai
dengan waktu yang disepakati.
2. Daya tanggap (responsiveness)
berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan
para karyawan untuk membantu para
pelanggan dan merespon permintaan mereka,
serta menginformasikan kapan jasa akan
diberikan dan kemudian memberikan jasa
secara cepat.
3. Jaminan (assurance)
yakni perilaku para karyawan mampu
menumbuhkan
kepercayaan
pelanggan
terhadap perusahaan dan perusahaan bisa
menciptakan
rasa
aman
bagi
para
pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa
para karyawan selalu bersikap sopan dan
menguasai pengetahuan dan keterampilan
yang dibutuhkan untuk menangani setiap
pertanyaan atau masalah pelanggan.
4. Empati (empathy)
berarti perusahaan memahami masalah para
pelanggannya
dan
bertindak
demi
kepentingan pelanggan, serta memberikan
perhatian personal kepada para pelanggan dan
memiliki jam operasi yang nyaman.
5. Bukti fisik (tangibles)
Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik,
perlengkapan dan material yang digunakan
perusahaan, serta penampilan karyawan.
Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja/atau hasil yang
dia rasakan dibandingkan dengan harapannya
(Kotler dkk, 2000 : 52). Sedangkan menurut
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Tjiptono, menyatakan bahwa kepuasan atau tidak
kepuasan pengguna adalah respon pengguna
terhadap
evaluasi
kesesuaian
serta
ketidaksesuaian/ diskonfirmasi yang dirasakan
antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual
produk atau jasa yang dirasakan setelah
pemakaiannya. (Tjiptono 2005: 191). Dalam
kajian literature kepuasan pengguna yang
dilakukan Giese dan Cote (2000), mereka
mengindentifikasi 20 definisi yang diacu dalam
riset kepuasan pelanggan selama periode 30
tahun. Dari 20 difinisi tersebut didapat tiga
komponen utama dari kepuasan pengguna
(Tjiptono 2005: 209), yaitu:
1. Kepuasan pengguna merupakan respon
(emosional, atau kognitif).
Respon tersebut menyangkut fokus tertentu
(ekspetasi produk, pengalaman konsumsi, dan
seterusnya).
2.Respon terjadi pada waktu tertentu (setelah
konsumsi, setelah pemilihan produk/jasa,
berdasarkan pengalaman akumulatif dan lainlain)
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor
intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil
dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan
cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah
adanya penghargaan, lingkungan belajar yang
kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal
dan eksternal pada mahasiswa yang sedang
belajar untuk mengadakan perubahan tingkah
laku, pada umumnya dengan beberapa indikator
atau unsur yang mendukung. Hal ini mempunyai
peranan terbesar dalam keberhasilan seseorang.
Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan
sebagai berikut (Uno, 2007:35)
Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
Adanya penghargaan dalam belajar.
Structural Equation Modeling (SEM) merupakan
gabungan dari dua metode statistik yang terpisah
yaitu analisis faktor (factor analysis) yang
dikembangkan di bidang psikologi/psikometri
dan model persamaan simultan (Simultaneous
Equation Modeling) yang dikembangkan di
bidang ekonometrika (Ghozali 2004:87).Pada
perkembangan lebih lanjut, model persamaan
simultan dipadukan dengan metode estimasi
maksimum likelihood. Menurut Joreskog, 1973:
429, model persamaan struktural yang umum
terdiri dari dua bagian yaitu: bagian pengukuran
yang menghubungkan observed variabel ke
variabel laten melalui model konfirmatori faktor
dan bagian struktural yang menghubungkan antar
variabel laten melalui sistem persamaan simultan.
merupakan salah satu program atau software yang
digunakan untuk mengistemasi model pada model
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persamaan
struktural
(SEM)
(Ghozali
2004:95).Penelitian ini akan mengambil studi
kasus di Universitas Pembangunan Nasional
”Veteran” Jakarta, yang merupakan lembaga
pendidikan swasta yang berlokasi di jalan
Rs.Fatmawati,
Pondok
Labu,
Jakarta
Selatan.Layanan Wi-Fi hotspot di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta Mulai
diperkenalkan tiga tahun yang lalu oleh unit kerja
UPT Komputer tersebut merupakan unit kerja
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
infrastruktur dan aplikasi di Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta.
Layanan Wi-Fi hotspot tersebut diberikan secara
gratis untuk keperluan mahasiswa Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta (UPN)

melakukan koneksi internet agar mereka dapat
mendownload
bahan-bahan
kuliah
yang
diperlukan. Melalui modem leased line ADSL
Telkom Astinet 1024 kbps dihubungkan ke hub
Puskom yaitu proxy server, web server serta
hotspot. Hotspot dihubungkan ke LAN ke LAN
acces point ke gedung FIKES. Kemudian melalui
hub Dikjar FIKES dihubungkan PC-Client Dikjar
FIKES sebanyak dua unit PC. Dari hub Dikjar
FIKES terhubung hub Dikjar Fakultas Ekonomi
(FE). Dari hub Dikjar FE kemudian dihubungkan
ke hub Puskom. Dari hub Puskom terdapat tiga
server yaitu: proxy server, database aplikasi
server 1 (SIM,AK,dll) serta database aplkasi
server 2.

