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Abstrak - Teknologi informasi merupakan hal penting di era keterbukaan. Penggunaan ICT dari segala
sector sudah menjadi kebutuhan semua pihak. Di beberapa bidang seperti bidang kesehatan, ekonomi,
pariwisata sudah menggunakan media internet sebagai alat untuk memajukan usaha yang di geluti oleh bidang
yang ada.
Saat ini teknologi informasi yang bersifat interaktif sudah banyak digunakan sebagai media
periklanan dalam penjualan produk. Disisi lain pengukuran efektifitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna
media tersebut juga perlu dikontrol untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh-pengaruh tersebut terhadap
peningkatan pendapatan UKM. Usability merupakan hal untuk menentukan pengaruh tersebut, pengukuran
usability mengacu beberapa dimensi yaitu usefulness, ease of use, ease of system, dan satisfaction. Untuk
mengukur usability, saat ini metode Use Questionnaire (USE) lebih cocok digunakan. Karena USE dapat
mencakup 3 aspek pengukuran usability menurut ISO yaitu efisiensi, efektifitas, dan kepuasan. Dalam
penelitian ini dapat dilihat hasil pengukuran usability menggunakan Use Questionnaire dalam penggunaan
teknologi informasi terhadap keberlangsungan UKM menggambarkan adanya sedikit pengaruh terhadap
peningkatan pendapatan UKM. Ada beberapa factor yang mempengaruhi hal tersebut, yakni di UKM tersebut
kondisi sekarang adalah masih dalam proses berkembang. Tapi dari hasil tingkat kepuasan UKM menunjukan
hasil yang bagus.
Kata kunci: Usability, Use Questionnaire, Teknologi Informasi, UKM.

1.

