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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi merupakan salah satu perubahan yang tidak dapat 

dipungkiri, teknologi dan informasi telah mempengaruhi lingkungan secara pesat dan 

menjadikan informasi sebagai kebutuhan yang sangat penting.Informasi yang dihasilkan 

oleh teknologi diharapkan membantu individu ataupun kelompok selaku pengguna agar 

dapat melakukan perkerjaanya dengan efektif dan efisien. Selain itu teknologi juga 

berperan sebagai alat bantu proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam 

praktiknya, penerapan dan pembaharuan teknologi informasi bukan berarti berlangsung 

tanpa adanya masalah. 

Salah satu bagian penting dalam proses mewujudkan rencana strategis 

pembangunan pendidikan nasional, berbagai sistem informasi pendataan pendidikan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan 

Dasar), Dapodikmen (Data Pokok Pendidikan Menegah), EDS (Evaluasi Data Sekolah) 

dan lainnya. Pada awal tahun 2006 Biro Perencanaan Setjen Depdiknas membangun 

sistem pendataan terbaru yaitu sistem informasi Data Pokok Pendidikan Menengah 

(Dapodikmen) yang dimana proses transaksi datanya dilakukan dalam skala mikro secara 

terpusat, online dan real time. Saat ini Dapodikmen digunakan oleh seluruh sekolah 

menengah atas dan sederajat yang penggunaannya bersifat wajib dan berfungsi untuk 

menjaring data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik, serta Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan) yang akan digunakan pada beberapa kebijakan pendidikan yaitu 

BOS, Bansos, Tunjangan, UN, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, proses pendataan 

yang sebelumnya dilakukan secara manual dan saat ini dilakukan berbasis internet secara 

terpusat menyebabkan operator kesulitan dalam beradaptasi sehingga berdampak pada 

tidak meratanya tingkat konsistensi pengumpulan data. 

Berbagai model penerimaan teknologi informasi dikembangkan untuk mendukung 

proses adopsi teknologi informasi, salah satunya Unified Theory of Acceptance and Use 

Technology 2 (UTAUT 2). UTAUT 2 merupakan salah satu model penerimaan teknologi 

terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh, dkk. [1] Pemanfaatan dan penerimaan 

teknologi informasi yang diadopsi menyoroti tujuh konstruk yang tampak menjadi 

determinan yang signifikan terhadap behavioural intention atau use behaviour dalam satu 

atau lebih di masing-masing model. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance 

expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic 

motivation, price value dan habit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap pemanfaatan teknologi 

dan menjelaskan proses pemanfaatan teknologi yang berjalan selama ini agar dapat 

dijadikan bahan pengambilan keputusan dan penentu kebijakan guna memperbaiki dan 

mengoptimalkan peran teknologi itu sendiri. 

2. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Viswanath Venkatesh, dkk. pada tahun 

2012 dengan judul “Consumer Acceptance and Use of Information Technology: 

Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology”. Bertujuan untuk 

menyelidiki effect yang ditimbulkan dari age, gender dan experience pada behavioral 

intention dan technology use dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang 

didapat menjelaskan bahwa effect dari hedonic motivation, price value, dan habit 

sangatlah kompleks dan berperan penting dalam mempengaruhi pengguna dalam 

menggunakan teknologi yang mana di khususkan kepada konteks penerimaan konsumen 

dan penggunaan teknologi. [2] 

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan UTAUT 2 dilakukan oleh Venkatesh 

dan Zhang pada tahun 2010 dengan judul “Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology: U.S. Vs. China”. Yang menguraikan secara singkat perbedaan dan 
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persamaan hipotesa antara US dan China terhadap hubungan sosial dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hasil yang didapat menjelaskan bahwa budayalah (Social 

Influence) yang memegang peran penting dalam mempengaruhi pengadopsian teknologi 

informasi. [3] 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tsourela dan Roumeliotis pada tahun 2015 

dengan judul “The moderating role of technology readiness, gender, and sex in consumer 

acceptance and actual use of Technology-based services”. Bertujuan untuk menyelidiki 

kepercayaan yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan tentang jasa technology-

based dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menambahkan variable 

Technology readiness. Hasil yang didapat 3 faktor tambahan (TBSs marketers, providers, 

and practitioners) yang dihipotesikan menjadi mediator antara behavioral intention dan 

use of behavior. Perbedaan gender dan age juga menjadi factor penentu behavioral 

intention dan use behavior.Menunjukan juga bahwa apabila dirasa sangat penting maka 

pengguna akan termotivasi untuk menggunakannya. Kemudian, untuk masalah gender, 

pria bergantung pada hubungan antara kepercayaan terhadap teknologi dan behavioral 

intention. Sedangkan wanita lebih kepada use of behavior.[4] 