Sumber:Team ORTAKER UPT PUSKOM 2009:11
Gambar 1 LAN Site FIKES – Server Utama PUSKOM
Penelitian ini diarahkan untuk meneliti
kualitas layanan dan computer self efficacy secara
bersama-sama apakah berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan pengguna serta
kualitas layanan dan kepuasan pengguna secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap motivasi belajar. Adapun kerangka
pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada
gambar 2. Dari gambar 2 terlihat bahwa terdapat
variabel Intervening yaitu variabel antara atau
mediating yang fungsinya memediasi hubungan
antara variabel independen dan variabel
dependen. Dalam penelitian ini hubungan antara

variabel Computer Self Efficacy, kualitas layanan,
motivasi dimediasi oleh variabel kepuasan
pengguna. Ini menjelaskan bahwa yang bertindak
sebagai variabel intervening adalah Kepuasan
Pengguna yang juga merupakan variabel
dependen seperti juga Motivasi Belajar.
Sedangkan yang berperan sebagai variabel
independen adalah Kualitas Layanan.Berdasarkan
kerangka pemikiran yang telah menjelaskan
hubungan-hubungan di antara variabel terikat
(dependen) dan bebas (independent) maka dapat
dibuat suatu hipotesa penelitian yang akan dicoba
untuk diteliti.

Gambar 2. Kerangka pemikiran(dimodifikasi)
Sumber:(Marakas et.al,1998 dalam Hwang & Yi, 2002), (Purnama,2007)
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Diduga Kualitas Layanan berpengaruh terhadap
Kepuasan Pengguna.
Hipótesis 3
H0: P1 = 0;
H1: P1 ± 0;
Diduga Kualitas Layanan melalui Kepuasan
Pengguna tidak berpengaruh terhadap Motivasi
Belajar.
Diduga Kualitas Layanan melalui Kepuasan
Pengguna berpengaruh terhadap Motivasi Belajar.
Hipotesis 4
H0: y1 = 0;Diduga Kualitas Layanan tidak
berpengaruh terhadap Motivasi Belajar.

Dan hipotesa-hipotesa tersebut adalah sebagai
berikut:
Hipotesis 1:
H0: Y1 = 0;
H1: Y1 ± 0;
Diduga Computer Self Efficacy tidak berpengaruh
terhadap Kepuasan Pengguna.
Hipotesis 2
H0: Y2 = 0;
H1: Y2 ± 0;
Diduga Kualitas Layanan tidak berpengaruh
terhadap Kepuasan Pengguna.

Tabel 1 Model Kerangka Konsep
Variabel
Kemampuan diri pada komputer(Computer Self
Efficacy )
(Marakas et.al,dalam Hwang & Yi, 2002)

Indikator
1.
2.
3.
4.
5.

Kualitas Layanan
(Service Quality)
Tangible,Realibility, Responsivness,Assurance,
Empathy
(Tjiptono 2005:131).
Parasuraman (1995:44)
Kepuasaan pengguna
(Customer Satisfaction)
(Tjiptono,2005:195)

1.
2.
3.
4.
5.

Mengoperasikan aplikasi Wi-Fi Hotspot
Menjalankan aplikasi Browser Web.
Mengakses alamat URL
Mendownload bahan perkuliahan dari sumber dan Menyimpannya
ke dalam Harddisk / Flashdisk.
Mengupload file bila ada tugas melalui e-mail ataupun alamat URL
lainnya.
Kehandalan fasilitas wifi Hotspot
Layanan Wi-Fi Hotspot yang selalu tersedia
Mampu memberikan akses Kecepatan pelayanan
Mampu memberikan layanan informasi yang bermutu
Dapat mengerti akan kesulitan

1. Menggunakan layanan Wi-Fi Hotspot memberikan respon positif
2. Menerima terhadap layanan Wi-Fi Hotspot
3. Menggunakan layanan Wi-Fi Hotspot sesuai harapan yang
diinginkan
4. Merasa yakin akan terus menggunakan Wi-Fi Hotspot
5. Merasa puas akan penggunaan Wi-Fi Hotspot

(Giese dan Cote 2000) dalam (Tjiptono ,2005: 209)
Motivasi Belajar
(Study Motivation)
(Uno, 2007:23)

1.
2.
3.
4.

Adanya hasrat / keinginan menggunakan Wi-Fi Hotspot
Adanya Niat untuk meningkatkan penggunaan
Dengan adanya layanan Wi-Fi hotspot UPN sangat membantu
Membawa laptop dari rumah untuk mengakses Penggunaan
layanan Wi-Fi Hotspot