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai
peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi
dan industri suatu negara (Husband and Purnendu,
1999; Mahemba, 2003; Tambunan, 2005) yang
sebagaimana dikutip oleh Arief Rahmana (2009).
Dalam era globalisasi saat ini, suatu badan usaha
khususnya UKM dituntut untuk melakukan perubahan
guna meningkatkan daya saingnya, selain itu
pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu bidang
usaha juga semakin berkembang dengan pesat,
sehingga menyebabkan suatu badan usaha berusaha
untuk menerapkan teknologi dan sistem informasi
yang digunakan untuk memproses dan mengirimkan
informasi secara efektif dan efisien agar dapat
menunjang proses bisnis serta meningkatkan kualitas
pelayanan. Kesuksesan badan usaha juga sangat
bergantung pada kemampuan mengumpulkan,
memburu, dan mengorganisasikan informasi mengenai
operasi- operasi badan usaha secara akurat dan tepat
waktu. Penggunaan teknologi informasi dan sistem
informasi dapat meningkatkan transformasi bisnis
melalui kecepatan, ketepatan dan efisiensi pertukaran
informasi dalam jumlah besar (Arief Rahmana, 2009).
”Perkembangan cara penyampaian informasi yang
dikenal dengan istilah teknologi informasi atau
Information Technology bisa dikatakan telah
merasuki ke segala bidang dan berbagai lapisan
masyarakat
dalam kehidupan, karena dengan
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dukungannya membuat organisasi/instansi dan
individu/perseorangan dalam kancah dunia bisnis
merasa
memiliki
keunggulan
kompetitif
”(Supriyati,Vol 6:35). Akibatnya, dengan adanya
perkembangan serta peranan teknologi informasi
dapat memberikan
indikasi bahwa suatu badan
usaha yang menggunakan teknologi informasi
bekerja lebih mudah serta dapat mengelola informasi
secara efektif dibandingkan dengan badan usaha
yang
bekerja
tanpa menggunakan teknologi
informasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh
Davis F.D. (1989), yang dikutip oleh Dedi Rianto
Rahadi (2007:D-4).
” Beberapa indikator kemudahan penggunaan TI
antara lain meliputi: (1) Komputer sangat mudah
dipelajari, (2) Komputer mengerjakan dengan mudah
apa yang diinginkan oleh pengguna, (3)
Keterampilan
pengguna
bertambah
dengan
menggunakan komputer, (4) komputer sangat mudah
untuk dioperasikan.”
Penelitian mengenai hubungan pemanfaatan teknologi
informasi terhadap kinerja akuntan publik ini telah
dilakukan oleh Tjhai (2003). Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi
tidak dapat mempengaruhi kinerja. Menurut Baiq dan
Zulaikha (2007) hubungan antara teknologi informasi
dan kinerja perusahaan menjadi ketertarikan para
akademisi dan para praktisi.
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para
peneliti sebelumnya menemukan hubungan yang
signifikan antara teknologi informasi dengan kinerja
perusahaan, seperti
Kelley (1994), Siegel dan
Griliches (1992) dalam Devaraj dan Kohli (2003)
menyatakan bahwa beberapa hasil penelitian
menemukan adanya pengaruh yang positif dari
teknologi informasi terhadap kinerja
perusahaan
pada level industry, kemudian Diewert dan Smith
(1994), Hitt dan Brynjoltsson (1995), Dewan dan Min
(1997) dalam Devaraj
dan Kohli (2003)
mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif
antara teknologi dan kinerja perusahaan.
Berdasarkan hasil
penelitian sebelumnya yang
pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, maka dari itu
saya
sebagai peneliti ingin mencoba mngukur
Usability
menggunakan
Use
Questionnaire
pemanfaatan
teknologi
informasi
terhadap
keberlangsungan UKM (wilayah Purwokerto). Dari
pernyataan diatas, maka dalam penelitian ini
bermaksud ingin mengetahui seberapa besar hasil yang
dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kinerja
UKM. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadikan upaya perbaikan
peningkatan penggunaan teknologi informasi yang
merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap
UKM sehingga dapat meningkatkan kinerja serta
daya saingnya dalam dunia usaha yang cukup
kompetitif.
Identifikasi Masalah
Pemanfaatan teknologi informasi
oleh
para
penggerak UKM
belum
maksimal, sekalipun
beberapa tahun terakhir teknologi tersebut sudah
sedikit dimanfaatkan oleh beberapa UKM. Alasan
mengapa UKM belum memanfaatkan teknologi
informasi memang bervariasi.
Permasalan sumber daya manusia menjadi faktor
dominan karena secara otomatis harus menambah
biaya dan personil dalam UKM dan ini berlaku di
UKM yang bergerak dibidang produksi makanan.
Untuk UKM yang membidangi hal lain kebanyakan
sudah memanfaatkan teknologi informasi (internet),
memang belum 100 % menggunakan media website,
mungkin baru setingkat blog (sederhana), facebook,
dan jejaring social lain.
Yang akan dilakukan oleh penulis adalah
mengevaluasi sejauh mana usability teknologi
informasi terhadap keberlangsungan Usaha Kecil dan
Menengah.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan
penelitian dapat dirumuskan pada factor apa saja yang
mempengaruhi UKM untuk dapat memanfaatkan
teknologi informasi secara maksimal supaya dapat
meningkatkan keuntungan.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini
untuk
mengetahui
usability
pemanfaatan
teknologi
informasi
terhadap
keberlangsungan UKM. Pemanfaatan dikatakan
efektif apabila tuntas pada setiap variabelnya.
Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam
penelitian
ini
adalah
motivasi
belajar,
pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan
prestasi belajar.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Dengan bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya
pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap
kinerja UKM di wilayah Surabaya setelah adanya
pemanfaatan teknologi informasi pada lingkungan
kerja.
Manfaat Penelitian
Bagi
perusahaan
penelitian
ini
dapat
memberikan perbaikan ke depan dalam meningkatkan
kinerja pada UKM. Bagi penulis hasil penelitian ini
dapat memberikan tambahan pengetahuan serta
pandangan yang lebih luas mengenai pemanfaatan
teknologi informasi berbasis komputer pada UKM di
Surabaya. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian
ini dapat
dijadikan sebagai bahan informasi dan
referensi bagi penelitian berikutnya yang mengambil
judul yang sama sebagai bahan penelitian.
2. LANDASAN TEORI
Pengertian Teknologi Informasi
Teknologi Infomasi yang disingkat TI atau sering
disebut IT memiliki banyak sekali pengertian.
Namun ada baiknya kita mengetahui pengertian
teknologi informasi dari orang yang tepat. Hal itu
tentu diperlukan untuk mendapatkan definisi yang
objektif. Ada beberapa pengertian teknologi
informasi dari para pakar yang dapat dijadikan acuan
agar tidak ada lagi perdebatan hanya untuk
sebuah definisi.
Haag dan Keen
Pada 1996 Haag dan Keen mendefinisikan
teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang
membantu Anda untuk bekerja dengan informasi
dan melakukan tugas- tugas yang berhubungan
dengan pemrosesan informasi. Dalam hal ini, TI
dianggap alat yang digunakan untuk pekerjaan yang
berkaitan dengan informasi. Pengolahan informasi
yang dihasilkan diproses menggunakan alat- alat
tersebut.
Alat-alat
ini
adalah
komputer
peserta software-software pendukungnya.
Martin
Pada 1999 Martin mendefinisikan Teknologi
Informasi yang tidak hanya terbatas pada teknologi
computer yang digunakan untuk memproses dan
menyimpan informasi melainkan juga mencakup
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teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.
Dia
melihat
IT
tidak
hanya
sebagai
teknologi komputernya saja yang dipergunakan
untuk pemrosessan dan
penyimpanan
data.
Pengertiannya lebih luas lagi, karena Martin juga
memasukan teknologi komunikasi yang digunakan
untuk melakukan pengiriman informasi.
Mc Keown
Pada
2001
Mc
Keown
mendefinisikan
Teknologi Informasi merujuk pada seluruh bentuk
teknologi yang digunakan untuk menciptakan,
menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan
informasi tersebut dalam segala bentuknya.
Cukup jelas di sini bahwa Teknologi Informasi
mencakup keseluruhan bentuk teknologi yang
digunakan untuk memproses informasi. Bentuknya
bisa bermacam-macam layaknya komputer sebagai
alat yang multimedia. Didukung oleh perangkat lunak
yang sesuai dengan pengolahan informasi tersebut.
Willams dan Sawyer
Pada
2003
Williams
dan
Sawyer
mendefinisikan Teknologi Informasi adalah teknologi
yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan
jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa
data, suara dan video.
William dan Sawyer memberikan pengertian IT ini
merupakan gabungan komputer yang dikaitkan
dengan saluran komunikasi dengan kecepatan yang
tinggi untuk pengiriman data, baik berupa text, audio
maupun video. data dalam bentuk multimedia yang
diakomodir oleh penggunaan komputer.
Pada 2005 Williams dan Sawyer lebih lengkap lagi
memberikan
definisi
Teknologi
Informasi
sebagaui sebuah bentuk umum yang menggambarkan
setiap teknologi yang membantu menghasilkan,
memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan
atau menyampaikan informasi.
Kenneth C.Loudon
Pada 2004 Kenneth C.Loudon mendefinisikan
Teknologi Informasi adalah salah satu alat yang
digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan
yang terjadi. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud
adalah perubahan informasi yang sudah diproses dan
dilakukan penyimpanan sebelumnya di dalam
komputer.
Martin, Brown, DeHayes, Hoffer, dan Perkins
Pada 2005 mereka mendefinisikan Teknologi
Informasi ini merupakan kombinasi teknologi
komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak
untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan
teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran
informasi. Di sini teknologi komunikasi digunakan
sebagai alat penyaluran informasinya, sedangkan
informasinya diolah dan disimpan dalam komputer.
Dari beberapa definisi di atas, teknologi informasi
mencakup gabungan antara teknologi komputer dan
teknologi telekomunikasi itu sendiri. Komputer
sebagai perangkat
keras
dengan softwareProceedings SNIT 2013: Hal. A-166