Penelitian selanjutnya terkait UTAUT 2 di perguruan tinggi pernah dilakukan oleh 

Cristiono dan Tambotoh pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Menggunakan Pendekatan Unified Theory of Acceptance and Use 

Technology2(UTAUT2) pada Flexible Learning (F-Learn)”. Pada penelitian tersebut 

sampel yang digunakan adalah dosen dan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana 

yang menggunakan aplikasi F-Learn menggunakan UTAUT 2 dan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Dimana pertanyaan wawancara yang yang disampaikan pada key informant 

akan mendapat penjelasan yang lebih signifikan sesuai pengalaman dan apa yang 

dirasakan selama ini. Hasil yang ditemukan adalah Pengalaman pengguna dalam 

menggunakan computer berpangaruh pada niat dan perlilaku pengguna dalam 

menggunakan F-Learn. Selain itu persepsi pengguna terhadap sumber daya yang tersedia, 

kemudian ketertarikan pengguna terhadap teknologi dan lingkungan juga berdampak pada 

penggunaan F-Learn. [5] 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang ini bertujuan 

mengeksplorasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuatterhadap 

pemanfaatan teknologi dan menjelaskan proses pemanfaatanteknologi yang berjalan 

selama ini agar dapat dijadikan bahan pengambilan keputusandan penentu kebijakan guna 

memperbaikidan mengoptimalkan peran teknologi terhadap teknologi informasi pada 

Data Pokok Pendidikan Menengah (Dapodikmen) di kota Salatiga dengan 

UnifiedTheoryofAcceptanceandUseTechnology2 (UTAUT 2). 

2.1. UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use Technology) 

UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use Technology) dapat 

mengeksplorasi persepsi pengguna terhadap penerimaan teknologi dan mengidentifikasi 

bebagai factor yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku. UTAUT merupakan salah 

satumodel penerimaan teknologi terkini yangdikembangkan oleh Venkatesh, 

dkk.denganmenggabungkan fitur-fitur yang berhasil daridelapan teori penerimaan 

teknologi terkemukamenjadi satu teori. Kedelapan teori terkemuka yangdisatukan di 

dalam UTAUT adalah theory of reasoned action (TRA), technology acceptancemodel 

(TAM), motivational model (MM), theory of planned behavior (TPB), combined TAM 

and TPB,model of PC utilization (MPTU), innovation diffusion theory (IDT) dan social 

cognitive theory (SCT).UTAUT terbukti lebih berhasil dibandingkan kedelapan teori 

yang lain dalam menjelaskanhingga 70 persen varian pengguna. [1] 

Setelah mengevaluasi kedelapan model,Venkatesh, dkk. menemukan tujuh 

konstruk yangnampak menjadi determinan langsung yangsignifikan terhadap behavioral 
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intention atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masingmodel. Konstruk-

konstruk tersebut adalahperformance expectancy, effort expectancy, socialinfluence, 

facilitating conditions, attitude towardusing technology, dan self-efficacy. Setelah 

melaluipengujian lebih lanjut, mereka menemukan empatkonstruk utama yang 

memainkan peran pentingsebagai determinan langsung dari behavioralintention dan use 

behavior yaitu, performance expectancy, effort expectancy, social influence, 

danfacilitating conditions. Sedangkan yang lain tidaksignifikan sebagai determinan 

langsung daribehavioral intention. Disamping itu terdapat pula empat moderator: gender, 

age, voluntariness, danexperience yang diposisikan untuk memoderasi dampak dari 

empat konstruk utama pada behavioralintention dan use behavior. 

Performance expectancy diartikan sebagai seberapa tinggi seseorang percaya 

bahwa menggunakansuatu sistem akan membantu dirinya untuk mendapatkan 

keuntungan-keuntungankinerja dalam pekerjaannya, effort expectancy diartikan sebagai 

tingkat kemudahan yangdihubungkan dengan penggunaan suatu sistem informasi, social 

influence diartikan sebagai sejauh manaseorang individual mempersepsikan kepentingan 

yang dipercaya oleh orang-oranglain yang akan mempengaruhinya menggunakan sistem 

yang baru dan merupakan faktor penentu terhadap tujuan perilaku dalammenggunakan 

teknologi informasi dan facilitating conditions mengacu pada sumber daya pengguna dan 

ketersediaan support terhadap perilaku pengguna.Selanjutnya Performance expecrancy, 

effortexpectancy, social influence dan facilitatingconditions behubungan dengan 

behavioral intentionsebagai perilaku utama organisasi dalam penerimaan teknologiyang 

akhirnya menghasilkan use behavior sebagaiperilaku yang ingin dicapai dalam 

penggunaan teknologi. 

