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Abstrak 

 

Implementasi Sistem Informasi Akademik (SIA) pada Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengakomodasi dan meningkatkan layanan kebutuhan 
proses administrasi akademik. Namun tidak selamanya SIA berhasil diimplementasikan dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan 
administrasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi serta mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi penggunaan SIA pada Perguruan Tinggi. Model pendekatan yang digunakan adalah Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology (UTAUT). Pemilihan metode ini dikarenakan metode ini mengkombinasikan 8 model penerimaan teknologi dan telah banyak 
digunakan dalam penelitian mengenai penerimaan teknologi dan sistem informasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa 
adanya pengaruh positif antara Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence dengan Behavior Intention terhadap tingkat 
keberhasilan implementasi SIA. Akan tetapi variabel yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap User Acceptance adalah Behavior 
Intention. 

Kata kunci : Persepsi Pengguna, Tingkat Keberhasilan, Sistem Informasi Akademik, UTAUT 

 

Abstract 

 

Implementation of Academic Information System (SIA) at Higher Education aims to accommodate and improve the need service of academic 
administration process. But SIA is not yet successfully implemented and the performance of academic management administration has not been 
improved well. This study aims to determine the success rate of implementation and to know the factors affect the use of SIA in Higher 
Education. The approach model used is Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The reason using this method is 
because this method combines 8 models of technology acceptance and has been widely used in research on the acceptance of technology and 
information systems. The result of the research shows that there is a positive influence between Performance Expectancy, Effort Expectancy, 
Social Influence with Behavior Intention on the success rate of SIA implementation. However, the variable that has the greatest positive 
influence on User Acceptance is Behavior Intention. 
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I. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yan 
penting bagi organisasi, karena dapat meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi kinerja organisasi. Namun implementasi 
teknologi informasi tidak selamanya selalu berhasil, karena 
tidak sedikit implementasi teknologi infoemasi yang gagal 
dilakukan baik oleh instansi pemerintahan, perusahaan dan 
perguruan tinggi. Menurut Mustakini (2008), saat ini 
kegagalan pada implementasi teknologi informasi lebih 
terletak pada faktor manusia yaitu diakibatkan oleh aspek 
perilaku individu yang menggunakan sistem informasi atau 
teknologi informasi tersebut. Seperti halnya perilaku menolak 
teknologi informasi (resistance to change), kurangnya 
dukungan dari para pemakai akhir, ketidakmampuan pemakai 
akhir untuk mengaplikasikan dengan baik suatu teknologi 
informasi, dan teknologi informasi tidak dapat memberikan 
kepuasan pada pemakai akhir.  

Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan 
teknologi informasi adalah sikap pengguna yang 
memanfaatkan teknologi tersebut. Goodhue (1995) 
menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi akan 
tergantung pada kemudahan dan pemanfaatan pemakai sistem 
terhadap teknologi yang ada dalam sistem karena teknologi 
akan membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya. 
Sedangkan DeLone dan McLean (1992) dalam Mustakini 
(2007) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang secara luas 
digunakan sebagai prediktor kesuksesan implementasi 
teknologi informasi adalah kepuasan pemakai (user 
satisfaction). 

Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan suatu sistem 
yang dibangun untuk mengolah data-data akademik seperti 
halnya data mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal 
kuliah, pengolahan nilai, data keuangan, data kurikulum, data 
dosen dan juga data karyawan. Implementasi SIA pada 
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Perguruan Tinggi bertujuan untuk mengakomodasi dan 
meningkatkan layanan kebutuhan proses administrasi 
akademik. 

Namun tidak selamanya SIA berhasil 
diimplementasikan dan dapat meningkatkan kinerja 
pengelolaan administrasi akademik. Munculnya kendala-
kendala oleh pengguna SIA seperti keterlambatan dan 
kesalahan dalam pengisian KRS, kesulitan untuk 
mengontrol mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa serta 
kesulitan dalam mengakses atau menggunakan SIA. Hal ini 
menyebabkan adanya ketidakakuratan data dan informasi 
yang diberikan kepada bagian lain sehingga dapat 
mengakibatkan pekerjaan pada bagian lain terganggu. 
Selain itu, mahasiswa sebagai pengguna SIA akan 
langsung menghubungi bagian adminstrasi akademik jika 
ada kesalahan yang dilakukan dalam menggunakan SIA. 
Hal tersebut menambah beban kerja bagian administrasi 
akademik dengan keterbatasan jumlah sumber dayanya. 