software sebagai perangkat lunak yang berfungsi untuk
sarana pengolahan maupun penyimpanan data yang
nantinya dikirimkan melalui saluran komunikasi.
Pengertian UKM
Ada beberapa pengertian UKM menurut para ahli
atau pihak yang langsung berhubungan dengan UKM,
antara lain:
1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 UKM memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang
perorangan atau badan usaha milik perorangan
yang memenuhi kriteria yakni :
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha
2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp 3000.000.000 (tiga ratus juta
rupiah)
b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria yakni :
1) .Memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai
dengan
paling
banyak
Rp500.000.000,00 (lima
ratus
juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar yang memenuhi kriteria :
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah)
sampai
dengan
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari Rp2.500.000.000,00 (dua
milyar
lima
ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)Badan Pusat
Statistik (BPS),
memberikan definisi UMKM
berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil
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merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga
kerja 5 orang samapai dengan 19 orang,
sedangkan usaha menengah merupakan usaha
yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang
sampai dengan 99 orang.
3. Menurut
Kementrian
Keuangan,
Berdasarkan Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni
1994
bahwa
Usaha
Kecil
sebagai
perorangan/badan usaha yang telah melakukan
kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset
per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000
atau
asset
(aktiva
)
setinggi-tingginya
Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang
ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan
Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha.
Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan
antara lain pengrajin industri rumah tangga,
peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan
yang lainnya.
Dari berbagai pendapat diatas, pengertian UMKM
dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi
kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja
yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku
UMKM.
Usability
Menurut Seffah dan Metzker (2009:p.6-7), usability
umumnya terdefinisi dalam kaitan dengan hubungan
seperangkat faktor. Berdasarkan adanya hubungan
akibat yang berada di antara usability dan faktor lain,
sehingga sangat sulit untuk mengkaji dan mengukur
usability. Faktornya adalah:
1. Efisiensi, kemampuan dari produk perangkat
lunak untuk memperbolehkan pengguna untuk
melakukan sejumlah kemampuan sumber daya
dalam hubungan dengan hasil yang ingin dicapai
pada konteks penggunaan.
2. Efektivitas, kemampuan dari produk perangkat
lunak untuk memperbolehkan pengguna untuk
mencapai tujuan dengan akurat dan lengkap.
3. Kepuasan, hubungan dengan perasaan pengguna
saat mempergunakan produk perangkat lunak.
4. Learnability, kemudahan dengan pengguna yang
dapat
menguasai fitur
diperlukan untuk
mencapai tujuan mereka.
Menurut Jacob Neilson (1994:p.26), usability
didefinisikan melalui 5 komponen kualitas yaitu:
1. Learnability, mengukur sampai dimana tingkat
kemudahan user dapat mempelajari cara
penggunaan produk dari awal.
2. Efficiency, mengukur secepat apa user dapat
melakukan atau menyelesaikan tugasnya.
3. Memorability, melihat sejauh mana user dapat
mengingat langkah-langkah atau proses yang
dilakukan dalam mencapai tujuan.
4. Error, mengukur seberapa banyak user melakukan
error, dan sejauh mana akibat dari error tersebut,
serta apakah mudah bagi user untuk mengatasinya

5. Satisfaction, bagaimana perasaan user ketika
menggunakan produk atau tanggapan terhadap
bentuk produk keseluruhan.
AMOS
AMOS (Analysis of Moment Structure) merupakan
salah satu program atau software yang digunakan
untuk mengistemasi model pada model persamaan
struktural (SEM). AMOS dapat membaca data dalam
berbagai format data mentah, korelasi dan kovarian.
AMOS merupakan software yang dapat diandalkan
dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena
berkemampuan dalam mengukur variabel yang
bersifat laten atau tidak dapat diukur secara langsung
tetapi dapat diukur melalui indikatornya. Dengan
menggunakan Amos maka perhitungan rumit dalam
SEM akan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan
dengan menggunakan perangkat lunak lainnya.
Kelebihan software AMOS lainnya terutama ada pada
sifat software yang user friendly yaitu dengan
modifikasi model secara grafik dengan menggunakan
tool yang sederhana.
Tinjauan Studi
Adapun bentuk perbedaan antara penelitian
sebelumnya dan penelitian ini adalah:
1. Fatmariani dengan judul Pengaruh Adopsi
Teknologi Informasi Open Source E-Commerce
terhadap
kinerja
UKM
dengan
factorfsctorTecnology Acceptance Model sebagai
Moderating Variable. (STMIK PalComTech
Palembang,
tahun
2011.
Menyimpulkan
bahwa:
a. Pengaruh adopsi teknologi informasi Open
Source e-Commerce terhadap kinerja UKM
dalam rangka peningkatan daya saing dan
daya tumbuh UKM-UKM di Kota Palembang
hanya sebesar 18% saja. Hal ini menunjukkan
bahwa banyak faktor-faktor lain (sebesar
82%) yang mempengaruhi kinerja UKM
tersebut.
b. Interaksi antara adopsi teknologi informasi
Open
Source
e-Commerce
dengan
kemudahan
penggunaan
teknologi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kinerja UKM. Dimana sebagai Variabel
Moderat_1 memberikan nilai koefisien
parameter sebesar 0,637 dengan tingkat
signifikansi 0,034.
c. Interaksi antara Adopsi teknologi informasi
akuntansi dengan Manfaat berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kinerja.
Dimana
sebagai
Variabel
Moderat_2
memberikan nilai koefisien parameter
sebesar 0,076 dengan tingkat signifikansi
0,028.
d. Interaksi antara adopsi teknologi informasi
Open
Source
e-Commerce
dengan
kecemasan berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap Kinerja UKM. Dimana
sebagai Variabel Moderat_3 memberikan
nilai koefisien parameter sebesar 0,032
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dengan tingkat signifikansi 0,353.
e. Interaksi antara adopsi teknologi informasi
Open Source e-Commerce dengan daya
inovasi pemilik usaha berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap kinerja UKM.
Dimana
sebagai
Variabel
Moderat_4
memberikan nilai koefisien parameter
sebesar 0,072 dengan tingkat signifikansi
0,206.
f. Interaksi antara Adopsi teknologi informasi
Open Source e-Commerce dengan tekanan
pesaing berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja UKM. Dimana
sebagai Variabel Moderat_5 memberikan
nilai koefisien parameter sebesar 0,063
dengan tingkat signifikansi 0,156.
g. Interaksi antara Adopsi teknologi informasi
Open Source e-Commerce dengan pengaruh
konsumen berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja UKM. Dimana
sebagai Variabel Moderat_6 memberikan
nilai koefisien parameter sebesar 0,014
dengan tingkat signifikansi 0,844.
h. Interaksi antara Adopsi teknologi informasi
Open
Source
e-Commerce
dengan
kepercayaan berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja UKM. Dimana
sebagai Variabel Moderat_7 memberikan nilai
koefisien parameter sebesar 0,089 dengan
tingkat signifikansi 0,211.
i. Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil
penelitian sebelumnya mungkin saja karena
karakteristik dari teknologi informasi
yang
digunakan
yakni teknologi informasi Open
Source e- Commerce pada UKM berbeda
denganpenelitian
sebelumnya
yang memfokuskan pada teknologi internet
atau penerapan komputerisasi dan pada seting
objek yakni manufaktur dan agribisnis.
2. Amilya Putri Rahmadanti dalam penelitiannya
berjudul Minat Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) terhadap Penggunaan
Internet
Banking:
Pendekatan
Modified
Technology Acceptance Model , menyimpulkan
hasil pada penelitian menunjukkan bahwa minat
dipengaruhi oleh sikap (attitude). Kedua, sikap
secara positif dipengaruhi oleh persepsi
kegunaan dan persepsi keamanan web pada
UMKM di Kota Malang. Sedangkan persepsi
kemudahan tidak berpengaruh positif terhadap
sikap penggunaan internet banking. Hasil ini
konsisten dengan hasil studi beberapa peneliti
lain yaitu Ha dan Stoel (2009), Koenig-Lewis et
al. (2010), serta Cheng et al. (2005). Dengan
demikian, studi yang berkonteks sistem
informasi internet banking dapat memberikan
hasil
bahwa
individu
berminat
untuk
menggunakan internet banking jika individu
tersebut memiliki perasaan positif dan
ketertarikan,
memiliki
kepercayaan
akan
keberhasilan kinerja serta memiliki perasaan
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aman atau bebas dari resiko.
Terlepas dari keterbatasan penelitian, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan masukan bagi
pihak manajemen bank dan analis internet
banking untuk dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam meningkatkan kualitas
layanan dan kinerjanya. Penelitian ini dapat
memberikan pengaruh dan bermanfaat tentang
minat penggunaan internet banking oleh
UMKM. Dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa
faktor
determinan
yang
dapat
mempengaruhi sikap penggunaan internet
banking adalah kegunaan dan keamanan web.
Peneliti menunjukan, untuk meningkatkan minat
UMKM dalam menggunakan internet banking
maka bank harus mampu menumbuhkan
kepercayaan
bahwa
penggunaan
internet
banking dapat meningkatkan keberhasilan
kinerja dari UMKM tersebut. Selain itu, bank
juga perlu memberikan keyakinan pada UMKM
bahwa penggunaan internet banking merupakan
tindakan yang bebas resiko. Sehingga UMKM
terpacu untuk menggunakan internet banking
secara terus menerus.
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini
memiliki keterbatasan. Pertama, objek penelitian
ini hanya dilakukan UMKM di Kota Malang,
sehingga tidak dapat mewakili penggunaan
internet banking oleh UMKM dengan wilayah
yang lebih luas. Sebaiknya untuk peneliti
berikutnya
melakukan
penelitian
dengan
jangkauan wilayah yang lebih luas dan
membandingkan hasil antara berbagai jenis
tersebut. Kedua, selain faktor-faktor yang
terdapat pada model pengujian TAM masih
terdapat beberapa faktor-faktor lain yang tidak
diamati dalam penelitian ini yang dapat
mempengaruhi
perilaku
nasabah
dalam
menumbuhkan minat menggunakan internet
banking. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai R²
dari sikap dan minat sebesar 0,497612 dan
0,421152 serta nilai Goodness of Fit (GOF) yang
dihasilkan adalah sebesar 0,799002. Sehingga
terdapat kemungkinan adanya varibel lain yang
dapat lebih mempengaruhi minat dalam
penggunaan internet banking di luar dari
variabel-variabel
yang
digunakan
dalam
penelitian ini
Kerangka Pemikiran
Penilaian terhadap kepuasan pengguna dapat
dilakukan dengan melihat model Delone & Mclean.
Kesuksesan model Delone & Mclean menyatakan
bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan
kualitas layanan secara tidak langsung akan
berpengaruh terhadap intensitas penggunaan sistem
dan kepuasan pengguna. Penggunaan dan pengguna
akan mempengaruhi langsung terhadap hasil
(Satisfaction).
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interaktif.

