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Abstrak— Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit 

yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD 

mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK 

menerapkan sistem informasi berupa Sistem Informasi 

Pelayanan Unit Pengelola Kegiatan (SIPUPK). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat penerimaan 

pengguna sistem informasi dengan menggunakan metode 

Technology Acceptance Model (TAM) di Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) Se-Kabupaten Cilacap. Pada penelitian ini 

menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM) 

dengan 5 variabel yaitu variabel perceived ease of use (PEOU), 

perceived of usefulness (PU), attitude toward behavior (AT), 

behavioral intention of use (BITU) dan actual technology use 

(ATU). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Purposive Sampling dengan jumlah responden sebanyak 63 

responden yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara. 

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

dan hasilnya valid dan reliabel. Pada hasil Uji F-Test terdapat 

hubungan positif dengan pengaruh sebesar 52,9%. Hasil Uji T-

Test untuk variabel kemudahan penggunaan dan sikap 

terhadap perilaku tidak terdapat hubungan positif dengan 

pengaruh sebesar 4%, variabel persepsi kegunaan dan sikap 

terhadap perilaku terdapat hubungan positif dengan pengaruh 

sebesar 19,7%, dan pada variabel kemudahan penggunaan, 

persepsi kegunaan,sikap terhadap perilaku dan minat perilaku 

terdapat hubungan positif dengan pengaruh sebesar 48,7%. 

 

Kata kunci— TAM, Analisis, SIPUPK 

I. PENDAHULUAN 

 Perkembangan sistem informasi diseluruh dunia 

telah membuat hidup manusia semakin lebih mudah. 

Terutama sejak diciptakannya internet, sehingga komunikasi 

menjadi semakin tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik 

hambatan geografis ataupun hambatan waktu. Kita dapat 

berkomunikasi dengan keluarga/teman/rekan bisnis yang 

berada di belahan dunia lain secara langsung melalui 

jaringan internet. 

Manfaat berkembangnya sistem informasi ini 

sangat menguntungkan banyak pihak terutama perusahaan 

ataupun bidang usaha. Sehingga sekarang ini banyak 

perusahaan yang menggunakan sistem informasi untuk 

menunjang aktifitas perusahaannya. Karena sistem 

informasi dapat mempermudah memanajemen aktifitas 

perusahaan. Pemanfaatan sistem informasi dilakukan 

diberbagai bidang dan instansi baik pendidikan, 

pemerintahan, dinas dan ekonomi [1]. 

Salah satu instansi pemerintahan yang 

menggunakan sistem informasi untuk memenuhi 

kebutuhannya adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi, UPK 

adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD 

mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. 

Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara 

yang berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan 

dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa, yang ditugaskan 

untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. Keberadaan UPK itu sendiri sudah tersebar di 

seluruh Provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Jawa 

Tengah. Salah satu Kabupaten di provinsi Jawa Tengah 

yang sudah mengoperasikan sistem informasi sebagai sarana 

untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya adalah UPK 

Kabupaten Cilacap. UPK Se-Kabupaten Cilacap 

memanfaatkan sistem informasi yang berupa Sistem 

Informasi Pelayanan Unit Pengelola Kegiatan (SIPUPK). 

SIPUPK memiliki beberapa fungsi dan fitur 

sebagai berikut: untuk memenuhi kebutuhan pemodalan 

pada rumah tangga rakyat miskin, memudahkan pengguna 

instansi dalam membantu proses pembukuan menjadi lebih 

cepat, menghemat waktu, membantu proses laporan 

keuangan SPP menjadi lebih efektif dan efisien, dan 

menyediakan pelayanan guna mendukung sirkulasi data 

keuangan sehingga dapat memudahkan pegawai dan 

pengunjung, serta dengan adanya SIPUPK ini diharapkan 

sepenuhnya akan memenuhi kebutuhan, serta mendukung 

pelayanan di UPK, dan fitur yang cukup lengkap 

diantaranya adalah: data penduduk (anggota kelompok), 

menambah kelompok, mengisi hasil kunjungan lapangan, 

rekomendasi, realisasi pinjaman, pembayaran; angsuran 

kelompok, laporan keuangan, dan printout. 