 
Maka dari itu, untuk memastikan keefektifan implementasi 

dan dampak positif yang diberikan oleh SIA dalam 
menghasilkan suatu informasi yang akurat, tepat waktu, dan 
relevan maka evaluasi terhadap sistem informasi merupakan 
hal penting yang harus dilakukan. Evaluasi menjadi penting 
agar pengguna yakin bahwa implementasi SIA mampu 
memenuhi kebutuhan individu dan organisasi dalam 
peningkatan kinerja. Untuk mengukur seberapa besar sistem 
tersebut memberikan manfaat kepada organisasi, maka 
diperlukan suatu evaluasi yang dapat memberikan gambaran 
keberhasilan sistem itu sendiri (Irwansyah, 2003). Evaluasi 
yang dilakukan terhadap teknologi informasi yang diterapkan 
perusahaan dimulai dari pemakai, karena pemakai 
diasumsikan dapat memberikan informasi mengenai 
teknologi informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhannya. 

Salah satu teori yang banyak digunakan sebagai acuan 
dalam penerimaan penggunaan terhadap SIA adalah Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 
Pemilihan metode ini dikarenakan metode ini 
mengkombinasikan 8 model penerimaan teknologi. Pendapat 
ini diperkuat oleh Oshlyansky, dkk (2007) yang menemukan 
bahwa UTAUT cukup tangguh (robust), kendati 
diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dapat digunakan 
lintas budaya. Model UTAUT tersebut telah banyak 
digunakan dalam penelitian mengenai penerimaan teknologi 
dan sistem informasi. 

II. METODE PENELITIAN 

a. Model Penelitian 

Model yang digunakan pada penelitian ini 
mengadopsi teknologi yang dikembangkan oleh 
Venkatesh, dkk (2003) yaitu model UTAUT (Unified 
Theory of Acceptanceand Use of Tecnology). Teori 
penerimaan teknologi informasi UTAUT mendasarkan 
pada teori-teori perilaku penggunaan teknologi dan 
penerimaan teknologi. Model teori ini bertujuan 
menjelaskan minat pengguna untuk menggunakan Sistem 
Informasi dan perilaku pengguna berikutnya. Model ini 
menjelaskan beberapa variabel diantaranya: 

1. Harapan kinerja (Performance Expectancy) merupakan 
tindakan dimana seseorang percaya bahwa dengan 
menggunakan sistem informasi tersebut akan membantu 
seseorang untuk mencapai keuntungan dalam kinerja. 

2. Hasil Usaha (Effort Expectancy) merupakan tingkat 
kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu 
sistem. 

3. Faktor Sosial (Social Influence) merupakan tingkat sejauh 
mana seorang individu memandang pentingnya faktor 
lingkungan kerjanya (dalam hal ini lingkup sosial) dalam 
penggunaan sistem baru, sehingga akan mempengaruhi 
atau menyakinkan dirinya bahwa dia juga harus 
menggunakan sistem baru tersebut. 

4. Kondisi yang memfasilitasi (Facilitating Condition) 
merupakan kepercayaan seseorang bahwa adanya fasilitas 
organisasi dan infrastruktur teknis yang ada, digunakan 
untuk mendukung penggunaan sistem tersebut. 

5. Perilaku Penggunaan (Use Behavior) 
merupakan intensitas atau frekuensi pemakai 
dalam menggunakan teknologi informasi.  

Model UTAUT ditunjukkan pada Gambar 1. Dibawah 
berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

b. Hipotesis Penelitian 

Hopotesis penelitian merupakan asumsi atau 
dugaan sementara terhadap hubungan dua variabel 
atau lebih yang masih harus di uji lagi kebenarannya. 
Gambar 2. menunjukan model hipotesa penelitian dari 
penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Model Hipotesa Penelitian 
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Keterangan: 

H1: Ada pengaruh antara Performance Expectancy    dengan    
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H2: Ada    pengaruh    antara    Effort Expectancy    dengan    
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H3: Ada pengaruh antara Social Influence 
dengan Behavior Intention terhadap tingkat 
keberhasilan implementasi SIA. 

H4: Ada pengaruh antara Behavior Intention 
dengan User Acceptance terhadap tingkat keberhasilan 
implementasi SIA. 

H5: Ada pengaruh antara Facilitating Conditions dengan 
User Acceptance terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H6: Ada pengaruh antara Performance Expectancy,   Effort   
Expectancy, dan Facilitating Conditions dengan 
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan implementasi 
SIA. 

