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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  PDAM Kota Malang 

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM merupakan perusahaan milik 

daerah yang beroperasi dalam bidang penyaluran dan sarana penyedia air bersih 

untuk masyarakat umum. PDAM di Indonesia terdapat pada setiap wilayah 

provinsi, kabupaten dan kotamadya yang berada pada pengawasan fungsionaris 

eksekutif maupun legislatif. Penyediaan air minum untuk wilayah Kota Malang 

telah dilakukan sejak tanggal 31 Maret 1915 dikenal dengan nama “Welding 

Leideng Verordening” Kota Besar Malang. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kota 

Malang, maka pada tanggal 18 Desember 1974 melalui Peraturan Daerah 

Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974,  Unit Air Minum berganti nama dan 

status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum  berbadan hukum yang telah diatur 

oleh UU No. 5/1962 mengenai Perusahaan Daerah yang beralamat di Jalan Danau 

Sentani No. 11 Kota Malang. Peraturan Daerah ini dilakukan addendum pada tahun 

1984 dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1984. PDAM Kota Malang. Pendirian 

PDAM Kota Malang ditujukan untuk dapat memberikan sarana penyedia dan 

pelayanan air bersih yang lebih baik oleh instansi yang tepat dikarenakan 

peningkatan jumlah penduduk Kota Malang yang pesat sebesar 0,9% per tahun. 

PDAM Kota Malang harus siap menyediakan  pelayanan kepada masyarakat sesuai 

standar peraturan yang berlaku mengingat tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan 

keterbukaan informasi yang begitu cepat.  

Jumlah pegawai tetap pada PDAM Kota Malang sebanyak 400 pegawai 

yang ditempatkan di 14 bagian yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian 

No. Jabatan/Bagian Jumlah % 

1. Direksi 3 0,75 

2. Administrasi dan Keuangan   

 a. Hubungan Pelanggan 64 16,00 
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 b. Umum 35 8,75 

 c. Pengadaan 9 2,25 

 d. Keuangan 30 7,50 

 e. Sumber Daya Manusia 12 3,00 

3. Direktur Teknik   

 a. Perencanaan Teknik 14 3,50 

 b. Produksi 53 13,25 

 c. Jaringan Pipa Pelanggan 69 17,25 

 d. Kehilangan Air 35 8,75 

 e. Perawatan 29 7,25 

 f. Pengawasan Pekerjaan 17 4,25 

4. Penelitian dan Pengembangan 9 2,25 

5. Sistem Informasi Manajemen 10 2,50 

6.  Satuan Pengawasan Internal 9 2,25 

7. Staf Ahli Direktur Utama 2 0,50 

 Jumlah 400 100,00 

(Sumber : Business Plan PDAM Kota Malang 2015-2019) 

2.2 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan 

tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem tersebut. (Mc 

Leod, 2007 : 74). 

Adapun pengertian lain, analisis sistem adalah pemaparan suatu sistem 

informasi dari yang utuh kedalam bagian-bagian elemen dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan melakukan penilaian atas permasalahan-permasalahan, 

kemungkinan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat 

diajukan perbaikannya (Jimmy L. Goal, 2008 : 73). 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis sistem 

merupakan penelitian terhadap suatu sistem informasi dengan tujuan 

mengidentifikasi bagian-bagian pada sistem tersebut, sehingga dapat diketahui 

hambatan-hambatan yang ada sehingga dapat diajukan pembaharuan sistem atau 

pembuatan sistem baru. 
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2.3 Aplikasi Work Order Android 

Pada PDAM Kota Malang aplikasi Work Order Android diperuntukkan bagi 

seluruh pegawai PDAM untuk dapat melakukan realisasi work order yang 

diberikan ataupun membuat work order melalui android. Dengan aplikasi ini 

pelaksana pekerjaan tidak perlu datang ke kantor perusahaan untuk mengambil 

surat perintah kerja, tetapi cukup melihat di layar smartphone masing-masing untuk 

memastikan adanya order yang masuk dan segera melaksanakan tugasnya (Modul 

Work Order Android PDAM Kota Malang, 2012). Untuk dapat menggunakan 

aplikasi Work Order Android dibutuhkan beberapa peripheral sebagai berikut: 

a. Smartphone Android dengan spesifikasi minimal memori internal 4 GB, 

Processor 1 Ghz dengan sistem operasi Jelly Bean. 

b. Koneksi internet. 