Sumber:olah data penulis

3. PEMBAHASAN DAN HASIL
Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory
karena mencoba menjelaskan hubungan kausal
antara
variabel-variabel
tertentu
melalui
pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan
disain survey, yaitu penelitian yang mengambil
sampel dari satu populasi dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.
Pada penelitian ini populasi yang digunakan
adalah mahasiswa Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta, dengan sampel
mahasiswa yang terdaftar sebagai pengguna
layanan hotspot UPN. Responden atau sampel
diambil dari 7 Fakultas Universitas Pembangunan
Nasional “ Veteran “ Jakarta yaitu: Fakultas Ilmu
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Komputer, Fakultas Ilmu Kedokteran, Fakultas
Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Ilmu
Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik,
Fakultas Hukum. Jumlah mahasiswa dan
mahasiswi pengguna layanan hotspot yang akan
dijadikan target responden berkisar antara 100130 responden. Rincian anggota populasi dan
sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 2.
Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner
yang dibuat dengan menggunakan closed
questions. Dengan menggunakan closed question,
responden dapat dengan cepat dan mudah
menjawab kuesioner, sehingga data dari kuesioner
dapat dengan cepat dianalisis secara statistik,
serta pernyataan yang sama dapat diulang dengan
mudah.
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Tabel 2 Populasi dan SampelPenelitian
Nama Fakultas
Fakultas Ilmu Komputer
Fakultas Ilmu Kedokteran
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Ekonomi
Fakultas Teknik
Fakultas Hukum
Total
Sumber : hasil olahan data penulis

No.
1
2
3
4
5
6
7

berisikan Skala interval dibuat antara 1 sampai
6.Hasil kuesioner berupa data, akan disimpan
dalam format excel dan langsung digunakan
sebagai data mentah untuk analisa dengan
software AMOS 7.0. Pada penelitian ini terdapat
empat variabel yang akan diteliti, yaitu: computer
self efficacy,kualitas layanan, kepuasan pengguna
layanan dan motivasi belajar pengguna (dalam hal

Jumlah Sampel
27
18
21
17
11
19
17
130

ini adalah mahasiswa). Tujuan pengembangan
model berbasis teori ini adalah mengembangkan
sebuah model yang mempunyai justifikasi
(pembenaran) secara teoritis yang kuat, untuk
mendukung upaya analisis terhadap suatu
masalah yang sedang diteliti. Model berbasis teori
dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:

Kepuasan Pengguna
Computer Self Efficacy

Kualitas Layanan

Motivasi Belajar

Sumber:(Marakas et.al,1998 dalam Hwang & Yi, 2002),(Purnama,2007)
Gambar 3. Kerangka Pemikiran(dimodifikasi)
Dari gambar 3, terlihat bahwa terdapat variabel
Intervening yaitu variabel antara atau mediating
yang fungsinya memediasi hubungan antara
variabel independen dan variabel dependen.
Dalam penelitian ini hubungan antara variabel
Computer Self Efficacy, kualitas layanan,
motivasi dimediasi oleh variabel kepuasan
pengguna. Ini menjelaskan bahwa yang bertindak
sebagai variabel intervening adalah Kepuasan
Pengguna yang juga merupakan variabel
dependen seperti juga Motivasi Belajar.
Sedangkan yang berperan sebagai variabel
independen adalah Kualitas Layanan.Berdasarkan
kerangka pemikiran yang telah menjelaskan
hubungan-hubungan diantaravariabel Adalah
faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa
konstruk endogen lainnya tetapi konstruk
endogen hanya dapat berhubungan kausal (sebab
akibat) dengan konstruk endogen. Pada penelitian

ini konstruk endogen yang digunakan adalah :
Kepuasan Pengguna (KP), Motivasi Belajar
(MB).
A. Membangun Diagram Jalur
Biasanya hubungan-hubungan kausal tersebut
dinyatakan dalam persamaan-persamaan tetapi
didalam SEM hubungan tersebut cukup
digambarkan dalam sebuah diagram jalur yang
selanjutnya akan dikonversi oleh program
menjadi persamaan-persamaan dan selanjutnya
persamaan menjadi estimasi.
Hubungan antar konstruk dinyatakan melalui
anak panah. Anak panah yang lurus menunjukan
hubungan kausal antara konstruk yang satu
dengan konstruk lainya. Garis lengkung antar
konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya
menunjukan korelasi antar konstruk.
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Gambar 4 Diagram Jalur

B. Konversi
Diagram
Jalur
Persamaan Struktural.

a. Persamaan-Persamaan Struktural (Structural
Equation)
Persamaan ini dirumuskan untuk menyatakan
hubungan kausalitas antar berbagai konstruk
dengan membentuk model pengukuran variabel
laten eksogen dan endogen, bentuk persamaanya
antara lain:
Var.Laten Endogen= β Var.Laten Endogen + γ
Var.Laten Eksogen +Error
Keterangan:
β = Koefisien regresi variabel laten endogen.
γ = Koefisien regresi variabel laten eksogen
Persamaan struktural pada penelitian ini adalah:
KP = β 11 CSE + γ KL+Z1
MB = β 21 KP + γ 21 KL + Z2
Bentuk persamaan inidikator variabel laten
eksogen dan indikator laten endogen antara lain:
1. Persamaan pengukuran indikator variabel
eksogenus :
X1= λ11 CSE + δ1
Pada penelitian ini terdapat 130 responden yang
menjawab kuisioner yang diberikan peneliti
kepada responden di 7 fakultas, umur dari
responden penelitian didominasi oleh responden
berumur 20 - 30 tahun sebesar 69,9 %. Pada
rentang umur tersebut memang merupakan masamasa produktif setiap orang untuk meraih
kesuksesan dibidang akademik. Untuk jenis
kelamin responden ternyata pria mendominasi
dalam penggunaan layanan hotspot UPN dengan
jumlah prosentase sebesar 85 %. Pada profil
responden yang berhubungan dengan fakultas
tempat responden study kebanyakan responden
pada penelitian ini berasal dari Fakultas Ilmu
Komputer sebesar 20.7% Penggunaan layanan
Wi-Fi hotspot UPN ternyata banyak digunakan
oleh mahasiswa angkatan 2008 pada peringkat
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X2= λ21 CSE + δ2
X3= λ31CSE + δ3
X4= λ41 CSE + δ4
X5= λ51 CSE + δ5
X6= λ61KL+ δ 6
X7= λ71KL+ δ 7
X8= λ81 KL+ δ 8
X9= λ91KL+ δ 9
X10= λ101 KL+ δ10

Kedalam

2.