 

 
Gambar 1.model UTAUT  (Venkatesh dkk, 2003) 

 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) di kembangkan 

kembali dari konteks organisasi menjadi konteks konsumen individu pada tahun 

2012dengan menambahkan konstruksi baru dimanahabit digambarkan sebagai tingkatan 

dimana orang-orang cenderung melakukan perilaku otomatis karena pembelajaran, 
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hedonic motivation digambarkan sebagai manfaat yang didapat karena menggunakan 

teknologi dan menjadi peran penting dalam menentukan penerimaan teknologi dan, price 

value digambarkan sebagai pandangan pengguna antara teknologi mana yang benar-benar 

dibutuhkan dan mana yang tidak. UTAUT 2 (Unified Theory of Acceptance and Use 

Technology 2) juga memiliki experience yang diartikan sebagai konsep utama, age dan 

gender sebagai moderator (seperti pada Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Model UTAUT 2 (Venkatesh dkk, 2012) 

 

3. Metode Penelitian 
Metode penelitian  yang akan digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang diisi oleh responden., Menurut Robert 

Donmoyer penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris 

untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik 

daripada naratif. [6] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menentukan penerimaan sistem informasi 

yang dimoderasi oleh experience terhadap niat pengguna untuk berpartisipasi dalam 

menggunakan Dapodikmen. 

3.1. Wilayah dan Populasi Penelitian 

Wilayah dan populasi pada penelitian ini merupakan seluruh operator 

Dapodikmen di Sekolah Menegah Atas (SMA) dan sederajat di Kota Salatiga, dimana 

setiap sekolah terdapat seorang admin yang memegang akses Dapodikmen.Pada 

penelitian ini sample yang digunakan adalah seluruh admin Dapodikmen di Sekolah 

Menegah Atas (SMA) dan sederajat di Kota Salatiga. Kuesioner dibagikan kepada 

seluruh admin yang berjumlah 28 orang. [7] 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Rancangan penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang di isi oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala 

likert 5 point dengan (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, 
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dan (5) Sangat Setuju sebagai skala pengukuran. Populasi pada penelitian ini merupakan 

seluruh pengguna Dapodikmen di kota Salatiga.  

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan PLS (Partial Least Square) yang 

merupakan teknik analisis multivariat untuk memproyeksikan hubungan linear antar 

variabel. Tujuannya untuk menguji teori, memprediksi pengaruh antar variabel eksogen 

dan endogen serta menjelaskan hubungan teoritikal. Untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel tersebut maka penelitian menggunakan Structural Equation Modeling 

(SEM) dengan bantuan software SmartPLS versi 2.0. Langkah selanjutnya adalah 

menghitung kevalidan data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan uji 

validitas dan uji reliabilitas dengan SmartPLS 2.0. Uji validitas dilakukan dengan analisis 

Confirmation Factor Analisys (CFA), dan menguji reliabilitas dengan Cronbach Alpha 

dimana setiap item pertanyaan harus mempunyai factor loading yang lebih dari 0,5. [8]  

3.3. Model Penelitian  

Dalam penelitian ini model UTAUT 2 digunakan untuk mengidentifikasi sejauh 

mana penggunaan teknologi informasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

penerimaan Dapodikmen pada sekolah menengah atas di kota Salatiga.Berdasarkan objek 

yang dikaji yaitu Dapodikmen, model penelitian UTAUT 2 telah disesuaikan dengan 

menghilangkan konstruk utama Price Value serta konstruk pendukung age dan gender. 

Price Value dihilangkan karena studi kasus penelitian adalah Dapodikmen merupakan 

aplikasi wajib yang tersedia dari pusat tanpa harus mengeluarkan biaya bagi pengguna. 