Gambar 1. Model kerangka penelitian
Tabel 1. Model Kerangka Konsep

No

Variable

1.

Usefulness
(Lund:2012)

2.

3

4

Ease Of Use
(Lund:2012)

Ease Of IT
(Lund:2012)

Satisfaction
(Lund:2012)

Deskripsi
Variable
Digunakan
untuk
mengukur
manfaat sistem
pembelajaran
multimedia
interaktif.

Digunakan untuk
mengukur
kemudahan
menggunakan
sistem multimedia
interaktif.

Indikator
1.Efektif
2.Produktif
3.Sangat
Berguna
4.Membantu
Tugas
5.Membantu
Mencapai
Keinginan
6.Hemat
Waktu
7. Sesuai
Kebutuhan
8. Sesuai
Harapan
9. Kemudahan
Penggunaan
10. Sederhana

1.5. Hipotesis
Hipotesa secara umum (h0) yang diajukan pada
penelitian ini adalah diduga penggunaan multimedia
interaktif sudah efektif. Sedangkan jika di
dasarkan pada kerangka pemikiran yang telah di
gambarkan di atas, dapat disusun suatu hipotesis,
sebagai berikut:
H1 : Diduga Usefulness berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Use of Information
Technology.
H2 : Diduga Use of Ease berpangaruh
positif dan signifikan terhadap Use of
Information Technology.
H3 : Diduga Use of Multimedia berpangaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
Satisfaction.
H4 : Diduga signifikasi Satisfaction yang
disebabkan Use of Information Technology
dipengaruhi oleh keragaman perbedaan
jenis kelamin.
H5 : Diduga signifikasi Satisfaction yang
disebabkan
Use
of
Information
Technology
dipengaruhi
oleh
keragaman perbedaan jurusan.

3. METODE PENELITIAN

11.Nyaman
12. Mudah
mengikuti
tahapan
13.Fleksibel
14.Kemudahan
pemahaman
15.Butuh usaha
16.Mudah
Dijalankan
17.Ketidakstabi
lan sistem

18.Mudah
diperbaiki
19.Keberhasilan
Digunakan untuk
20.Mudah
mengukur
dipelajari
kemudahan belajar 21.Mudah diingat
dengan multimedia
22.Mudah
interaktif.
dipahami
23.Cepat paham
Untuk mengetahui 24.Puas terhadap
hasil pemakai
sistem
terhadap
25.Ajakan
penggunaan
mengguna
multimedia
kan sistem

26.Perasaan
senang
27.Harapan
28.Kekaguman
29.Kebutuhan
30. Kenyamanan

Gambar 1. Metode Penelitian

Tabel 2. Instrumen Penelitian
No

Variable

1.