Persamaan pengukuran indikator konstruk
Endogen :
Y1= λ 12 KP+ ε1
Y2= λ 22KP+ ε2
Y3= λ32 KP+ ε3
Y4= λ42 KP+ ε4
Y5= λ52 KP+ε5
Y6= λ 63MB+ ε6
Y7= λ73 MB + ε7
Y8= λ83 MB + ε8
Y9= λ93 MB + ε19

C. HASIL PENELITIAN
a. Profil Responden
pertama dengan prosentase sebesar 45.3%
Responden penelitian ini ternyata kebanyakan
responden menggunakan layanan hotspot masih
dibawah 1 tahun terdaftar dimana prosentasenya
sebesar 57.6 %.Untuk lama mengakses internet
melalui layanan hotspot kebanyakan responden
melakukan koneksi selama 1-2 jam, besar
prosentasenya adalah 28.46 %.
D. Analisis Statistik Inferensial
1. Uji Asumsi Model
a. Ukuran Sampel
Pada penelitian SEM ukuran sampel yang
direkomendasikan adalah 100 sampai 200 dan
harus digunakan untuk metode estimasi
(Ghozali,2008:64).
Pada
penelitan
ini
menggunakan sampel dengan jumlah 130, oleh
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besar pada kolom c.r. semuanya berada dalam
kisaran nilai yang direkomendasikan yaitu antara
-2.58 sampai 2.58.
Oleh karena itu dapat
dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal.
Data memenuhi syarat untuk dilakukan analisis
selanjutnya.

karena itu jumlah sampel tesebut telah memenuhi
persyaratan ukuran sampel.
b. Uji Normalitas
Pada Tabel Assesment of Normality yang
disajikan pada Tabel Assesment of Normality
yang terdapat pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa
nilai yang berada pada kolom cr masih bernilai
Variable
Y5
X10
Y6
Y7
Y8
Y9
X7
X8
X9
Y4
Y3
Y2
Y1
X5
X4
X3
X2
Multivariate

Tabel 3. Uji Normalitas
max
skew
6.000
-.015
6.000
-1.003
6.000
-.600
6.000
-.564
6.000
-.788
6.000
-.795
6.000
-.943
6.000
-1.319
6.000
-1.000
6.000
-.480
6.000
-.478
6.000
-.187
6.000
-.524
6.000
-.178
6.000
-.329
6.000
-.807
6.000
.072

min
1.500
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.500
1.500
3.500
3.000
2.000
3.500

c.r.
-.072
-4.666
-2.791
-2.625
-3.668
-3.702
-4.389
-6.139
-4.652
-2.233
-2.226
-.868
-2.438
-.827
-1.533
-3.758
.336

kurtosis
-1.221
1.376
-.248
-.572
-.196
-.337
1.565
2.146
1.651
-.621
-.729
-.985
-.959
-.980
-.253
.808
-.509
29.956

c.r.
-2.842
3.202
-.577
-1.331
-.456
-.783
3.643
4.995
3.844
-1.446
-1.696
-2.293
-2.232
-2.282
-.589
1.881
-1.183
6.719

Sumber:hasil olahan data penulis
karateristik yang unik dan sangat berbeda jauh
dengan observasi-observasi lainnya. Pada tabel
mahalanobis distance ada nilai yang diuji yang
lebih besar dari χ2 tabel, artinya terdapat outlier.

c. Outliers
Outliers adalah observasi yang muncul sebagai
observasi dengan nilai-nilai ekstrim baik secara
univariate maupun multivariate. Kemunculannya
lebih disebabkan karena memiliki kombinasi
d. Multikolinearitas dan Singularity
Multikolinearitas dan singularitas dapat dideteksi
dari determinan matrik kovarians, jika nilai dari
determinan matriks kovarians sangat kecil dapat

memberikan
adanya
indikasi
problem
multikolinearitas. Dimana didapat Determinant of
sample covariance matrix = .005 maka ada
jawaban.
Pengujian model berbasis teori pada penelitian ini
dilakukan dengan mempergunakan software
AMOS versi 7.0, seperti pada gambar 5

E. Pengujian Model Berbasis Teori

e1

e2

1

X1

e4

e3

1
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e12

e11

e5
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1

X4

e13
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1
1

1

1

Y2

Y1

Y3

e14

e15

1

1

Y4

Y5

1

X5

Kepuasan Pengguna
(KP)

1

Computer Self Efficacy
(CSE)

1

Z1
Z2
1

Kualitas Layanan
(KL)