H7: Ada pengaruh antara Facilitating Conditions dan 
Behavior Intention dengan User Acceptance terhadap tingkat 
keberhasilan implementasi SIA. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Validasi  

Hasil pengujian   validitas   dari masing-masing 
pengukuran variabel menunjukan bahwa semua variabel 
dinyatakan sebagai variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini semuanya memiliki nilai Sig. (2-tailed) 
yang lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Rehabilitasi 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji alat ukur agar 
tidak menghasilkan bias (error free) dan mampu 
memberikan hasil pengukuran yang konsisten untuk untuk 
beberapa butir pengukuran pada waktu yang berbeda. 
Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan 
metode 

Cronbach’s α. Oei (2010) mengelompokan nilai 
Cronbach’s α sebagai berikut: 

 Cronbach’s α < 0,6 : Reliability dianggap buruk 

 Cronbach’s α 0,6 – 0,79 : Reliability diterima 

 Cronbach’s α 0,8 – 1,0 : Reliability dianggap baik 

Hasil pengujian reliabilitas menggunakan SPSS 23 
menunjukkan pada output Reliability Statistic. Dapat 
diketahui nilai Cronbach’s α adalah 0,947. Menurut Oei 
(2010), nilai 0,8 – 1 dianggap baik, karena nilai lebih dari 
0,9 maka instrumen dinyatakan reliabel. 

Realibility Statistics 

 

 

 

 

3. Uji Hipotesis 

1. Hasil Summary Pengujian Korelasi 

 

  
Gambar 4. Summary Model Penelitian seluruh kolerasi 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa 
hubungan variabel terbesar adalah hubungan antara 
variabel Behavior Intention terhadap User Acceptance 
dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,688. Dan 
hubungan variabel terkecil adalah hubungan antara variabel 
Performance Expectancy terhadap Behavior Intention 
dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0,202. 
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2. Hasil Summaary Pengujian T-Test 

 
Gambar 5. Summary T-Test 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa 
secara parsial hubungan variabel terbesar adalah hubungan 
antara variabel Behavior Intention terhadap User Acceptance 
dengan nilai t-hitung sebesar 10,379. Dan secara parsial 
hubungan variabel terkecil adalah hubungan antara variabel 
Performance Expectancy terhadap Behavior Intention 
dengan nilai t-hitung sebesar 2,198. 

3. Hasil Summary Pengujian F-Test 

 
Gambar 6. Summary F-Test 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa secara 
bersama-sama hubungan variabel terbesar adalah hubungan 
antara variabel Behavior Intention dan Facilitating 
Condition terhadap User Acceptance dengan nilai f-hitung 
sebesar 61,397. Sedangkan variabel Performance 
Expectancy, Effort Expectancy dan Social Influence terhadap 
Behavior Intention dengan nilai f-hitung sebesar 28,414 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji korelasi, regresi menunjukan adanya 
pengaruh positif antara Performance Expectancy, 
Effort Expectancy, Social Influence dengan 
Behavior Intention terhadap tingkat keberhasilan 
implementasi SIA. Dan nilai dari hasil uji T-test 
dan F-test menunjukan bahwa baik secara parsial 
maupun bersama-sama Performance Expectancy, 
Effort Expectancy,SocialInfluence dengan 
Behavior Intention memiliki pengaruh positif 
terhadap tingkat keberhasilan implementasi SIA. 

2. Dari hasil uji korelasi, regresi menunjukan adanya 
pengaruh positif antara Behavior Intention dan 
Facilitating Condition dengan User Acceptance 

terhadap tingkat keberhasilan implementasi SIA. 
Dan nilai dari hasil uji T-test dan F-test 
menunjukan bahwa baik secara parsial maupun 
bersama-sama Behavior Intention dan Facilitating 
Condition dengan User Acceptance memiliki 
pengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan 
implementasi SIA. 

3. Dari hasil uji korelasi, regresi dan T-test 
menunjukan bahwa hubungan variabel terbesar 
adalah hubungan antara variabel Behavior 
Intention terhadap User Acceptance dan hubungan 
variabel terkecil adalah hubungan antara variabel 
Performance Expectancy terhadap Behavior 
Intention. Sedangkan hasil uji F-Test menunjukan 
bahwa secara bersama-sama hubungan variabel 
terbesar adalah hubungan antara variabel Behavior 
Intention dan Facilitating Condition terhadap User 
Acceptance dengan nilai f-hitung sebesar 61,397. 
Sedangkan variabel Performance Expectancy, 
Effort Expectancy dan Social Influence terhadap 
Behavior Intention dengan nilai f-hitung sebesar 
28,414. 
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