Usefulness
(Lund:2012)

Indikator
1. Efektif
2. Produktif
3. Sangat Berguna
4. Membantu Tugas

Jumlah
Pernyataan
1
1
1
1

Proceedings SNIT 2013: Hal. A-169

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

2.

Ease Of Use
(Lund:2012)

3

4

Ease Of IT
(Lund:2012)

Satisfaction
(Lund:2012)

5

Jenis Kelamin

6

Jurusan

5. Membantu Mencapai
Keinginan
6. Hemat Waktu
7. Sesuai Kebutuhan
8. Sesuai harapan
9. Kemudahan
penggunaan

1
1
1
1
1

10. Sederhana

1

11. Nyaman
12. Mudah mengikuti
tahapan
13. Fleksibel
14. Kemudahan
pemahaman
15. Butuh usaha
16. Mudah dijalankan

1

17. Ketidakstabilan sistem

1

18. Mudah diperbaiki
19. Keberhasilan
20. Mudah dipelajari

1
1
1

21. Mudah diingat

1

22. Mudah dipahami

1

23. Cepat paham
24. Puas terhadap system
25. Ajakan menggunakan
system
26. Perasaan senang
27. Harapan
28. Kekaguman
29. Kebutuhan
30. Kenyamanan
Laki-laki, Perempuan
Tek. Komputer Jaringan,
Tek. Mekanik Otomotif

1
1

Analisis SEM dengan AMOS
Untuk
melakukan
analisis
data
dengan
menggunakan teknik SEM maka tools yang
digunakan dalam penelitian ini adalah AMOS 18.
Adapun tahapan yang dilakukan untuk melakukan
analisis data dengan menggunakan teknik SEM pada
tools AMOS dijelaskan pada sub bab berikut.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Bentuk paket pertanyaan USE terdiri dari 4
dimensi dan 30 butir pertanyaan.
Analisis Data dengan AMOS
Teknik
penelitian
yang
digunakan untuk
menganalisa data adalah analisis faktor konfirmatori
dan maximum likehood estimation pada SEM
(Structure Equation Model) yang bertujuan untuk
memperoleh model yang plausible atau fit (sesuai atau
cocok) dengan masalah yang sedang dikaji dalam
penelitian ini, dan juga mengetahui hubungan kausal
antar variabel dependen dan independen yang di
bangun.
Analisa Statistik Inferensial
Dalam menguji hipotesis, peneliti menggunakan
metode
statistik
multivariat
dependensi
Structural Equation Modelling (SEM). Tujuan utama
analisis statistik inferensial dengan menggunakan
SEM adalah untuk memperoleh model yang fit
(sesuai) bagi permasalahan yang sedang dikaji dalam
penelitian ini. Tujuan analisis dengan SEM juga
untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel
dependen dan independen pada model yang dibangun
pada penelitian ini. Konstruk (faktor) dan dimensidimensi yang akan diteliti dari model teoritis yang
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dikembangkan merupakan modifikasi model oleh.

Membuat Path Diagram
Model SEM yang dibuat berdasarkan teori, bias
direpresentasikan ke dalam persamaan matematis
dan path diagram. Path diagram merupakan
representasi visual dari sebuah model yang
menggambarkan seluruh hubungan antara variabelvariabel yang ada didalamnya (Ghozali, 2011)6]. Oleh
karena itu, penggunaan path diagram dapat
mempermudah dalam melihat hubungan yang ada
pada model.
Pada path diagram di AMOS, terdapat dua macam
variabel error, yaitu [SANTOSO 2011]:
a. Measurement error
Setiap indikator selalu disertai dengan variabel
error ini. Measurementerror menyatakan bahwa
setiap indikator tidak selalu tepat mengukur
variable yang diukur (selalu akan ada kesalahan
dalam pengukuran)
b. Structural error
Setiap variabel endogen (dependen) selalu
disertai dengan variabel error ini. Structural error
menunjukkan bahwa semua variabel eksogen
tidak dapat menjelaskan semua hal yang ada
pada variabel endogen (selalu akan ada kesalahan
prediksi).
Mengidentifikasi Model
Identifikasi
model
perlu
dilakukan
untuk
menentukan apakah analisis bisa dilakukan lebih
lanjut. Sebagai dasar dalam identifikasi
model
tersebut, nilai degrees of freedom (df) digunakan
sebagai acuan. Nilai df diperoleh dari formula berikut
[SANTOSO 2011] :
df = ½ [(p).(p + 1)] – k]
Dimana : p = jumlah variabel manifes
k = jumlah parameter yang akan diestimasi
Berikut adalah klasifikasi hasil identifikasi model
berdasarkan nilai df yang diperoleh :
1. Just Identified Model
Nilai df pada model ini adalah 0 (nol). Pada
model jenis ini, estimasi model tidak perlu
dilakukan.
2. Under-identified Model
Nilai df pada model ini adalah kurang dari 0
(nol)/negatif. Pada model jenis ini, estimasi
model juga tidak perlu dilakukan.
3. Over-identified Model
Nilai df pada model ini adalah lebih dari 0
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(nol)/positif. Pada model jenis ini, estimasi model
bisa dilakukan.
Analisis SEM bisa dilakukan apabila df bernilai
positif (Over-identified Model) [SANTOSO 2011].
Mengevaluasi Asumsi
Sebelum melakukan evaluasi kesesuaian model
terhadap data penelitian, hasil estimasi model perlu
dievaluasi agar memenuhi asumsi-asumsi yang
harus dipenuhi untuk
mengaplikasikan SEM.
Berikut adalah asumsi-asumsi dalam SEM yang
perlu dievaluasi :
Ukuran sampel
Jumlah
sampel
yang
dianjurkan
dalam
menggunakan teknik SEM, dengan prosedur
estimasi MLE adalah 100-200 sampel (Ghozali,
2011: 64).
Normalitas Data
Asumsi normalitas sebaran data harus dipenuhi agar
data dapat diolah lebih lanjut. Normalitas dapat
dideteksi dengan melihat sebaran data. Uji
normalitas perlu dilakukan dengan baik terhadap
data univariat maupun data multivariat. AMOS
sensitif terhadap karakteristik distribusi data
khususnya distribusi yang melanggar normalitas
multivariate, adanya kurtosis (curtosis) yang tinggi
atau kemencengan (skewness) distribusi data.
Evaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan
kriteria skewness distribusi data yaitu dengan
menggunakan kriteria critical ratio skewness dan
critical ratio curtosis value yang berada antara -2,58
dan 2,58 pada tingkat signifikasi 0,01 (Ghozali,
2011). Data dapat disimpulkan mempunyai
distribusi normal jika nilai critical ratio skewness
dan critical ratio curtosis value di bawah harga
muttak 2,58.
Outliers
Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilainilai ekstrim karena kombinasi karakteristik unik
yang dimilikinya dan terlihat sangat jauh berbeda dari
observasi-observasi lainnya.
Asumsi
Outliers
digunakan untuk mengidentifikasi tingkat sebaran
data di luar titik normal.
Dalam
uji
terhadap
outliers
multivariate
dilakukan dengan menggunakan kriteria jarak
Mahalanobis (Mahalanobis Distance Squared) pada
tingkat signifikansi p < 0,001. Jarak Mahalanobis
dievaluasi dengan menggunakan chi-square (2) pada
derajat bebas sebesar jumlah variabel indikator yang
digunakan dalam penelitian. Bila data diindikasikan
merupakan data outliers maka penanganan yang dapat
dilakukan terhadap data outliers adalah dengan
menghapus satu atau beberapa data yang dianggap
outliers (SANTOSO 2011),. Untuk melakukan analisis
SEM, outlier data harus dihilangkan terlebih dahulu.