Dilihat dari fungsi dan fitur – fitur yang tersedia, 

SIPUPK sangat penting dalam memberikan gambaran 

bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan 

pengguna dalam menggunakan sistem yang baru yakni 

kebermanfaatan, kemudahan, sikap terhadap pengguna, 

minat perilaku dan penggunaan teknologi sesungguhnya. 

Pengelolaan yang baik juga akan membawa perbaikan 

kinerja instansi secara keseluruhan. 

Dilihat dari fungsi dan fitur – fitur yang tersedia, 

SIPUPK sangat penting dalam memberikan gambaran 

bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan 

pengguna dalam menggunakan sistem yang baru yakni 
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kebermanfaatan, kemudahan, sikap terhadap pengguna, 

minat perilaku dan penggunaan teknologi sesungguhnya. 

Pengelolaan yang baik juga akan membawa perbaikan 

kinerja instansi secara keseluruhan. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat pelaksanaan demo awal SIPUPK, 

yaitu dimana dari masing-masing kecamatan diminta untuk 

mencoba mengoperasikan SIPUPK, akan tetapi masih 

banyak yang belum bisa mengoperasikan sistem tersebut, 

sehingga dari pihak kecamatan  yang belum 

mengimplementasikan SIPUPK untuk saat ini lebih memilih 

menggunakan sistem yang lama (Ms.Excel) daripada sistem 

yang baru (SIPUPK). 

Salah satu kelebihan SIPUPK adalah untuk 

membantu proses laporan keuangan agar menjadi lebih 

cepat, efektif dan efisien,  Sedangkan kelemahannya baik itu 

di sistem atau di pengguna antara lain, data dari sistem yang 

lama tidak dapat terkonversi semua ke sistem yang baru, 

sedangkan di pengguna masih banyak pegawai di setiap 

UPK Se-Kabupaten Cilacap yang masih belum bisa 

menggunakan SIPUPK dengan baik. 

Salah satu kelebihan SIPUPK adalah untuk 

membantu proses laporan keuangan agar menjadi lebih 

cepat, efektif dan efisien,  Sedangkan kelemahannya baik itu 

di sistem atau di pengguna antara lain, data dari sistem yang 

lama tidak dapat terkonversi semua ke sistem yang baru, 

sedangkan di pengguna masih banyak pegawai di setiap 

UPK Se-Kabupaten Cilacap yang masih belum bisa 

menggunakan SIPUPK dengan baik. 

Untuk melakukan sebuah analisis tingkat 

penerimaan pengguna sistem informasi ada beberapa 

metode antara lain, Theory of Reasoned Action (TRA) yang 

dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975, 

1980), prinsipnya yaitu menentukan bagaimana mengukur 

komponen sikap perilaku yang relevan, membedakan antara 

keyakinan ataupun sikap, dan menentukan rangsangan 

eksternal. Sehingga dengan model TRA menyebabkan 

reaksi dan persepsi pengguna terhadap sistem informasi 

akan menentukan sikap dan perilaku pengguna tersebut [2]. 

Sedangkan metode Technology Acceptance Model (TAM) 

digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan terhadap 

sistem dari sisi kebermanfaatan, kemudahan, sikap terhadap 

pengguna, minat perilaku dan penggunaan teknologi 

sesungguhnya pada sistem informasi. Salah satu metode 

yang digunakan untuk melakukan analisis dengan 

menggunakan metode Technology Acceptance Model 

(TAM) karena metode analisis ini cocok untuk mengukur 

tingkat penerimaan pengguna sistem informasi di UPK Se-

Kabupaten Cilacap. Metode TAM pertama kali 

diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. TAM adalah 

teori sistem informasi yang membuat model tentang proses 

pengguna mau menerima dan menggunakan sistem 

informasi [3]. 