Motivasi Belajar
(MB)
1
1

X6
1

e6

X7
1

e7

X8
1

e8

X9
1

e9

X10
1

e10

Y6

Y7

1

1

e16

e17

Y8

Y9

1

1

e18

e19

Sumber : hasil olahan aplikasi AMOS
Gambar 5 Model Awal Penelitian
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( ∑ std. loading )2

F. Pengujian Reliabilitas

Construct – Reability = (∑ std. loading )2 + ∑ ε j

Dengan melakukan uji reliabilitas gabungan,
pendekatan yang dianjurkan adalah mencari
besarnya Composite Reliability dan Variance
Extracted dari masing-masing variabel laten
dengan menggunakan informasi loading factor
dan measurement error dari indikator-indikator
sebuah konstruk yang menunjukan derajat sampai
sejauh mana masing-masing indikator itu
mengindikasikan sebuah kontruk/laten yang
umum.
Sedangkan
Variance
Extracted
menunjukan indikator-indikator tersebut telah
mewakili secara baik kontruk laten yang
dikembangkan (Ghozali, 2005:61).
Composite Reliability diperoleh dengan rumus
sebagai berikut :

Variance Extracted dapat diperoleh dengan rumus
sebagai berikut :
Variance Extracted dapat diperoleh dengan rumus
sebagai berikut :
∑ std. loading 2

Variance – extracted = ∑ std. loading 2 + ∑ ε j

Keterangan :
Std. loading diperoleh langsung dari standardized
loading untuk tiap indikator.
ε j adalah measurement error = ε j = 1 –
(Std.Loading)2

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Gabungan
Variabel Laten

Composite Reliability

Variance Extracted

CSE

0.748

0.429

KL

0.820

0.534

KP

0.855

0.547

MB

0.812

0.520

Sumber:hasil olahan data penulis
Berikut uji konfimatori terhadap empat variabel
yaitu:

G. Confirmatory Factor Analysis (CFA)
Pengujian Confirmatory Factor Analysis (CFA)
memberikan penjelasan apakah indikatorindikator yang ada memang dapat menjelaskan
sebuah konstruk. Dengan melakukan CFA, dapat
saja sebuah indikator dianggap tidak secara kuat
berpengaruh atau dapat menjelaskan sebuah
konstruk. Dengan nilai signifikansi (sig ≥0.5).
Pada model ini , dengan CFA dapat diuji
indikator-indikator pelatihan, unit pendukung
dapat menjelaskan konstruk dukungan pemakai
akhir, juga untuk indikator-indikator lainnya.

1. Computer Self Efficacy (CSE)
Pada variabel ini nilai loading factor 0.420,Untuk
memperbaiki model, maka loading factor untuk
indikator yang nilainya rendah yaitu di bawah
0.50 dikeluarkan dari model. Indikator yang
dimaksud adalah X1 dengan nilai estimate nya
0.420. Uji konfimatori CSE dapat dilihat pada
tabel 5:

Tabel 5 Uji Konfimatori sebelum indikator X1 di drop
Indikator

Variabel

Estimate

X2

Computer Self Efficacy

.710

X3

Computer Self Efficacy

.592

X4

Computer Self Efficacy

.734

X5

Computer Self Efficacy

.568

X1

Computer Self Efficacy

.402

Sumber:hasil olahan data penulis
2.

Kualitas Layanan(KL)

Pada variabel ini nilai loading factor 0.458,Untuk
memperbaiki model, maka loading factor untuk
indikator yang nilainya rendah yaitu di bawah
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0.50 dikeluarkan dari model. Indikator yang
dimaksud adalah X6 dengan nilai estimate nya
0.458. Uji konfimatori kualitas layanan dapat
dilihat pada tabel 6:
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Tabel 6. Uji Konfimatori sebelum indikator X6 di drdrop
Indikator

Variabel

X10

Kualitas Layanan_(KL)

Estimate
.710

X9

Kualitas Layanan_(KL)

.688

X8

Kualitas Layanan_(KL)

.818

X7

Kualitas Layanan_(KL)

.700

X6

Kualitas Layanan_(KL)

.458

Sumber:hasil olahan data penulis
3.

Kepuasan Pengguna (KP)

Pada variabel ini nilai loading factor sudah baik semua, karena nilai estimate nya diatas 0.50 Uji konfimatori
KP dapat dilihat pada tabel 7:
Tabel 7.Uji Konfimatori Indikator KP
Indikator

Variabel

Estimate

Y5

Kepuasan Pengguna_(KP)

.757

Y4

Kepuasan Pengguna_(KP)

.779

Y3

Kepuasan Pengguna_(KP)

.805

Y2

Kepuasan Pengguna_(KP)

.790

Y1

Kepuasan Pengguna_(KP)

.529

Sumber:hasil olahan data penulis
4.