Multikolinearitas dan Singularitas
SEM
juga
mensyaratkan
tidak
adanya
multikolinearitas
dan singularitas dalam sebuah
kombinasi variabel. Determinan yang benar-benar
kecil mengindikasikan adanya multikolinearitas dan
singularitas.
Sebuah
data
dikatakan
tidak
menunjukkan
adanya
multikolinearitas
dan
singularitas apabila nilai determinan kovariansnya > 0.
Menguji Kesesuaian Model
Setelah asumsi SEM dievaluasi dan data
penelitian dimasukkan sebagai input, tahapan
terpenting pada pengujian SEM selanjutnya
dilakukan, yakni menguji kesesuaian model. Uji
kesesuaian model terdiri dari dua tahapan pengujian.
Kedua tahapan pengujian model tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Uji validitas measurement model
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui
seberapa
tepat
variabel
manifest
dapat
menjelaskan variabel laten yang ada (Santoso,
2011). Suatu instrumen pengukuran atau kuesioner
dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuesioner tersebut (GHOZALI, 2011:
52). Menurut Hair et. al. nilai Confirmatory
Factor yang mempunyai factor loading sebesar ≥
0,30 dianggap memenuhi level minimal, factor
loading sebesar ≥ 0,40 dianggap lebih baik, dan
factor loading sebesar ≥ 0,50
dianggap
signifikan [HAIR 1998]. Factor loading yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar ≥
0,50. Jadi item pertanyaan yang memiliki factor
loading< 0,50 akan dianggap tidak valid, sehingga
tidak akan diikutsertakan dalam pengukuran.
b. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur
kehandalan atau tingkat konsistensi internal
dari instrumen penelitian atau kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk.
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu
(Ghozali, 2011: 47). Construct
Reliability menyatakan ukuran konsistensi
internal
dari indikator-indikator sebuah konstruk yang
menunjukkan derajat masing-masing indikator itu
mengindikasikan sebuah konstruk/laten yang
umum. Batasan untuk
Construct Reliability
adalah 0,70 dan dihitung melalui rumus berikut
(Ghozali, 2011: 70) :

Keterangan :
 Std
Loading
diperoleh dari Standardized
Loading untuk setiap indikator yang didapat dari
hasil perhitungan AMOS 18.
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j adalah measurement error dari setiap indikator.
Measurement error dapat diperoleh dari
perhitungan : 1 – (standard loading)2

Model
5) Pengujian
Keragaman
Gender,
Pendidikan terakhir dan Experience

Usia,

Sedangkan
Variance Extracted menunjukan
indikator-indikator tersebut telah mewakili secara
baik konstruk laten yang dikembangkan [GHOZALI
2005]. Batasan untuk Variance Extracted adalah
0,50 dan dihitung melalui rumus berikut (Ghozali,
2011: 70) :

Menarik Kesimpulan
Dalam
menarik
kesimpulan
peneliti mengacu
pada hasil pengolahan data, ketika rata- rata yang
dihasilkan
dari
pengolahan
data mentah
menunjukan hasil yang baik maka usability dari
produk menunjukan tingkat kelayakan. Disamping itu
dari hasil rata-rata dari setiap variable dan dari setiap
parameter akan menunjukan tingkat tertinggi dan
terendah. Ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan bisa
dilihat dari rata-rata variable dari setiap parameter.

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas maka
dilakukan uji goodness-of-fit (GOF). Uji ini adalah
uji model secara menyeluruh yang ditujukan utnuk
mengukur kesesuaian antara matriks varians
kovarians sampel (data observasi) dengan matrik
varian kovarians berdasarkan model yang diajukan.
Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk
menyatakan model fit atau tidak.

4.