Setiap pengguna aplikasi Wondroid harus terdaftar di dalam database KPI 

PDAM Kota Malang. Sebelum dapat menjalankan aplikasi ini setiap pengguna 

wajib memastikan : 

a. Jaringan internet dalam keadaan aktif. 

b. GPS dalam keadaan aktif. 

Jika kondisi di atas telah terpenuhi maka langkah selanjutnya pengguna 

dapat menjalankan aplikasi Work Order Android (Modul Work Order Android 

PDAM Kota Malang, 2012). 

2.4  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Organisasi telah banyak diubah dengan adanya teknologi informasi. Kinerja 

seseorang pun meningkat dengan adanya teknologi informasi. Teknologi harus 

dapat diterima dan digunakan oleh pengguna agar dapat meningkatkan kinerja. 

Penelitian yang membahas tentang bagaimana teknologi informasi diterima dan 

digunakan oleh pengguna termasuk sebuah penelitian yang menarik. Banyak 

penelitian maupun teori yang telah menjelaskan penelitian sejenis yang didasarkan 

pada psikologi dan sosiologi. 

Pada penelitian sebelumnya Technology Acceptance Model (TAM) 

menghasilkan sebuah metode penerimaan pengguna dari sebuah sistem informasi 

(Davis, et all. 1989). Beberapa referensi serupa telah dilakukan untuk meningkatkan 

tingkat kepercayaan. Pada tahun 2000, Technology Acceptance Model 2 telah 
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dikeluarkan oleh Venkatesh dan Davis. TAM 2 merupakan model dari TAM. 

Selanjutnya pada tahun 2003, sebuah ide metode penerimaan pengguna atau user 

acceptance telah dikeluarkan oleh Venkatesh, Moriss dan beberapa peneliti lain 

dengan nama UTAUT. 

Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau disebut 

dengan UTAUT merupakan model yang dikeluarkan oleh Venkatesh dan peneliti 

lain yang mengkaji teori-teori tentang penerimaan suatu teknologi oleh pengguna 

sistem. Terdapat 8 model penerimaan teknologi sebelumnya yang mendasari model 

UTAUT yaitu Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Planned Behavior 

(TPB), Technology Acceptance Model (TAM), Motivation Model (MM), Combined 

TAM dan TPB, Model Of PC Utilization (MPTU), Innovation Diffusion Theory 

(IDT) dan Social Cognitive Theory (SCT). Pada Tabel 2.2 dijelaskan teori-teori 

konstruk yang mendasari model UTAUT :  

Tabel 2.2 Teori-Teori Yang Mendasari Model UTAUT 

No. Nama Teori Peneliti Penjelasan 

1. 

Theory of 

Reasoned 

Action (TRA) 

Fishbein 

dan Azjen 

(1975) 

Sebuah teori untuk mengestimasi  sikap 

manusia yaitu dengan cara menganalisis 

hubungan antara kriteria kinerja dan sikap 

seseorang, niat, dan norma subyektif. 

2. 

Theory of 

Planned 

Behavior 

(TPB) 

Ajzen 

(1988) 

Sebuah teori yang digunakan untuk 

memenuhi keadaan ketika perilaku 

seseorang tidak merasa bebas dengan 

memasukkan faktor niat dan perilaku 

yang mengacu pada keyakinan seseorang 

tentang adanya faktor yang dapat 

memfasilitasi ataupun faktor yang 

menghalangi suatu kinerja. 

3. 

Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

Davis F.D 

(1989) 

 

Mengidentifikasi reaksi dan sudut pandang 

seseorang terhadap sesuatu yang dapat 

menentukan sikap dan perilakunya dengan 

cara membuat model perilaku seseorang 
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yang mana ditentukan oleh sikap atas 

perilaku itu sendiri.  

4. 
Motivation 

Model (MM) 

Davis, et al. 

(1992) 

 

Sebuah teori motivasi yang dikembangkan 

untuk mengestimasi penerimaan dan 

penggunaan suatu teknologi.  

5. 