Pada variabel ini nilai loading factor sudah baik
semua, karena nilai estimate nya diatas 0.50. Uji
konfimatori MB dapat dilihat pada tabel 8:

Motivasi Belajar (MB)

Tabel 8. Uji konfimatori Indikator Motivasi Belajar
Indikator

Variabel

Estimate

Y9

Motivasi Belajar_(MB)

.687

Y8

Motivasi Belajar_(MB)

.755

Y7

Motivasi Belajar_(MB)

.720

Y6

Motivasi Belajar_(MB)

.721

Y9

Motivasi Belajar_(MB)

.687

Sumber:hasil olahan data penulis
H. Pembentukkan Model dari hasil uji Validitas dan Reliabilitas
Setelah dilakukan uji confirmatory variabel indikator terhadap variabel laten, maka didapatkan model
sementara seperti yang tertera pada Gambar 6 berikut:
e2

e4

e3

e12

e11

e5

.53

X2

.38

X3
.73

.49

.32

X4

.62

.70

-.14

e7

e8

e9

.79

e15
.61

Y4
.78

.10

.57

Y5

.75

Kepuasan Pengguna
(KP)

.56

Computer Self Efficacy
UJI HIPOTESIS
(CSE)
ABSOLUT FIT MEASURES
chi-square=112.418
df=114
-.17
prob=.524
chi-square relatif=.986
GFI=.909
RMSEA=.000
AGFI=.878
Kualitas Layanan
TLI=1.003
(KL)
NFI=.869
CFI=1.000
.68
.70
.82
PNFI=.728
.48
.67
PGFI=.677
X7
X8
X9

Y3

.80

.53

e14
.63

Y2

Y1

X5

e13
.64

.28

Z1
.26

.42

Z2

.18
-.25

Motivasi Belajar
(MB)
.71

.72

.72
.51

.51
.47

.52

X10

e10

Y6

Y7

e16

e17

.77

.69
.47

.59

Y8

Y9

e18

e19

Sumber:hasil olahan aplikasi AMOS
Gambar 6 Model Penelitian setelah uji validitas
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Dari gambar 6 dapat dilihat dimana posisi model
standar, dimana nilai masing-masing loading
factor nya sudah sesuia berdasarkan ketetapan
yaitu 0.50 dan masing-masing indikator pada
model tersebut baik.
I.

Uji Kesesuaian Model

Penentuan kriteria fit suatu model tidak hanya
ditentukan oleh besarnya nilai probability-nya

tapi menyangkut kriteria lain yaitu Absolut Fit
Measures, Incremental Fit Measure dan
Parsiomonious Fit Measures. Setiap kriteria
tersebut mempunyai nilai batas kritis yang dapat
dibandingkan dengan hasil akhir pengukuran
model untuk menentukan fit tidaknya model
dengan kriteria yang ada. Perbandingan hasil
pengukuran dan nilai batas kritis kriteria-kriteria
tersebut akan ditunjukan pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Uji Kesesuaian Model
Ukuran kesesuaian

Batas nilai kritis

1. Absolut Fit Measures
 Chi-Squares Χ2 (CMIN)
 Probability
 Chi-Squares Χ2
Relatif
(CMIN/DF)
 GFI
 RMSEA

Hasil model
ini

Keterangan

Kecil, ≤ χ2 ά ; df
≥ 0.05
≤ 2.0
≥ 0.90
≤ 0.08

57.354
0.877
0.910
0.934
0.00

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

≥ 0.90
≥ 0.95
≥ 0.90
≥ 0.95

0.904
1.011
0.921
1.000

Baik
Baik
Baik
Baik

≥ 0.60
≥ 0.60

0.744
0.646

Baik
Baik

2. Incremental Fit Measures





AGFI
TLI
NFI
CFI

3. Parsimonious Fit Measaures



PNFI
PGFI

Sumber :Olah data AMOS 7.0 sesuai dengan batas nilai kritis (Widodo, 2006 54)
dari tabel 9, hasil keseluruhan uji model terhadap
kriteria-kriteria fit maka model penelitian ini
dinyatakan fit. Berdasarkan tabel di atas maka
dapat dikatakan secara keseluruhan model
dinyatakan fit (sesuai).

J. Hasil Pengujian Hipótesis
Model yang diajukan pada penelitian ini didukung
oleh fakta di lapangan. Hal ini diindikasikan
bahwa dugaan matriks varians-kovarians populasi
sama dengan matriks varians-kovarians sampel
(data observasi) atau dapat dinyatakan ∑p = ∑s.

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipótesis
Hipotesis
H1 ( Kualitas Layanan – Kepuasan Pengguna)
H2 ( Kepuasan Pengguna – Motivasi Belajar)

Sig
0.026
0.000

Hasil Hipotesis
Tolak H0
Tolak H0

Sumber :Olah data AMOS 7.0
Pada penelitian ini dilakukan analisis full model
(model
secara
keseluruhan)
yang
mengindikasikan bahwa model dinyatakan fit
(sesuai) secara keseluruhan. Dari tabel 10 dapat
dijelaskan:
a. Variabel KL berpengaruh secara signifikan
(Sig < 0,05) terhadap variabel Kepuasan
Pengguna dengan ditolaknya H0.
b. Variabel Kepuasan Pengguna berpengaruh
secara signifikan (Sig < 0,05) terhadap
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variabel Motivasi Belajar dengan ditolaknya
H0.