Sedangkan untuk age dan gender telah di selidikibahwa tidak memliki pengaruh yang 

signifikan.[2] Selain itu penelitian-penelitian yang dilakukan mengadopsi UTAUT telah 

banyak melakukan modifikasi terhadap variabel moderasinya. Salah satunya model 

modifikasi yang tidak mengikut sertakan gender sebagai variabel moderasi dengan alasan 

variabel gender merupakan dummy variabel yang tidak bisa dijadikan indikator pada 

tools AMOS yang digunakan untuk analisis statistik sehingga analisisnya harus dilakukan 

terpisah antara data untuk pria dan perempuan. [9] 

Dalam pemanfaatan Dapodikmen pihak sekolah juga tidak mempermasalahkan 

age dan gender dari admin tersebut selama admin yang bersangkutan dirasa mempunyai 

pengalaman (EXP) yang mumpuni dalam bidang teknologi informasi. Maka dari itu 

dengan segala pertimbangan penulis menempatkan experience (EXP) sebagai variabel 

moderasi.Selanjutnya dengan berlandaskan model tersebut penulis membangun beberapa 

hipotesis sebagai berikut ; 

 

H1  = Pengaruh Behavioral Intention pada Use Behavior. 

H2  = Pengaruh EXP memoderasi Behavioral Intention pada Use Behavior. 

H3  = Pengaruh EXP pada Use Behavior. 

H4  = Pengaruh EXP pada Behavioral Intention. 

H5 = Pengaruh Performance Expectancy pada Behavioral Intention. 

H6 =  Pengaruh Effort Expectancy pada Behavioral Intention. 

H7 =  Pengaruh EXP memoderasi Effort Expectancy pada Behavioral Intention. 

H8 = Pengaruh Social Influence pada Behavioral Intention. 
H9 = Pengaruh EXP memoderasi Social Influence pada Behavioral Intention. 
H10 = Pengaruh Facilitating Conditions pada Use Behavior. 
H11 = Pengaruh Facilitating Conditions pada Behavioral Intention. 
H12 = Pengaruh EXP memoderasi Facilitating Conditions pada Behavioral Intention. 
H13 = Pengaruh Hedonic Motivation pada Behavioral Intention. 
H14 = EXP memoderasi Hedonic Motivation pada Behavioral Intention. 
H15 = Pengaruh Habit pada Use Behavior. 
H16 = EXP memoderasi Habit pada Use Behavior. 
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H17 = Pengaruh Habit pada Behavioral Intention. 
H18 = EXP memoderasi Habit pada Behavioral Intention. 

 

 

 
 

Gambar 3. Model Penelitian. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Identifikasi Responden 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh admin Dapodikmen di 

kota Salatiga. Kuesioner dibagikan kepada 28 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

sederajat di kota Salatiga dimana pada setiap sekolah terdapat seorang admin selaku 

pengguna.Identifikasi responden digunakan untuk melihat angka produktif dari pengguna 

dapodikmen berdasarkan masa kerja dan jenis kelamin (gender). 

 
Masa Kerja <5 5-10 11-15 >15 Total 

Jenis Kelamin <5 5-10 11-15 >15 Total 

Laki-Laki 10% 23%  26% 59% 

Perempuan 10% 13% 9% 9% 41% 

Total 20% 36% 9% 35% 100% 

Tabel 1.Crosstabulasi antara variabel masa kerja dan jenis kelamin. 

 

Pada tabel. 1 menjelaskan bahwa terdapat 10% responden berjenis kelamin laki-

laki dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, 23% dengan masa kerja 5-10 tahundan 26% 

dengan masa kerja lebih dari 15 tahun. Untuk responden perempuan terdapat 10% dengan 

masa kerja kurang dari 5 tahun, 13% dengan masa kerja 5 – 10 tahun, 9% dengan masa 

kerja 11 – 15 tahun dan 9% dengan masa kerja lebih dari 15 tahun. 
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4.2. Uji Outer Model 

 Uji outer model digunakan untuk menspesifikasi hubungan antar variabel laten 

dengan indikator-indikatornya dengan cara melakukan uji convergent validity dan 

discriminant validity. 

Uji Convergent Validity 

Untuk mengetahui suatu indikator merupakan variabel laten maka uji convergent 

validity dilakukan berdasarkan korelasi antara item score dengan construct score dengan 

software SmartPLS. Kriteria ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi 

lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun, loading faktor 0,50 sampai 0,60 

masih dapat dipertahankan untuk model tahap pengembangan. [10] Dalam penelitian ini, 

penulis membuang indikator yang nilai loading-nya kurang dari 0,50 karena 

mengindikasikan bahwa indikator tidak cukup baik untuk mengukur konstruk secara 

tepat. 