Penelitian yang terkait pernah dilakukan dengan 

hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel-variabel yang 

digunakan [4]. Faktor-faktor penerimaan teknologi yang 

menimbulkan sikap mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

akademik menggunakan SIAKAD adalah kemudahan (ease 

of use) dan kegunaan (usefulness) dan untuk penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh Pramudi, dkk (2013) dengan 

hasil dari penelitian ini adalah dari 10 hipotesis 

menunjukkan bahwa variabel accessibility quality tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 

kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan BSE [5]. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari 

penelitian terdahulu pada penelitian ini, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh sistem informasi terhadap penerimaan pengguna 

yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Karena pada 

instansi tersebut belum ada yang pernah melakukan 

penelitian khususnya dibidang penerimaan pengguna 

terhadap sistem informasi yaitu SIPUPK. Oleh karena itu 

peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang 

pertama kali di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Se-

Kabupaten Cilacap. Pada penelitian ini menggunakan 5 

(lima) variabel yaitu perceived ease of use, perceived of 

usefulness, attitude toward behavior, behavioral intention to 

use, dan actual technology use. 

Jadi, penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis 

Tingkat Penerimaan Pengguna Sistem Informasi 

Menggunakan Metode Technology Acceptance Model 

(TAM) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Se-Kabupaten 

Cilacap. 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. Penerimaan Pengguna (User Acceptance) 

Sistem penerimaan dan penggunaan semakin dipandang 

sebagai suatu elemen yang penting untuk pengukuran 

hasil sistem informasi [6]. Di masa lalu, banyak yang 

berbeda teoritis telah diterapkan pendekatan dan 

dirancang untuk menjelaskan, memprediksi dan 

peningkatan penerimaan pengguna sistem informasi. 

Pada sistem informasi penerimaan terus-menerus 

melaporkan bahwa sikap pengguna merupakan factor 

penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem [7]. 

Teknologi informasi tidak dapat memberikan 

peningkatan efektivitas organisasi jika tidak diterima dan 

digunakan oleh pengguna. Salah satu alat untuk menilai 

dan memprediksi penerimaan pengguna dari teknologi 

informasi yang telah memperoleh popularitas dalam 

beberapa tahun terakhir adalah model penerimaan 

teknologi (TAM). Adapun untuk memprediksi 

penerimaan pengguna adalah persepsi kebergunaan / 

perceived usefulness dan persepsi kemudahgunaan / ease 

of use adapun pengukurannya tidak boleh dipisahkan [7]. 

B. Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM merupakan adaptasi TRA 

menjadi model pendekatan dasar yang banyak 

digunakan untuk penelitian user acceptance 

suatu teknologi informasi. Davis menyatakan 

ada berbagai variabel yang dapat 

mempengaruhi penggunaan sistem oleh 

individu, namun persepsi kemanfaatan 

(perceived of usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use) adalah dua faktor yang paling penting. 

Niat individu menggunakan sistem dipengaruhi 

oleh keyakinan bahwa sistem akan membantu 

meningkatkan kinerja. Persepsi atas 
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kemanfaatan teknologi adalah ketika pengguna 

percaya menggunakan sistem tertentu akan 

membantu mereka melakukan pekerjaan 

mereka dengan lebih baik [8]. 
TAM bertujuan untuk menjelaskan dan 

memperkirakan penerimaan (acceptance) pengguna 

terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan 

suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi 

dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan 

sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu 

sistem informasi dan kemudahan penggunanya) perilaku, 

tujuan, atau keperluan, dan penggunaan aktual dari 

pengguna (user) suatu sistem informasi. 

Menurut TAM, penggunaan aktual seseorang 

dari sistem teknologi (actual technology use) 

dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh niat 

perilaku pengguna (behavioral intention to use), sikap 

terhadap penggunaan (attitude toward using), persepsi 

kemanfaatan (perceived of usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan dari sistem (perceived ease of 

use). 

TAM juga mengusulkan bahwa faktor eksternal 

(external variable) mempengaruhi niat dan penggunaan 

aktual melalui efek diperantarai pada persepsi 

kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan.  