K. Interpretasi Model
Terdapat hubungan yang bernilai negative dari
variabel Computer Self Efficacy (CSE) dengan
Kepuasan Pengguna , Variabel Kualitas Layanan
(KL) dengan Variabel Motivasi Belajar (MB).
Hal ini dapat disebabkan antara lain ; kurang
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dilakukan modifikasi dengan
menghapus
hubungan yang memiliki nilai negatif adapun
hasilnya dapat dilihat pada gambar 7 berikut :

tajamnya pertanyaan yang diajukan pada
kuesioner, tidak konsistennya responden didalam
memberikan jawaban pada kuesioner, dan juga
faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu perlu
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4.69
PGFI=\pgfi
X7
X8
1

1

e7

0, .40

.35

e8

0, .65

.55

Z2
1
0

Motivasi Belajar
(MB)
1.00

1.15

1.00

1.04
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1
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1
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e9
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e10

e16
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1
0, .47

0, .50
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Y8

1

1

1
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e18

1
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Sumber :Olah data AMOS 7.0
Gambar 7 Model Akhir
a. Persamaan struktural pada Model akhir
penelitian ini adalah:
Var.Laten Endogen= β Var.Laten Endogen + γ
Var.Laten Eksogen +Error
Keterangan:
β = Koefisien regresi variabel laten endogen.
γ = Koefisien regresi variabel laten eksogen
KP = 0.352 KL
MB = 0.551 KP
b. Persamaan pengukuran indikator variabel
eksogenus :
X7= 4.64 KL+ 1.07
X8= 4.69 KL+ 1.28
X9= 4.76 KL+ 1.00
X10= 4.79 KL+ 1.15
Persamaan pengukuran indikator konstruk
Endogen :
Y1= 4.28 KP+ 1.00
Y2= 3.96 KP+ 1.41
Y3= 4.20 KP + 1.44
Y4= 4.20 KP+ 1.33
Y5= 3.84 KP+1.62
Y6= 4.31 MB+ 1.00
Y7= 4.36 MB + 1.04
Y8= 4.35 MB + 1.12
Y9= 4.25 MB + 1.03
Dari model akhir yang terbentuk, dimana variabel
kualitas layanan (KL) berhubungan secara
signifikan terhadap variabel kepuasaan pengguna
secara langsung dan variabel kepuasan pengguna
(KP) berhubungan secara signifikan ke variabel
motivasi belajar. Untuk nilai signifikan dapat
dilihat pada tabel 4.8 yang didapat hasil dari
output AMOS 7.0 dari menu view text output pilih
estimates dan nilai yang didapat dilihat dari