 

No Idikator Loading 

1 USE ≤ USE 1,000 

2 BI 1 tentang keingginan penggunaan≤ terhadap Behavioral 

Intention 

0,824 

3 BI 2 tentang perkiraan penggunaan≤ terhadap Behavioral 

Intention 

0,830 

4 BI 3 tentang penggunaan kedepannya ≤ terhadap 

Behavioral Intention 

0,738 

5 PE 1 tentang efisiensi ≤ terhadap Performance Expectancy 0,844 

6 PE 2 tentang efektifitas ≤ terhadap Performance 

Expectancy 

0,825 

7 PE 3 tentang produktifitas ≤ terhadap Performance 

Expectancy 

- 0,246 

8 PE 4 tentang kinerja ≤ terhadap Performance Expectancy 0,791 

9 EE 1 tentang interaksi ≤ terhadap Effort Expectancy 0,837 

10 EE 2 tentang keahlian ≤ terhadap Effort Expectancy 0,767 

11 EE 3 tentang kemudahan ≤ terhadap Effort Expectancy 0,854 

12 EE 4 tentang pembelajaran ≤ terhadap Effort Expectancy 0,875 

13 SI 1 tentang orang yang mempengaruhi ≤ terhadap Social 

Influence 

0,735 

14 SI 2 tentang lingkungan ≤ terhadap Social Influence 0,680 

15 SI 3 tentang senior yang terbantu ≤ terhadap Social 

Influence 

0,819 

16 SI 4 tentang support organisasi ≤ terhadap Social Influence 0,809 

17 FC 1 tentang fasilitas yang dibutuhkan ≤ terhadap 

Facilitating Conditions 

0,957 

18 FC 2 tentang sumber daya yang dibutuhkan ≤ terhadap 

Facilitating Conditions 

0,956 

19 FC 3 tentang system yang sebelumnya digunakan ≤ 

terhadap Facilitating Conditions 

0,084 

20 FC 4 tentang pendamping untuk kesulitan ≤ terhadap 

Facilitating Conditions 

0,184 

21 HM 1 tentang pandangan ≤ terhadap Hedonic Motivation 0,837 

22 HM 2 tentang daya tarik ≤ terhadap Hedonic Motivation 0,738 
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23 HM 3 tentang kesenangan ≤ terhadap Hedonic Motivation 0,753 

24 HM 4 tentang pembelajaran ≤ terhadap Hedonic Motivation 0,721 

25 H 1 tentang kebiasaan dan kenyamanan ≤ terhadap Habit 0,890 

26 H 2 tentang ketergantungan ≤ terhadap Habit - 0,315 

27 H 3 tentang keharusan ≤ terhadap Habit 0,203 

28 H 4 tentang kekhawatiran ≤ terhadap Habit 0,033 

29 EXP 1 tentang pelatihan ≤ terhadap experience 0,977 

30 EXP 2 tentang latar belakang pendidikan ≤ terhadap 

experience 

-0,009 

Tabel 2.Uji convergent validity. 

 

Berdasarkan hasil dari uji validitas maka terdapat 7 indikator yang harus dibuang 

dari model penerimaan teknologi karena memiliki nilai loading dibawah 0,5.indikator 

tersebut adalah sebagai berikut : PE 3 tentang produktifitas, FC 3 tentang system yang 

sebelumnya digunakan, FC 4 tentang pendamping untuk kesulitan, H 2 tentang 

ketergantungan, H3 tentang keharusan, H4 tentang kekhawatiran, dan EXP 2 tentang 

pelatihan.Berikut model penelitian yang digambarkan dalam aplikasi SmartPLS 2.0. 

 

 
Gambar 4. Model UTAUT 2 Setelah Uji Convergent Validity pada SmartPLS 2.0. 

 

Discriminant Validity 
Selanjutnya untuk menilai apakah suatu variabel benar-benar dapat dipercaya 

maka dilakukanlah uji discriminant validity dengan membandingkan nilai dari Average 

Variance Extacted (AVE) setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk lainnya 

dengan nilai lebih tinggi daripada 0,50. [8] 

 

No Nama Variabel AVE 

1 USE 1,000 
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2 EXP 1,000 

3 BI 0,637 

4 BI * EXP 0,603 

5 PE 0,700 

6 EE 0,693 

7 EE * EXP 0,725 

8 SI 0,579 

9 SI * EXP 0,657 

10 FC 0,920 

11 FC * EXP 0,917 

12 HM 0,584 

13 HM * EXP 0,641 

14 H 1,000 

15 H * EXP 1,000 

16 H * EXP 1,000 

Tabel 3.Uji discriminant validity. 

 

Tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. 

Sesuai dengan ketentuan, variabel memiliki nilai variable AVE lebih dari 0,05. 

Berdasarkan tabel 3 model telah mempunyai discriminant validity yang cukup. 

Selanjutnya adalah uji reliabilitas dengan uji composite reliability dan cronbachs alpha. 