Combined 

TAM and TPB 

(C-TAM-

TPB) 

Taylor dan 

Todd (1995)  

 

Model gabungan dari TPB dengan TAM 

yang memberikan penjelasan tentang 

penentu penerimaan dan perilaku 

penggunaan suatu teknologi tertentu yang 

akurat. 

6. 

Model of PC 

Utilization 

(MPCU) 

Thompson, 

et al. (1991)  

 

Menilai pengaruh dari kondisi-kondisi 

yang memfasilitasi danbmempengaruhi, 

faktor sosial, kompleksitas, kesesuaian 

tugas dan konsekuensi jangka panjang 

terhadap pemanfaatan PC. 

7. 

Innovation 

Difussion 

Theory (IDT) 

Rogers 

(1962)  

 

Diadopsi dari penerapan teknologi IDT 

yang dapat mengukur persepsi masyarakat 

dengan menggunakan tujuh atribut.  

8. 

Social 

Cognitive 

Theory (SCT) 

Bandura 

(1977)  

 

Mengidentifikasi perilaku manusia sebagai 

interaksi dari faktor pribadi, perilaku, dan 

lingkungan yang bertujuan unutuk 

memahami, memprediksi, dan mengubah 

perilaku manusia.  

(Sumber : Venkatesh, 2003) 

 

Model UTAUT memiliki tujuan dalam menjelaskan minat pengguna dan 

perilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi dan terbukti lebih 

berhasil menjelaskan hingga 70% varian pengguna dibandingkan dengan kedelapan 

teori sebelumnya (Venkatesh et. al, 2003). 

Terdapat 7 konstruksi signifikan yang berpengaruh langsung terhadap 

pemakaian atau niat satu atau lebih model-model adopsi pembentuk UTAUT. 

Namun dari ktujuh konstruk tersebut, hanya empat konstruk utama yang 
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berpengaruh langsung terhadap niat penggunaan (behavioral intention) dan 

perilaku pengguna (use behavior) (Venkatesh et.al, 2003). Empat konstruk tersebut 

yaitu Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy), Ekspektasi Usaha (Effort 

Expectancy), Pengaruh Sosial (Social Influence), dan Kondisi-Kondisi yang 

Memfasilitasi (Facilitating Condition). Jenis kelamin (Gender), umur (Age), 

pengalaman (Experience), dan kesukarelaan pengguna (Voluntariness of Use) 

digunakan menengarai dampak dari empat konstruk utama pada konstruk niat 

penggunaan (Behavioral Intention) dan perilaku pengguna (Use Behavior). Model 

ini dikembangkan dari para peneliti berupa ulasan dan gabungan dari delapan model 

penelitian sebelumnya. Berikut adalah model UTAUT dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

 

Gambar 2.1 Model UTAUT 

 Model UTAUT terbentuk dari 10 konstruk / variabel, yaitu Ekspektasi 

Kinerja (Performance Expectancy), Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy), 

Pengaruh Sosial (Social Influence), dan Kondisi-Kondisi yang Memfasilitasi 

(Facilitating Condition),  Jenis Kelamin (Gender), Umur (Age), Pengalaman 

(Experience), Kesukarelaan Pengguna (Voluntariness of Use), Niat Penggunaan 

(Behavioral Intention) dan Perilaku Pengguna (Use Behavior). Kemudian terdapat 

konstruk yang mempengaruhi dan dipengaruhi yaitu Use Behavior dipengaruhi oleh 

Behavioral Intention dan Facilitating Conditions, kemudian Behavioral Intention 

dipengaruhi oleh Performance Expectancy, Effort Expectancy dan Social Influence. 
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Sedangkan Gender, Age, Experience dan Voluntariness Of Use merupakan 

konstruk tambahan yang diposisikan memoderasi empat konstruk utama pada 

Behavioral Intention dan Use Behavior. 