Persepsi kemanfaatan (perceived of usefulness) 

adalah bagaimana pengguna merasa bahwa inovasi 

memberikan kontribusi untuk membuat pekerjaan lebih 

efektif dan meningkatkan hasil. Persepsi kemudahan 

pengunaan (perceived ease of use) mengukur upaya 

pengguna harus mengerahkan untuk menggunakan 

sistem. Mereka berdua dipengaruhi oleh variabel 

eksternal. Generasi TAM dibangun dengan menjelaskan 

tentang variabel yang memberikan kontribusi untuk 

persepsi kemanfaatan (perceived of usefulness) dan 

persepsi kemudahan pengunaan (perceived ease of use). 

Model TAM yang dikembangkan dari teori 

psikologis, menjelaskan perilaku pengguna komputer 

yaitu berlandaskan pada kepercayaan (belief), sikap 

(attitude), keinginan (intention), dan hubungan perilaku 

pengguna (user behaviour relationship). Tujuan model 

ini untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku 

pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi. 

Secara lebih terinci menjelaskan tentang penerimaan 

sistem informasi dengan dimensi-dimensi tertentu yang 

dapat mempengaruhi diterimanya sistem informasi oleh 

pengguna (user). Model ini menempatkan usage 

(penggunaan) sebagai dependen variabel, serta perceived 

usefulness (PU) dan Perceived ease of use (PEOU) 

sebagai independen variabel. Kedua variabel independen 

ini dianggap dapat menjelaskan perilaku penggunaan 

(usage) [8]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini alat bantu yang dilakukan penulis 

dalam pengumpulan data studi lapangan yaitu : 

 

 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih yang 

berhadapan secara langsung [9]. Dalam 

melaksanakan wawancara ini penulis melakukan 

wawancara dengan Amin Wahyudi, SE selaku 

Ketua Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan 

pegawai UPK untuk mengetahui kinerja SIPUPK, 

serta pelayanan yang ada di Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) Se-Kabupaten Cilacap. 

 

2. Studi Literatur 

Studi literatur adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan untuk mencari landasan teori 

dan literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. Tujuan studi literatur adalah untuk 

mendapatkan peta tentang riset-riset tersebut, tetapi 

juga saling terkait yang terbentuk antar riset. Ada 

beberapa cara dalam melakukan studi literatur, 

antara lain membaca buku-buku referensi, artikel 

dan jurnal yang berkaitan dengan analisis [10]. 

Studi literatur dalam penelitian ini yakni dengan 

pengumpulan data pengguna, karyawan dan data 

dari instansi serta membaca buku-buku referensi, 

artikel dan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

3. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data 

dengan melihat secara langsung kegiatan yang 

dilakukan oleh user. Observasi dilakukan 

mengamati kegiatan institusi yang berhubungan 

dengan variabel penelitian, hasil dari observasi 

dapat dijadikan data pendukung dalam 

menganalisis dan pengambilan kesimpulan [11]. 

Dimana pada tahap observasi pada penelitian ini 

dilakukan terhadap pengelolaan data pada sistem 

informasi (proses SI/TI) yang ada di Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) Se-Kabupaten Cilacap.  

 

4. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya [12]. Dalam 

penelitian ini kuesioner yang dilakukan sesuai 

dengan aturan Technology Acceptance Model 

(TAM) sesuai dengan topik yang diangkat yaitu 

analisis tingkat penerimaan pengguna sistem 

informasi. Kuesioner digunakan agar didapatkan 

kesimpulan tentang seberapa jauh penerimaan 

pengguna sistem informasi di UPK Se-Kabupaten 

Cilacap dengan mengisi item kuesioner yang 

disusun sesuai hipotesis penelitian. 

 

 

B. Metode Penelitian 

Model penelitian ini diadopsi dari beberapa 

penelitian sebelumnya, menggunakan teori dasar 

Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989) 

[13]. Berikut model TAM yang akan dianalisis: 
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Gambar 1. Metode Penelitian 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Validitas 

1. Uji Variabel Perceived Ease Of Use 

(PEOU) 

 

Tabel 4.1. Hasil Validitas Variabel Perceived Ease Of Use 

 

Variabel 

No. 