Uji Reabilitas 

Selain uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur 

dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan cronbachs alpha dari blok indikator 

yang mengukur konstruk.Fungsinya adalah untuk menilai apakah suatu indikator benar-

benar dapat dipercaya dalam mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai 

composite reliability dan cronbachs alpha di atas 0,70. [8] Output composite reliability 

dan cronbachs alpha sebagai berikut : 

 

No Nama Variabel Composite Reliability 

1 USE 1,000 

2 EXP 1,000 

3 BI 0,839 

4 BI * EXP 0,816 

5 PE 0,875 

6 EE 0,900 

7 EE * EXP 0,912 
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8 SI 0,845 

9 SI * EXP 0,883 

10 FC 0,958 

11 FC * EXP 0,957 

12 HM 0,848 

13 HM * EXP 0,875 

14 H 1,000 

15 H * EXP 1,000 

16 H * EXP 1,000 

Tabel 4. Uji composite reliability. 

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai composite reliability 

diatas 0,70. Sesuai dengan ketentuan, variable memiliki nilai composite reliability lebih 

dari 0,70 yang artinya model memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya adalah uji 

reliabilitas dengan melihat cronbachs alpha. 

 

No Nama Variabel Cronbachs Alpha 

1 USE 1,000 

2 EXP 1,000 

3 BI 0,716 

4 BI * EXP 0,708 

5 PE 0,788 

6 EE 0,862 

7 EE * EXP 0,873 

8 SI 0,784 

9 SI * EXP 0,830 

10 FC 0,913 

11 FC * EXP 0,911 

12 HM 0,798 

13 HM * EXP 0,816 

14 H 1,000 

15 H * EXP 1,000 

16 H * EXP 1,000 

Tabel 5. Uji cronbachs alpha. 

 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai cronbachs alpha 

diatas 0,70. Sesuai dengan ketentuan, variable memiliki nilai cronbachs alpha lebih dari 

0,70 yang artinya model memiliki reliabilitas yang baik. Setelah seluruh kriteria pada 

Outer Model telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah Evaluasi goodness-of-fit model 
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untuk mengetahui hubungan antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten 

endogen dengan melihat nilai R-square. 

4.3. Evaluasi Goodness-of-fit Model 

Evaluasi goodness-of-fit model dilakukan dengan cara melihat nilai R-Square. 

Model struktural yang memiliki hasil R-square (R 2 ) sebesar 0.67 mengindikasikan  

bahwa  model  “baik”,  R-square  (R 2 )  sebesar  0.33 mengindikasikan bahwa model 

“moderat”, dan R-square (R 2 ) sebesar 0.19 mengindikasikan bahwa model “lemah”. [8] 

Semakin besar nilai R-Square menunjukkan semakin besar variabel independen tersebut 

dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga persamaan strukturalnya semakin baik. 

Nilai R-Square dapat dilihat pada table 4.6. 

 

No Nama Variabel R-Square 

1 BI 0,543 

2 USE 0,494 

Tabel 6.Nilai R-Square. 

 

Berdasarkan tabel 5. dapat diinterpretasikan bahwa: 

 Variabilitas variabel-variabel penentu behavioral intention (BI) 

mampumenjelaskan behavioral intention (BI) sebesar 54% sedangkan 45% 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

 Variabilitas variabel behavioral intention (BI) mampu menjelaskan use behavior 

(USE) sebesar 49% sedangkan 50% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang 

diteliti. 

4.4. Interpretasi hubungan antar variabel 

Interpretasi hubungan antar variabel dilakukan untuk melihat pengaruh antar 

variable dengan cara melihat nilai koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik 

terhadap pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan pengaruh pada 

variabel dependen. Suatu hubungan akan signifikan apabila t statistik lebih besar dari t 

tabel (t tabel signifikansi 5% = 1,96).  

 

No Hubungan 
Original 

Sample (O) 

TStatistics 

(|O/STERR|) 
Keterangan 

1 BI ≥ USE 0,141 1,501 Ditolak 

2 BI * EXP ≥ USE 0,451 6,956 Diterima 

3 EE ≥ BI -1,176 2,228 Diterima 

4 EE * EXP ≥ BI 2,789 4,064 Diterima 

5 EXP ≥ BI 0,149 1,783 Ditolak 

6 EXP ≥ USE - 0,260 2,990 Diterima 

7 FC ≥ BI 0,658 2,471 Diterima 

8 FC ≥ USE 0,029 0,154 Ditolak 

9 FC * EXP ≥ BI -1,165 4,238 Diterima 

10 H ≥ BI -0,110 0,910 Ditolak 

11 H ≥ USE 0,618 8,688 Diterima 
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12 H * EXP ≥ BI 0,101 0,919 Ditolak 

13 H * EXP ≥ USE -0,037 0,439 Ditolak 

14 HM ≥ BI -0,806 1,180 Ditolak 

15 HM * EXP ≥ BI 0,999 1,537 Ditolak 

16 PE ≥ BI 0,657 2,475 Diterima 

17 SI ≥ BI 1,226 2,356 Diterima 

18 SI * EXP ≥ BI -3,118 3,472 Diterima 

Tabel 4.7.Uji Hipotesis. 