2.4.1 Performance Expectancy (Ekspektasi Kinerja) 

Menurut Venkatesh, dkk. (2003) mendeskripsikan Performance Expectancy 

(Ekspektasi Kinerja) sebagai tingkat dimana seseorang yakin bahwa dengan 

menggunakan suatu sistem akan membantunya untuk meningkatkan kinerja 

pekerjaannya jika ia mendapatkan keuntungan-keuntungan. Pada konstruk 

Performance Expectancy terdapat 5 konstruk yang merupakan gabungan dari 

penelitian Davis, dkk. (1989) tentang model penerimaan dan penggunaan teknologi 

yaitu: 1) Perceived Usefulness (Persepsi Kegunaan), 2) Extrinsic Motivation ( 

Motivasi Ekstrinsik), 3) Job Fit (Kesesuaian Pekerjaan), 4) Relative Advantage 

(Keuntungan Relatif), 5) Outcome Expectations ( Ekspektasi-ekspektasi Hasil). 

2.4.2 Effort Expectancy (Ekspektasi Usaha) 

Menurut Venkatesh, dkk. (2003) Effort Expectancy (Ekspektasi Usaha) 

dapat dikatakan bahwa seseorang individu percaya bahwa ia dapat mengurangi 

upaya (waktu dan tenaga) jika menggunakan suatu sistem, sampai ia menemukan 

kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut, maka akan terdapat minat dalam 

melakukan pekerjaanya. Terdapat 3 konstruk dari Davis, dkk. (1989) yang 

mendasari effort expectancy yaitu: 1) Perceived ease of use (PEOU) dari model 

TAM; 2) Model of PC utilization (MPCU); dan 3) Inovation difussy theory (IDT). 

Venkatesh, dkk. (2003) dan Davis, dkk (1989) berpendapat bahwa kemudahan 

menggunakan sistem akan berpengaruh terhadap penggunaan sistem maupun 

teknologi informasi. Kemudian Venkatesh dan Davis (2000) mereka berpendapat 

bahwa kemudahan menggunakan sistem akan menimbulkan rasa nyaman dari 

penggunanya. 

2.4.3 Social Influence (Pengaruh Sosial) 

Secara teori yang dikemukakan oleh Venkatesh, dkk. (2003), Social 

Influence didefinisikan sebagai seberapa jauh seseorang merasa bahwa orang lain 

akan mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Moore dan Bensabat 

(1991) berpendapat bahwa penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan 

status seseorang dalam lingkungan tertentu. Menurut Venkatesh dan Davis (2000), 
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pengaruh sosial memiliki akibat pada perilaku seorang individu melalui 3 proses 

yaitu compliance (ketaatan), internalization (internalisasi), dan identification 

(identifikasi). Dapat dikatakan bahwa pengguna teknologi informasi memiliki 

minat yang besar dalam menggunakan teknologi informasi, mengingat makin kuat 

pengaruh dari lingkungan sekitar makan semakin besar pula minat yang muncul 

dari individu dalam menggunakan teknologi informasi. 

2.4.4 Facilitating Conditions (Kondisi-kondisi yang Memfasilitasi) 

Facilitating Conditions (kondisi-kondisi yang memfasilitasi) menurut 

Venkatesh, dkk. (2003) yaitu sejauh mana seseorang yakin bahwa infrastruktur 

ataupun fasilitas dan teknisi tersedia untuk mendukung penggunaan sistem 

informasi. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi ini memiliki pengaruh pada perilaku 

pengguna teknologi. Pada konstruk ini terdapat gabungan 3 konstruk dari penelitian 

sebelumnya yaitu: 1) Perceived Behavioral Control (Ajzen, 1991); 2) Facilitating 

Conditions (Thomson, dkk., 1991); 3) Compability (Moore dan Bensabat, 1991). 

2.4.5 Behavioral Intention (Niat Perilaku) 

Menurut teori, Behavioral Intention didefinisikan sebagai keinginan 

seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dengan tujuan yang 

diharapkannya (Venkatesh, dkk. 2003). Sedangkan Fishbein dan Ajzen (1975) 

berpendapat, Behavioral Intention adalah suatu ukuran tentang kekuatan tujuan 

seseorang untuk melakukan tindakan khusus (model TRA). Behavioral Intention 

ditentukan oleh Attitude seseorang dan Subjective Norm. Attitude adalah perasaan 

positif atau negatif seseorang tentang penentuan tujuan dan target perilaku. 

Subjective Norm merupakan persepsi seseorang tentang pendapat umum apakah ia 

harus atau tidak harus melakukan perilaku seperti dibicarakan banyak orang. 