Instrumen 

Pernyataan 

 

R-

Hitung 

R-

tabel 

(α = 

10 %) 

 

Keterangan 

 

PEOU 

 

PEOU1 0,872 

 0,317 

Valid 

PEOU2 0,888 Valid 

PEOU3 0,902 Valid 

PEOU4 0,864 Valid 

PEOU5 0,857 Valid 

PEOU6 0,864 Valid 

 

Berdasarkan hasil yang tertera dalam tabel 4.1 

dengan nilai r-tabel pada signifikansi 0,1 untuk n = 

63 yaitu 0,317 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

uji validitas seluruh instrumen pada variabel 

Perceived Ease Of Use diatas adalah valid 

dikarenakan -hitung > -tabel. 

 

 

2. Uji Variabel Perceived Of Usefulness (PU) 

 

Tabel 4.2. Hasil Validitas Variabel Perceived Of 

Usefulness 

Variabel 

No. 

Instrumen 

Pernyataan 

R-

Hitung 

R-

tabel 

(α = 

10 %) 

Keterangan 

 

PU 

 

PU1 0,708 

 0,317 

Valid 

PU2 0,747 Valid 

PU3 0,806 Valid 

PU4 0,756 Valid 

PU5 0,781 Valid 

PU6 0,751 Valid 

 

Berdasarkan hasil yang tertera dalam tabel 4.2 

dengan nilai r-tabel pada signifikansi 0,1 untuk n = 

63 yaitu 0,317 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

uji validitas seluruh instrumen pada variabel 

Perceived Of Usefulness diatas adalah valid 

dikarenakan -hitung > -tabel. 

 

3. Uji Variabel Attitude Toward Behaviour (AT) 

 

Tabel 4.3. Hasil Validitas Variabel Attitude Toward 

Behaviour 

Variabel 

No. 

Instrumen 

Pernyataan 

R-

Hitung 

R-

tabel 

(α = 

10 %) 

Keterangan 

 

AT 

 

AT1 0,606 

0,317 

Valid 

AT2 0,685 Valid 

AT3 0675 Valid 

 

Berdasarkan hasil yang tertera dalam tabel 4.3 

dengan nilai r-tabel pada signifikansi 0,1 untuk n = 

63 yaitu 0,317 dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

validitas seluruh instrumen pada variabel Attitude 

Toward Behaviour diatas adalah valid dikarenakan 

-hitung > -tabel. 

 

4. Uji Variabel Behaviour Intention to Use (BITU) 

 

Tabel 4.4. Hasil Validitas Variabel Behaviour 

Intention to Use 

Variabel 

No. 

Instrumen 

Pernyataan 

R-Hitung 

R-

tabel 

(α = 

10 %) 

Keterangan 

 

BITU 

 

BITU1 0,811 

0,317 

Valid 

BITU2 0,723 Valid 

BITU3 0,654 Valid 

 

Berdasarkan hasil yang tertera dalam tabel 4.4 

dengan nilai r-tabel pada signifikansi 0,1 untuk n = 

63 yaitu 0,317 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

uji validitas seluruh instrumen pada variabel 
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Behaviour Intention to Use diatas adalah valid 

dikarenakan -hitung > -tabel. 

 

5. Uji Variabel Actual Technology Use (ATU) 

 

Tabel 4.5. Hasil Validitas Variabel Actual 

Technology Use 

Variabel 

No. 

Instrumen 

Pernyataan 

R-

Hitung 

R-

tabel 

(α = 

10 %) 

Keterangan 

 

ATU 

 

ATU1 0,810 

0,317 

Valid 

ATU2 0,819 Valid 

ATU3 0,857 Valid 

 

Berdasarkan hasil yang tertera dalam tabel 4.5 

dengan nilai r-tabel pada signifikansi 0,1 untuk n = 

63 yaitu 0,317 dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

uji validitas seluruh instrumen pada variabel Actual 

Technology Use diatas adalah valid dikarenakan -

hitung > -tabel. 

 

B. Uji Realibitas 

Tabel 4.6. Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 63 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 63 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Pada Tabel 4.6 Case Processing Summary 

menjelaskan jumlah data valid 63 items, selanjutnya 

tidak ada data yang dikeluarkan dan presentasi yang 

diperoleh dari data tersebut adalah 100%. 