 

Berdasarkan tabel 4.7. penulis dapat membuat interpretasi dengan melihat 

pengaruh variabel independen pada variabel dependen dan pengaruh antar variabel 

dependen sekaligus menjawab hipotesis yang ada di dalam penelitian. Dapat dilihat pula 

variable yang memiliki hubungan signifikan adalah behavioral intention (BI) terhadap 

use behavior (USE) dimoderasi oleh experience (EXP), experience (EXP) terhadap use 

behavior (USE), habit (H) terhadap use behavior (USE), performance expectancy (PE) 

terhadap behavioral intention (BI), effort expectancy (EE) terhadap behavioral intention 

(BI) dimoderasi dimoderasi experience (EXP), Social Influence  (SI) terhadap behavioral 

intention (BI) dimoderasi dimoderasi experience (EXP), Facilitating Conditions (FC) 

terhadap behavioral intention (BI) dimoderasi experience (EXP). 

 

 
Gambar 5.Modifikasi Model. 

 

Gambar 5. adalah hasil temuan yang menunjukkan model penerimaan teknologi 

informasi yang menjelaskan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan dan penggunaan Dapodikmen di Kota Salatiga.  

Berdasarkan hasil penelitian dan acuan dari hasil modifikasi model, dapat 

dijelaskan bahwa experience (EXP) mempengaruhi use behavior (USE), dan pengaruh 
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behavioral intention (BI) terhadap use behavior (USE) dimoderasi oleh experience (EXP). 

Menjelaskan bahwa pengalaman dan pelatihan mempengaruhi perilaku pengguna.Hal ini 

terjadi karena adanya beberapa admin yang mengaku belum mengikuti pelatihan 

dikarenakan sosialisasi yang tidak merata, selain itu Dapodikmen juga tidak digunakan 

secara rutin. 

Habit (H) mempunyai pengaruh terhadap use behavior (USE), yang artinya 

individu cenderung melakukan perilaku otomatis karena kebiasaan.Semakin sering 

pengguna menggunakan teknologi informasi maka mereka akan menggunakannya secara 

otomatis. 

Performance expectancy (PE) mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention 

(BI), yang artinya seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu 

dirinya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan kinerja dalam pekerjaannya. Selaras 

dengan fungsi teknologi informasi yang diharapkan mampu membantu individu ataupun 

kelompok selaku pengguna agar dapat melakukan perkerjaanya dengan efektif dan 

efisien, akan meningkatkan niat perilaku untuk menggunakan dimana sebelumnya 

dilakukan secara manual dan sekarang secara terpusat pada Kementerian Pendidikan. 

Effort expectancy (EE) mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention (BI) 

begitu juga dengan pengaruh experience (EXP) sebagai moderasinya, yang artinya tingkat 

kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi. Para admin Dapodikmen mengakui 

bahwa tidak sulit untuk menggunakan system informasi ini sehingga niat perilaku untuk 

menggunakan teknologi informasi meningkat, namun mereka tetap butuh waktu untuk 

beradaptasi dengan pengalaman dan pelatihan yang dimiliki mereka. 

Social influence (SI) mempunyai pengaruh terhadap behavioral intention (BI) 

begitu juga dengan pengaruh experience (EXP) sebagai moderasinya, yang artinya orang 

lain dan lingkungan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi individu untuk 

menggunakan sistem baru. Dengan diwajibkannya Dapodikmen pada Sekolah Menengah 

Atas (SMA) oleh Kementerian Pendidikan dan peran Kepala Sekolah menyerahkan tugas 

kepada sesorang yang dirasa mampu akan meningkatkan minat pengguna untuk 

menggunakan aplikasi ini. 
Facilitating Conditionsmempunyai pengaruh terhadap behavioral intention (BI) begitu 

juga dengan experience (EXP) sebagai moderasinya, yang artinya sumber daya pengguna dan 

ketersediaan oraganisasi terhadap perilaku pengguna. Kepala Sekolah menyerahkan tugas 