2.4.6 Use Behavior (Perilaku Pengguna) 

Use behavior atau perilaku pengguna dapat didefinisikan sebagai seberapa 

sering pengguna menggunakan teknologi informasi. Suatu teknologi informasi 

akan digunakan apabila pengguna memiliki minat menggunakan sistem informasi 

tersebut, dikarenakan keyakinan seseorang menggunakan suatu sistem dapat 

meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kemudahan menggunakan teknologi 

informasi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi pun mempengaruhi perilaku pengguna, dikarenakan jika teknologi 
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tersebut tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan yang 

memadai maka penggunaan teknologi informasi tersebut tidak mudah dapat 

terlaksana. 

2.5 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik sampling merupakan cara penentuan sampel sebagai sumber data 

dalam penelitiannya, dengan mempertimbangkan penyebaran populasi dan sifat-

sifatnya, untuk memperoleh sampel yang mewakili (Margono, 2004 : 125). Secara 

bagan teknik sampling tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 (Sugiyono, 2001:57). 

 

Gambar 2.2 Teknik Sampling 

Pada gambar di atas dapat diihat bahwa teknik sampling dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Dalam 

Probability Sampling terdapat beberapa teknik sampling yaitu : 1) Simple Random 

Sampling; 2) Proportionate Stratified Random Sampling; 3) Disproportionate 

Stratified Random Sampling; 4) Area (cluster) Sampling. Sementara dalam Non 

Probability Sampling meliputi : 1) Sampling Sistematis; 2) Sampling Kuota; 3) 

Sampling Aksidental; 4) Purposive Sampling; 5) Sampling Jenuh; 6) Snowball 

Sampling. 
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a. Probability Sampling 

Probability Sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Sugiyono, 2001 : 57).  

1. Simple Random Sampling 

Simple random sampling menurut (Sugiyono, 2001 : 57) dinyatakan 

sederhana karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa melihat 

tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Sehingga memberikan peluang 

yang sama kepada tiap anggota dalam populasi. 

2. Proportionate Stratified Random Sampling 

Menurut (Margono, 2004 : 126) stratified random sampling sering 

digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat. Sedangkan 

menurut (Sugiyono, 2001 : 58) teknik sampling ini digunakan jika populasi 

mempunyai anggota yang non homogen dan bertingkat secara sebanding. 

3. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik sampling ini digunakan jika jumlah sampel yang diambil dari 

tiap strata atau tingkatan jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah 

sampel di tiap strata atau tingkatan. 

4. Cluster Sampling  

Teknik ini digunakan jika populasi terdiri dari kelompok-kelompok 

individu atau cluster yang memiliki sumber data sangat luas, seperti 

contohnya provinsi atau kabupaten, penduduk dari suatu negara. Populasi 

dikelompokkan dahulu berdasarkan area atau cluster, kemudian beberapa 

cluster dapat diambil seluruhnya ataupun sebagian untuk dijadikan sampel. 

b. Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling merupakan teknik dalam memilih jumlah sampel 

namun tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama pada setiap populasi  

(Sugiyono, 2001 : 60). 

1. Sampling Sistematis 

Teknik ini merupakan teknik yang memberikan nomor urut dalam  

penentuan sampel berdasarkan urutan anggota populasi (Sugiyono, 2001 : 

60). 
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2. Sampling Kuota 

Teknik ini menentukan sampel populasi yang memiliki ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan (Sugiyono, 2001 : 60). 

Sementara menurut (Margono, 2004 : 127), sampling ini jumlah populasi 

tidak dipermasalahkan, namun harus diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok. Sampel diambil dengan cara memberikan kuota tertentu pada 

kelompok hingga kuota terpenuhi. Setelah kuota terpenuhi maka 

pengumpulan data dihentikan. 

3. Sampling Aksidental 

Menurut (Sugiyono, 2001 : 60) teknik pengambilan sampel apabila 

peneliti menemukan responden yang dirasa cocok sebagai sumber data 

maka dapat digunakan sebagai sampel. Menurut (Margono, 2004 :127) 

peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. 