Kesimpulan dari Tabel 4.11 diatas, dari jumlah data 

63 items didapatkan nilai sebesar 100%, hal ini 

dinyatakan bahwa data tersebut adalah valid, dengan 

tidak ada pengecualian data. 

 

Tabel 4.7. Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,920 21 

 

Pada Tabel 4.7 Reliablility Statistics dengan jumlah 

pernyataan sebesar 21 items menghasilkan nilai 

Cronbach Alpha sebesar 0,920.  

 

Nilai reliabilitas ≥ 801 dalam kategori sangat baik. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pada pernyataan 

kuesioner variabel X1, X2, Y1, Y2 dan Y3 dinyatakan 

reliabel dalam kategori sangat baik. 

 

C. Analisis Regresi Linear berganda 

Pengaruh kemudahan penggunaan, kegunaan 

persepsian, sikap tehadap perilaku dan minat perilaku 

terhadap penggunaan teknologi sesungguhnya pada 

Sistem Informasi Pelayanan Unit Pengelola Kegiatan 

(SIPUPK) dapat dilihat dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda dengan persamaan sebagai 

berikut: 

 
Dimana Y adalah penggunaan teknologi 

sesungguhnya, a adalah konstanta, β1-β4 adalah koefisien 

regresi, X1 adalah kemudahan penggunaan, X2 adalah 

kegunaan persepsian, X3 adalah sikap terhadap perilaku 

dan X4 minat perilaku. 

Berikut ini Hasil Uji Analisis Regresi Linear 

Berganda disajikan pada Tabel 4.39 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.8. Koefisien Persaman Garis Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.355 1.879  -1.785 .079 

Perceived Ease of Use .021 .071 .041 .290 .773 

Perceived of Usefulness .210 .098 .280 2.135 .037 

Attitude Toward Behaviour .057 .141 .042 .403 .688 

Behavioral Intention to Use .716 .185 .487 3.870 .000 

a. Dependent Variable: Actual Technology Use 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi 

linear berganda diperoleh sebagai berikut : 

 

Y = -3,355 + (0,021)X1 +(0,210)X2+(0,057)X3+(0,716)X4 

 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1) Konstanta 

Nilai konstanta sebesar -3,355 menyatakan 

bahwa apabila adalah kemudahan penggunaan (X1), 

kegunaan persepsian (X2), sikap terhadap perilaku 

(X3), dan minat perilaku (X4) bernilai 0 (nol), maka 

secara statistik penggunaan teknologi 

sesungguhnya (Y) dimulai dari angka -3,355. 

2) Koefisien regresi variabel X1 

Nilai koefisien kemudahan penggunaan 

sebesar 0,021 menyatakan bahwa apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan kemudahan 

penggunaan mengalami kenaikan 1, maka 

penggunaan teknologi sesungguhnya akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,021. 

3) Koefisien regresi variabel X2 

Nilai koefisien kegunaan persepsian 

sebesar 0,210 menyatakan bahwa apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan kegunaan 

persepsian mengalami kenaikan 1, maka 

penggunaan teknologi sesungguhnya akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,210. 

4) Koefisien regresi variabel X3 

Nilai koefisien sikap terhadap perilaku 

sebesar 0,057 menyatakan bahwa apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan sikap terhadap 

perilaku mengalami kenaikan 1, maka penggunaan 

teknologi sesungguhnya akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,057. 
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5) Koefisien regresi variabel X4 

Nilai koefisien minat perilaku sebesar 0,716 

menyatakan bahwa apabila variabel independen lain 

nilainya tetap dan minat perilaku mengalami kenaikan 1, 

maka penggunaan teknologi sesungguhnya akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,021. 