Hipotesis yang diajukan untuk menguji kesesuaian
model secara menyeluruh, dinyatakan dalam
hipotesis deskriptif H0 dan H1 sebagai berikut:
H0=∑ =∑s : Matriks Varian-Kovarians
sampel
sama
(tidak
berbeda)
dengan
matriks varians-kovarians populasi
dugaan, artinya model fit atau
tidak diterima.
H1=∑ ≠∑s : Matriks
Varian-Kovarians sampel
tidak
sama
(berbeda) dengan
matriks Varian-Kovarians populasi
dugaan, artinya model tidak fit atau
tidak diterima.
Untuk mengetahui model yang telah dibangun fit atau
tidak maka digunakan uji sebagai berikut:
1) Absolut fit measure
2) Incremental Fit Measure
3) Parsimonius Fit Measures
4) Melakukan
Interpretasi
dan
Modifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Pada bagian ini disajikan data demografi responden
dan Analisis Statistik Deskriptif sederhana yang
nantinya data tersebut akan diolah dalam sub bab
pembahasan.
Data Demografi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku
UKM di wilayah Banyumas.
Pembahasan
Pada sub bab ini akan dijelaskan uraian analisa
statistik inferensial, yang dimulai dari uraian model
awal, uraian confirmatory factor analysis, uji asumsi,
uji kesesuaian, uji signifikansi, dan uraian model
akhir.
Pengujian Model Berbasis Teori
Berdasarkan
kerangka
pikir
yang
sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka model yang
diajukan dalam penelitian ini meliputi beberapa
variabel yaitu berupa variabel eksogen dan variabel
endogen. Variabel eksogen pada model ini adalah
Usefulness, Ease of Use dan adapun variabel
endogennya adalah Ease of Information Technology,
Satisfaction. Variabel eksogen melibatkan 19
indikator dan variabel endogen melibatkan11
indikator. Hubungan kausal antara variabel eksogen
dan endogen sebagaimana disebutkan diperlihatkan
pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Model bebasis teori
Pengujian Validitas dan Reliabilitas Pengujian
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Pengujian validitas digunakan untuk menguji
kemampuan
(keakuratan)
suatu
indikator
sehingga dapat mewakili suatu variabel laten. Untuk
mengukur validitas konstruk dapat dilihat dari nilai
loading factor. Pada penelitian ini dilakukan analisis
model Confirmatory Factor Analysis (CFA) terhadap
variabel laten eksogen dan endogen.
Berdasarkan hasil uji CFA dapat disampaikan uji
validitas sebagai berikut :
Berdasarkan hasil uji CFA (terdapat pada lampiran
4) dapat disampaikan uji validitas sebagai berikut:
A. Uji Validitas Variabel Usefulness
Tabel 3. Uji Validasi Variabel Usefulness
Indikator
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Estimasi
0,489
0,412
0,520
0,260
0,276
0,546
0,418
0,606

Keterangan
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang valid

Dari hasil output standardized loading estimate,
terlihat estimate pada standardized regression weight
yang merupakan nilai loading factor indikator
variabel laten Usefulness untuk X3, X6, dan X6
memiliki nilai di atas 0,5, berarti merupakan
konstruk yang valid.
B. Uji Validitas Variabel Ease of Use
Tabel 4.Uji Validasi Variabel Ease of Use
Indikator
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19

Estimasi
0,157
0,132
0,107
0,098
0,474
0,294
0,294
0,581
0,603
0,904
0,722

Keterangan
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid

Dari hasil output standardized loading estimate,
terlihat nilai loading factor (estimate pada
standardized regression weight) indikator variabel
laten Ease of Use yang memiliki nilai di atas 0,5
adalah X16, X17, X18, dan X19.

Y
2
Y
3
Y
4

0,7
62
0,7
83
0,4
98

D. Uji Validitas Variabel Satisfaction
Tabel 6. Uji Validasi Variabel Satisfaction
Indikat
or Y
5
Y
6
Y
7
Y
8
Y
9
Y
1
Y
10
1

Estimasi
0,4
06
0,3
20
0,5
77
0,3
56
0,9
75
0,6
56
0,3
81

Tabel 5. Uji Validasi Variabel Ease of Information
Technology
Indikat
or Y
1

Estimasi
0,5
37

Keterangan
Konstruk yang valid
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Keterangan
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang tidak valid

Dari hasil output standardized loading estimate,
terlihat nilai loading factor (estimate pada
standardized regression weight) indikator variabel
Satisfaction yaitu Y7, Y9, Y10 memiliki nilai di
atas 0,5.
Pengujian Reliabilitas
Dalam pengujian realiabilitas pendekatan yang
dianjurkan adalah mencari nilai besaran composite
(construct) reliability dan variance extracted dari
masing-masing variabel dengan
menggunakan
informasi yang terdapat dalam loading factor dan
measurement error.
Construct reliability menyatakan ukuran konsistensi
internal dari indikator- indikator sebuah konstruk yang
menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing
indikator tersebut mengidentifikasikan sebuah
konstruk/laten yang umum. Sedangkan variance
extracted menunjukkan indikator-indikator telah
mewakili secara baik konstruk/ laten yang
dikembangkan.
Cut-off value dari construct reliability adalah minimal
0,70 sedangkan Cut-off value dari variance extracted
minimal 0,50 (Ghozali,2011).
Berdasarkan hasil uji reabilitas konstruk hasil uji
reliabilitas dapat ditabelkan sebagai berikut:
Tabel 7 Uji Reliabilitas Gabungan
Construct
Reliability

Variabe Laten
Usefulness

0,3
11

0,80
1

Ease
of
Information
Technology
Satisfaction

Variance
Extracted

0,57
5

Ease of Use

C. Uji Validitas Variabel Ease of Multimedia
Nilai loading factor (estimate pada standardized
regression weight) indikator variabel laten Ease of
Information Technology variable Y1, Y2, Y3
memiliki nilai di atas 0,5, terlihat pada tabel 5 di
bawah.

Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang tidak valid

0,5
09
0,4

0,74
94

0
0,87
9

0,7
19

Dari tabel tersebut di atas dapat disampaikan bahwa
seluruh konstruk variabel memenuhi syarat cut-off
value untuk contruct reliability yaitu memiliki nilai
> 0,70. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
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variabel Ease of Use, Ease of Information
Technology, Satisfaction memiliki reliabilitas yang
baik, kecuali variabel Usefulness karena memiliki
nilai < 0,70.
Uji Asumsi
Untuk mengetahui apakah apakah data yang
digunakan telah memenuhi asumsi-asumsi, perlu
dilakukan uji asumsi model. Asumsi- asumsi yang
harus diperhatikan dalam uji ini adalah :
A. Uji Normalitas
Berdasarkan
penilaian
normalitas (Assessment
of normality) yang disajikan pada tabel Assessment of
normality, terlihat secara univariate bahwa nilai c.r.
secara keseluruhan berada pada kisaran nilai yang
direkomendasikan yaitu antara -2,58 sampai dengan
2,58 (signifikasi pada 1%). Namun nilai multivariate
c.r sebesar 231,316 berada di atas 2,58, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak
normal.
B. Outlier
Outliers adalah kondisi observasi dari suatu data
yang memiliki karakteristik yang unik yang terlihat
sangat berbeda jauh dari observasi- observasi lainnya.
Sebuah data termasuk outlier jika memiliki nilai p1
atau p2 kurang dari 0,05. Pada tabel mahalabonis
distance terlihat ada nilai p1 dan p2 di bawah 0,05.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya
outlier.
C. Multikolinearitas dan Singularitas
Multikolinearitas
dan
Singularitas dapat
dilakukan dengan mendeteksi nilai determinan
matriks kovarians. Jika nilai dari determinan matriks
jauh dari angka nol, maka dapat disimpulkan bahwa
dinyatakan valid. Pada tabel sample covariances
terlihat nilai determinant of sampel covariance matrix
= .000. Nilai tersebut bukan berarti determinan 0,
tetapi ada nilainya sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak ada masalah Multikolinearitas dan Singularitas
pada data yang dianalisis.
Uji Kesesuaian
Setelah dilakukan uji validasi dan reliabilitas,
maka didapatkan model penelitian sementara seperti
terlihat pada Gambar 3 dibawah ini,
Untuk menyatakan suatu model fit (diterima) atau
tidak, perlu dilakukan suatu uji model secara
menyeluruh untuk mengukur kesesuaian antara
matriks varians kovarians sampel (data observasi)
dengan matriks varians kovarians. Kriteria utama
sebagai dasar
pengambilan keputusan yaitu jika
probability (P) ≥ 0,05 maka matriks varians-kovarians
sampel sama (tidak berbeda) dengan matriks
varians-kovarians populasi dugaan, artinya model fit.
Sebaliknya jika nilai P  0,05 maka model tidak fit.
Hasil
uji
kesesuaian
model
diketahui nilai
Probability (P) pada tabel IV.8 di bawah ini kurang
dari nilai yang direkomendasikan, yaitu kurang dari

0,05. Hal ini berarti model teori yang diajukan
pada penelitian ini tidak sesuai dengan model
populasi yang diobservasi. Uji kesesuaian ini hanya
berlaku untuk sample. Karena
nilai
P
tidak
memenuhi persyaratan,
maka uji kriteria lain seperti; absolut fit
measure, incremental fit measures, dan parsimonious
fit measures tidak dilanjutkan. Langkah selanjutnya
dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis
jalur (path analysis). Setelah dilakukan modifikasi
model dengan analisis jalur, didapatkan model
penelitian seperti tersebut gambar di bawah ini.
Uji Signifikasi
Dari hasil analisa jalur didapatkan koefisien
regresi untuk setiap variabelnya . Uji signifikasi
adalah mengecek apakah terdapat nilai yang negative
atau nilai yang tidak signifikan, maka dilakukan
penghapusan atau drop. Kemudian dibuat model baru
dengan analisis jalur.
Berdasarkan
hasil
uji
signifikasi
model
penelitian diagram jalur, hubungan antar variabel
dalam penelitian ini terlihat dalam gambar dan
tabel tersebut dibawah

Gambar 3. Model Jalur

Dari keseluruhan pengujian signifikansi yang telah
dilakukan, maka didapatkan hasil dari hipotesis umum
pertama yaitu bahwa pemanfaatan teknologi informasi
oleh UKM dinilai belum efektif, dikarenakan seluruh
variabel dinyatakan tidak signifikan. Didapatkan pula
hasil dari hipotesis operasional yang telah dibuat
sebelumnya, yaitu seperti yang tertera pada tabel
dibawah ini dimana hipotesis H1 diterima apabila
nilai P < 0,05 sedangkan hipotesis H1 ditolak
apabila nilai P ≥ 0,05
Tabel 8. Koefisien Determinasi R2 dan Intercept
Model Jalur
Variabel Endogen
EOIT
SATISFACTION

R2
35,3%
27,2%

Interpretasi Model
Setelah
dilakukan
uji
signifikasi,
maka
dilanjutkan dengan membuat persamaan model
akhir.
Persamaan dari variabel endogen model akhir
diperlihatkan seperti dibawah ini:
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EOL = 2,345 + 0,366 EOU
SATISFACTION = 7, 931 + 0,881
EOIT
Variabel
endogen
Ease
Of
information
technology dipengaruhi oleh Ease Of Use
dan Satisfaction (kepuasan pengguna) dipengaruhi
oleh Ease Of IT. Hasil penelitian EOIT dipengaruhi
oleh
EOU
sebanyak
42,4%
sedangkan
Satisfaction(kepuasan pengguna) dipengaruhi oleh
EOL sebanyak 30,4 %.

5. KESIMPULAN
Kesimpulan
Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur
usability menggunakan use- questionnaire dalam
penggunaan
Teknologi
Informasi
terhadap
keberlangsungan UKM. Berdasarkan pengujianpengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan:
1. Pada bagian kegunaan terlihat adanya manfaat
yang berkaitan dengan metode yang disampaikan.
2. Terbukti adanya saling keterkaitan atau pengaruh
antar variable baik Usefulness, Ease of Use yang
mempengaruhi Ease of Information Technologi
dan Satisfaction.
3. Model yang diajukan dalam penelitian ini yaitu
model kesuksesan memanfaatkan Teknologi
Informasi menggunakan USE terbukti secara
empiris dalam penelitian Pengukuran Usability
terhadap sistem tersebut.
Saran
Berdasarkan hasil
penelitian
dan kesimpulan
penelitian yang telah di uraikan sebelumnya,
disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Untuk bisa lebih mendapatkan hasil yang baik
dari
seluruh
UKM,
ke depan bias
memaksimalkan teknologi informasi dengan
mempersiapkan SDM.
2. Diperlukan integrasi yang baik dari sistem dan
[8] technology handbook: A comprehensive
Guide”. Englewood Cliffs: Educational
Technology Publication, Inc.
[9] Perlman, Gary, “User Interface Usability
Evaluation with Web-Based Questionnaire”,
diakses
dari
:
http://hcibib.org/perlman/question.html, tanggal
: 14
Agustus 2012.
[10] Nielsen, Jacob: “Usability Engineering”.
AP Professional (1993)
(http://ifets.ieee.org/periodical/vol_4_2001/neo.
htm)
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pengetahuan para penggerak UKM yang
mendukung memanfaatkan metode pemanfaatan
teknologi informasi, ini diharapkan akan
meningkatkan Satisfaction yang lebih tinggi..
3. Selanjutnya
penelitian
ini
dapat
dikembangkan dengan menambahkan sampel dan
modifikasi variabel indikator serta menggunakan
model atau pendekatan lain.
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