4. Sampling Purposive 

(Sugiyono, 2001 : 61) mengatakan bahwa teknik ini diambil dengan 

mempertimbangkan hal-hal tertentu. Sedangkan (Margono, 2004 :127) 

menyatakan bahwa pemilihan sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ada 

hubungannya dengan ciri-ciri populasi sebelumnya. 

5. Sampling Jenuh 

Sampling jenuh digunakan jika semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel yang jumlah populasi relatif kecil, misalnya 30 orang. Maka 

jumlah tersebut yang dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2001 : 61). 

6. Snowball Sampling 

Teknik pengambilan sampel ini mengambil sampel yang pada 

awalnya berjumlah kecil tapi lama kemudian berjumlah banyak sampai 

informasi yang dibutuhkan dirasa cukup. Teknik ini sesuai untuk responden 

yang sulit diidentifikasi. 

2.6 Skala Likert 

Skala likert menurut Djaali [14] adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang 

suatu gejala atau fenomena pendidikan. Sedangkan menurut Sugiyono [17], skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
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sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert variabel akan 

diukur berdasarkan indikator yang telah dibuat. Indikator tersebut patokan atau 

kerangkan untuk menyusun item-item pertanyaan pada kuesioner. Pemberian skor 

didapatkan dari jawaban responden dimana alternatif jawaban nilai positif 1 sampai 

5 seperti pada Tabel 2.3 di bawah ini [17]: 

Tabel 2.3 Penentuan Skor Jawaban Kuesioner 

Skor Kriteria Jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Netral (N) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

 

2.7 Uji Kelayakan Kuesioner 

Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian berperan penting di 

dalamnya karena kualitas instrumen penelitian menentukan kualitas data yang 

nantinya dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dihasilkan dapat 

mewakili dan mencerminkan suatu keadaan yang diukur pada subjek penelitian. 

Untuk itu peneliti diharuskan untuk memperoleh data seakurat mungkin dari subjek 

penelitian agar data-data tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Instrumen penelitian tersebut harus memiliki kualifikasi tertentu yang memenuhi 

persyaratan. Instrumen penelitian yang baik salah satunya memenuhi uji validitas 

dan uji reliabilitas. 

2.7.1 Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sampai mana kecermatan 

dan ketepatan suatu instrumen diukur. Menurut Sugiyono (2006) uji validitas 

adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen 

penelitian dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. Jenis-jenis validitas dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 

a. Validitas isi yang sejauh mana instrumen penelitian dapat menggambarkan 

sebuah konsep yang akan disusun. 
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b. Validitas konstruksi dimana suatu instrumen penelitian dapat mengukur 

konsep penelitian yang telah dirancang dengan jelas. 

c. Validitas prediktif merupakan kemampuan memprediksi perilaku dari konsep 

penelitian. 

Uji validitas diukur dengan mengkorelasikan masing-masing variabel 

dengan jumlah skor masing-masing variabel. Hasil angka korelasi yang didapatkan 

harus dibandingan dengan tabel korelasi nilai r dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment (Singarimbun, dkk. 1989) sebagai berikut:  

 

 

..........................  (2.1) 

 

Keterangan : 

r     = Koefisien validitas item yang dicari 

N    = Banyaknya responden 

X    = Skor pertanyaan (jawaban responden) 

Y    = Skor total seluruh pernyataan 

XY = Skor pertanyaan dikali skor total 

X²   = Skor pertanyaan (jawaban responden) dikuadratkan 

Y²   = Skor total seluruh pertanyaan dikuadratkan 

Instrumen penelitian atau kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung lebih 

besar daripada nilai r tabel. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil daripada nilai 

r tabel maka dapat dikatakan kuesioner tersebut tidak valid. Perhitungan validitas 

penelitian ini dibantu dengan menggunakan tool SPSS v.23.0. 

2.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala yang sama di 

situasi yang berbeda dengan mengukur ketepatan objek dan data. Dapat dikatakan 

konsisten apabila peneliti mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama pula (Azwar, 2003). Uji reliabilitas ini dilakukan setelah melewati pengujian 

validitas. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan instrumen penelitian yang baik sehingga menghasilkan data yang 
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sahih dan valid. Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dibantu dengan 

menggunakan aplikasi statistik SPPS v.23.0. 

Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mempertimbangkan 

kemampuan instrumen penelitian salah satunya dengan tes one shot atau sekali uji. 