regression weights dimana nilai P (probabilitas)
dibawah 0.50 maka model fit/baik. Sedangkan
hubungan kualitasnya dapat dilihat pada gambar
4.4 dimana arah panah atau hubungan regresi dari
variabel Kualitas Layanan(KL) ke Kepusan
Pengguna (KP) dan Motivasi Belajar (MB)
berhubungan secara langsung.Sedangkan nilai
yang terdapat di indikator pada tiap variabel
didapat setelah melakukan uji confimatory factor
analisys yang dapat dilihat pada lampiran 9
dimana nilai yang dibawah 0.50 pada tiap
indikator harus didrop/dihapus. Pada model akhir
penelitian ini yaitu indikator X6 yang
didrop/dihapus.Jadi
efektivitas pemanfaatan
fasilitas hotspot
dipengaruhi oleh variabel
kualitas layanan (KL), Variabel kualitas Layanan
(KL) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna
(KP) artinya semakin tinggi tingkat kualitas
pelayanan (KP) maka responden akan semakin
puas dalam menggunakan teknologi dalam
memanfaatkan hotspot untuk layanan akademik.
Kepuasan yang diperoleh didapat melalui Maka
dapat dikatakan bahwa Menerima pelayanan WiFi hotspot UPN ketika mengakses tanpa harus
terlebih dulu memasukkan sandi / password
(metode unsecure wireless network), Layanan WiFi hotspot UPN memberikan pengalaman yang
memuaskan , ketika mengunakannya sehingga
dilain waktu akan tetap menggunakannya lagi,
Layanan Wi-Fi UPN sesuai harapan , karena
memberikan layanan koneksi internet bagi
kebutuhan belajar, yakin akan terus menggunakan
layanan
hotspot,
Merasa
puas
setelah
menggunakan layanan Wi-Fi hotspot UPN.
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Variabel kepuasan pengguna (KP) yang
berpengaruh kepada variabel Motivasi Belajar
(MB). Dengan adanya variabel luar berpengaruh
terhadap kepuasan pengguna, dengan kepuasan
pengguna berpengaruh terhadap Motivasi Belajar
(MB) yang berdampak kepada efektivitas
pemanfaatan hotspot sesungguhnya. Variabel
kepuasan pengguna (KP) efektivitas pemanfaatan
hotspot untuk layanan akademik berpengaruh
terhadap variabel Motivasi Belajar(MB). Artinya
semakin puas dalam menggunakan hotspot maka
kemanfaatan intenet berdampak positif untuk
Motivasi Belajar. Kemanfaatan yang diperoleh
dari penggunaan hotspot untuk Motivasi Belajar
antara lain menggunakan hotspot ini karena
adanya hasrat dan keinginan berhasil dalam
belajar, akan tingkatkan penggunaan Wi-Fi
hotspot setiap hari, Dengan adanya layanan WiFi hotspot UPN sangat membantu saya belajar
dengan baik, Merasa membawa laptop dari rumah
untuk mengakses Penggunaan layanan Wi-Fi
Hotspot yang sangat membantu memberikan
hasil belajar yang baik sehingga
bisa
mendapatkan nilai yang tinggi sebagai
penghargaan atas keberhasilan.
L. Implikasi Penelitian
Oleh karena dari hasil kesesuaian model diperoleh
penjelasan bahwa KL, KP, dan MB di lapangan
mendukung adanya model yang fit (sesuai)
dengan populasinya, maka implikasi ini berlaku
untuk sampel pengguna hotspot di UPN “
Veteran” Jakarta.
Penelitian ini berimplikasi pada 3 (tiga) aspek
utama, yakni: aspek manajerial, aspek sistem dan
aspek penelitian lanjutan.
1. Aspek Manajerial
1. Sistem pelayanan hotspot di UPN “Veteran”
Jakarta harus lebih ditingkatkan baik dalam hal
kualitas sistem dan kualitas informasi, sehingga
pemanfaatanhotspot untuk layanan belajar dan
mengajar dapat optimal.
2. UPT PUSKOM sebaiknya meningkatkan
kembali kualitas layanannya dengan menambah
bandwith supaya akses dalam pelayanan hotspot
lebih cepat dan agar memproteksi layanan hotspot
dengan menggunakan password dan user id
ketika akan menggunakan layanan hotspot,supaya
tidak terjadi pemakaian layanan hotspot untuk
orang lain yang tidak terdaftar sebagai pengguna
yang berhak.
3. Diadakan studi banding ke instansi/perguruan
tinggi sebagai tukar pengalaman dalam rangka
menambah atau mendapatkan pengetahuan
pemanfaatan
hotspot
khususnya
yang
berhubungan dengan layanan hotspot.
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2. Aspek Sistem
1. UPT PUSKOM
sebaiknya melakukan
penggantian/upgrade peralatan hardware
terutama spesifikasi server seperti memori,
processor maupun media penyimpanannya
dan upgrade software baik untuk sistem
operasi maupun software aplikasi. Diharapkan
dengan adanya penggantian hardware dapat
meningkatkan performa dan stabilitas sistem
2. Perlu penambahan kapasitas bandwidth
internet terutama untuk kuota mahasiswa.
Diharapkan dengan adanya penambahan
bandwidth tersebut dapat meningkatkan
kualitas belajar dan motivasi belajar mengajar
serta dapat bermanfaat guna mengembangkan
ilmu pengetahuan para dosen, karyawan, dan
mahasiswa.
3. Melakukan pengecekan rutin infrastruktur
jaringan yang ada di UPT PUSKOM Dengan
pengecekan ini diharapkan jika sistem yang
ada tidak berjalan dapat segera ditelusuri dan
ditemukan penyebabnya.
3. Aspek Penelitian Lanjutan
1. Explorasi
hasil
penelitian
ini
dapat
dikembangkan dalam penelitian lanjutan
dengan cakupan yang lebih luas, misalnya
dilakukan penelitian untuk beberapa Fakultas
yang ada di UPN ”Veteran” Jakarta.
2. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dalam
penelitian lanjutan dengan penambahan sampel
dan variabel serta modifikasi indikator.
3. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan
dalam penelitian lanjutan dengan model atau
pendekatan lain yang masih relevan dengan
kasusnya.
4. Kajian semacam ini diharapkan dapat
dilakukan secara periodik.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian-pengujian yang dilakukan
terhadap hipotesis, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut :
Variabel yang mempengaruhi penggunaan WiFi
hotspot, antara lain adalah Kualitas Layanan
(KL),Kepuasan Penguna (KP) dan Motivasi
Belajar.
Faktor-faktor eksternal Kualitas Layanan yang
dapat mempengaruhi penerimaan penggunaan
Wi-Fi hotspot Universitas Pembangunan Nasional
”Veteran” Jakarta adalah adanya Layanan WiFi
yang selalu tersedia, mampu memberikan
kecepatan akses, mampu memberikan layanan
informasi yang bermutu dan mengerti akan
kesulitan pengguna. Kepuasan Pengguna (KP)
dalam menggunakan Layanan WiFi hotspot
berpengaruh langsung terhadap Motivasi Belajar
yaitu
menerima
pelayanan,
memberikan
pengalaman yang memuaskan, sesuai harapan
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pengguna, yakin akan terus menggunakan layanan
dan merasa puas setelah menggunakan
layanan.Pada penelitian selanjutnya diharapkan
dapat diperluas lagi seperti menambahkan jumlah
responden dan variabel lain yang sifatnya
berhubungan dengan faktor kultur dan sosial yang
kemungkinan dapat mempengaruhi keberhasilan
penggunaan Wi-Fi hotspot. Sebaiknya penelitian
juga dilanjutkan pada Universitas yang berbeda
karena kemungkinan faktor-faktor penerimaan
Wi-Fi hotspot di daerah lain akan berbeda dan
bisa melahirkan model yang berbeda.Semoga
hasil dari penelitian ini dapat memberikan
masukan bagi Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta , untuk lebih meningkatkan
kualitas layanan hotspot yang berkualitas baik.
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