kepada seseorang yang dirasanya memiliki sumber daya mumpuni dan memberikan 

fasilitas untuk menggunakan Dapodikmen. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Pemanfaatan aplikasi Dapodikmen di kota Salatiga ternyata belum maksimal 

dikarenakan waktu penggunaanya yang tidak menentu. Berdasarkan hasil penelitian 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna dalam menggunakan Dapodikmen 

yaitu,kemudahan menggunakan aplikasi (EE), pengaruh orang disekitar (SI), sumber daya 

dan fasilitas (FC) dengan dukungan pengalaman dan pelatihan (EXP) dan kepercayaan 

pengguna bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu meningkatkan kinerja dalam 

pekerjaan (PE). Selanjutnya dengan kebiasaan (H), pengalaman dan pelatihan (EXP) akan 

meningkatkan perilaku pengguna dalam menggunakan teknologi informasi. 

Dapat disimpulkan dengan adanya sumber daya, fasilitas, dukungan dan kesadaran dapat 

meningkatkan kinerja yang kemudian akan lebih maksimal dengan kebiasaan dan 

pengalaman pengguna sehingga dapat menguntungkan bagi oraganisasi. Saran yang dapat 

diberikan dari penelitian ini adalah perlu adanya pelatihan lebih, sosialisasi dan dorongan 

untuk meningkatkan penggunaan Dapodikmen agar lebih maksimal. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama 

Umur 

Jenis Kelamin 

 

Nama Sekolah 

:   

:       Tahun 

: ( ) Pria 

  ( ) Wanita 

: 

Pendidikan Terakhir :  ( ) SMA 

   ( ) D3 Diploma 

   ( ) S1 

* Pernah mendapatkan Pelatihan :  (  ) Pernah 

   (  ) Belum pernah 

**Latar Belakang Pendidikan 

 

:  ( ) Komputer 

   ( ) Non Komputer 

***Lama menggunakan Dapodikmen tiap hari :      jam 

 

*EXP 1 **EXP 2 ***USE 
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 Pernyataan 

PE 1 Saya menemukan Dapodikmen berguna dalam pekerjaan saya 

PE 2 Menggunakan Dapodikmen membuat saya menyelesaikan pekerjaan lebih 

cepat 

PE 3 Menggunakan Dapodikmen meningkatkan produktifitas saya 

PE 4 Menggunakan Dapodikmen memperbesar kinerja saya 

EE 1 Interkasi dalam Dapodikmen jelas dan mudah dimengerti 

EE 2 Dalam menggunakan Dapodikmen mudah bagi saya untuk memperbanyak 

keahlian saya 

EE 3 Saya mengakui jika Dapodikmen mudah untuk digunakan 

EE 4 Mudah bagi saya ketika belajar mengoperasikan Dapodikmen 

SI 1 Orang-orang berpengaruh menasihati saya untuk menggunakan Dapodikmen 

SI 2 Orang-orang yang penting buat saya menganjurkan saya untuk menggunakan 

Dapodikmen 

SI 3 Para senior telah benar-benar terbantu dengan penggunaan Dapodikmen 

SI 4 Pada umumnya, instansi mendukung adanya penyediaan Dapodikmen 

FC 1 Saya mempunyaai sumber-sumber yang dibutuhkan untuk penggunaan 

Dapodikmen 

FC 2 Saya mempunya pengetahuan yang dibutuhkan untuk penggunaan Dapodikmen 

FC 3 Dapodikmen tidak cocok dengan semua aplikasi yang telah saya gunakan 

FC 4 Ada seorang teknisi khusus (atau kelompok) mendampingi kesulitan dalam 

penggunaan Dapodikmen 

HM 1 Menggunakn Dapodikmen merupakan ide yang tepat dan bagus 

HM 2 Dapodikmen membuat pekerjaan lebih menarik 

HM 3 Belajar menggunakan Dapodikmen menyenangkan 

HM 4 Saya senang belajar menggunakn Dapodikmen 

H 1 Saya sudah terbiasa bekerja dengan teknologi 

H 2 Tanpa Dapodikmen saya masih mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

cepat 

H 3 Saya harus menggunakan Dapodikmen untuk menyelesaikan pekerjaan saya 

H 4 Saya ragu menggunakan Dapodikmen jikalau sampai melakukan kesalahan 

yang tidak mampu saya perbaiki 

BI 1 Saya akan menggunakan Dapodikmen kedepannya 

BI 2 Saya akan selalu mencoba menggunakan Dapodikmen untuk pekerjaan saya 

BI 3 Saya berencana menggunakan Dapodikmen lebih sering lagi 

 

 