Pengujian sekali ini mengukur korelasi antar jawaban yang telah diukur 

sebelumnya. Koefisien reliabilitas ditentukan dengan menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha (α) : 

rii = 
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 )     ....................................... (2.2) 

Keterangan : 

rii  = reliabilitas yang dicari 

k = jumlah instrumen pertanyaan 

𝑆𝑖
2 = jumlah varians tiap instrumen 

𝑆𝑡
2  = varians dari keseluruhan instrumen 

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang memiliki rentang 0 

sampai dengan 1,00. Semakin rendah koefisien reliabilitas mendekati angka 0 maka 

semakin rendah reliabilitasnya. Sebaliknya koefisien yang semakin tinggi 

mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya (Azwar, 2000). Kriteria 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.3 : 

Tabel 2.4 Kriteria Reliabilitas Cronbach’s Alpha  

Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Sangat Reliabel > 0,9 

Reliabel 0,7 – 0,9 

Cukup Reliabel 0,4 – 0,7 

Kurang Reliabel 0,2 - 04 

Tidak Reliabel < 0,2 

 

2.8 Analisis Deskriptif Statistik   

Menurut Sugiyono (2012 : 206) analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah 
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terkumpul. Data mentah yang berupa angka akan diolah kedalam suatu bentuk yang 

lebih mudah dimengerti yaitu berupa tabel biasa, grafik garis maupun batang, 

diagram lingkaran dan deskripsi berupa modus, median, meam dan variasi 

kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Analisis deskriptif bermanfaat 

untuk mempermudah pembaca maupun peneliti lain dalam membaca hasil olahan 

data yang telah terkumpul agar dapat dipahami secara mudah. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur rentang skala adalah (Sugiyono, 

2012) : 

RK =
Nilai Tertinggi−Nilai Terendah)

Jumlah kelas
 ...................................... (2.3) 

2.9  Uji t (Uji Statistik Parameter Individual) 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya (Performance Expectancy, Effort Expectancy, 

Facilitating Condition dan Social Influence) secara individu terhadap variabel 

terikatnya (Behavioral Intention dan Use Behavior). Uji ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi 

pada masing-masing t hitung. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi antara 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus uji 

t adalah [17]: 

 

t =
r√n−2

√1−r²
     ..................................................  (2.4) 

 

Keterangan : 

t = t hitung 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah data/jumlah sampel 

2.10  Uji F (Uji Statistik Parameter Simultan) 

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model, yaitu uji untuk melihat 

adakah pengaruh variabel bebasnya (Performance Expectancy, Effort Expectancy, 

dan Social Influence) secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 
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(Behavioral Intention) atau untuk mengetahui signifikansi atau tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama / simultan terhadap variabel terikatnya. Uji ini 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil Fhitung dengan Ftabel ataupun hasil 

dari signifikansi dari Fhitung. Adapun rumus uji F adalah (Agus Irianto, 2007:219): 

F =  
R2(n−m−1)

m(1−R2)
.................................................. (2.5) 

Keterangan : 

R = Koefisien korelasi berganda 

m = Jumlah koefisien independent 

n = Jumlah data/jumlah sampel 

2.11  Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square) 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan persentasi total variasi dalam 

variabel dependen yang ditjelaskan oleh variabel terikat. Terdapat dua pilihan 

menentukan besarnya kontribusi regresi linear, yaitu apabila variabel dalam 

penelitian hanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas, maka menggunakan R 

Square, tetapi apabila dalam penelitian jumlah variabel bebasnya lebih dari dua 

maka lebih baik menggunakan Adjusted R Square yang nilanya selalu lebih kecil 

dari R Square (Totalia dan Hindrayani, 2013). 

Penggunaan koefisien determinasi (R Square) memiliki kelemahan 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, yaitu 

adanya bias atau simpangan terhadap jumlah variabelnya. Setiap menambahkan 

satu variabel independen, maka R Square pasti meningkat tidak melihat apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Dalam mengatasi hal tersebut, banyak peneliti yang menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R Square pada saat mengevaluasi model regresi. Nilai 

Adjusted R Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model, tidak seperti R Square (Ghozali, 2009: 87). 