 

D. Uji Analisis Data F-Test 

Uji F-Test digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara simultan (bersama-sama) terhadap 

variabel dependen. Kategori pengujian ini adalah H0 

diterima apabila f-hitung < f-tabel dan H1 ditolak f-

hitung > f-tabel. Peneliti menggunakan tingkat 

signifikansi 10% atau 0,1 dengan df = n-k-1 atau 63 – 5 

– 1 = 57 dan diperoleh nilai f-tabel sebesar 2,398. 
Tabel 4.9 ANOVA variabel X1, X2,Y1, Y2 dan Y3 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 205.694 4 51.423 16.284 .000
b
 

Residual 183.163 58 3.158   

Total 388.857 62    

 
 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui variabel bebas 

(variabel independen) adalah variabel Perceived Ease of 

Use, Perceived of Usefulness, Attitude Toward 

Behaviour dan Behavioral Intention to Use sedangkan 

variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel 

Actual Technology Use. 

 

1. Hipotesis X1, X2, Y1 dan Y2 terhadap Y3 

H0= Tidak terdapat hubungan positif pada variabel  

Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use), 

Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness), Sikap 

Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) dan 

Minat Perilaku (Behavioral Intention To Use) terhadap 

variabel Penggunaan Teknologi Sesungguhnya (Actual 

Technology Use). 

H1 = Terdapat hubungan positif pada variabel 

Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use), 

Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness), Sikap 

Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) dan 

Minat Perilaku (Behavioral Intention To Use) terhadap 

variabel Penggunaan Teknologi Sesungguhnya (Actual 

Technology Use). 

 

2. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

Berdasarkan tabel 4.9 ANOVA variabel X1, X2, 

Y1dan Y2 didapatkan hasil f-hitung yang dilihat pada 

kolom F, f-hitung > f-tabel atau 16,284 > 2,398, maka 

H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan positif pada 

variabel Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of 

Use), Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness), 

Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) 

dan Minat Perilaku (Behavioral Intention To Use) 

terhadap variabel Penggunaan Teknologi Sesungguhnya 

(Actual Technology Use). 

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

Terdapat hubungan positif pada variabel Perceived Ease 

Of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Behavior 

dan Behavioral Intention To Use terhadap variabel 

Actual Technology Use dalam penggunaan sistem 

informasi dengan total pengaruh sebesar 52,9 % yang 

bermakna semakin meningkatnya kualitas sistem 

informasi SIPUPK di UPK Se-Kabupaten Cilacap. 

E. Uji Analisis Data T-Test 

Uji T-Test digunakan untuk menguji bagaimana 

variabel independen secara parsial (sendiri-sendiri) 

terhadap variabel dependen. Pengujian di lakukan 

dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau 

melihat nilai signifikansi pada masing-masing t-hitung. 

Peneliti menggunakan tingkat signifikansi 10% atau 0,1 

dengan df = n-k-1, df = 63 – 5 – 1 = 57  dan diperoleh 

nilai t-tabel 1,670. 

 

1. Uji T-Test variabel X1 (Perceived Ease Of Use) 

terhadap variabel Y1 (Attitude Toward Behaviour) 
Tabel 4.10. Coefficients Variabel X1 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.178 1.034  7.910 .000 

Perceived Ease of Use .074 .047 .199 1.587 .118 

  
Berdasarkan tabel 4.10 Coeffisients variabel X1 dan Y1 

didapatkan hasil -hitung pada kolom t. Variabel X1 

adalah Perceived Ease Of Use dan variabel Y1 adalah 

Attitude Toward Behaviour. 

a. Hipotesis Variabel X1 

H0 = Tidak terdapat hubungan positif pada 

variabel Kemudahan Penggunaan (Perceived 

Ease Of Use) terhadap terhadap variabel Sikap 

Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior). 

H1 = Terdapat hubungan positif pada 

variabel Kemudahan Penggunaan (Perceived 

Ease Of Use) terhadap variabel Sikap Terhadap 

Perilaku (Attitude Toward Behavior). 

 

b. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel 

Maka variabel X1 dan Y1, mendapatkan 

hasil -hitung < -tabel dari X1 atau 1,587 < 

1,670 maka H1 diterima. Artinya tidak terdapat 

hubungan positif pada variabel Kemudahan 

Penggunaan (Perceived Ease Of Use) terhadap 

terhadap variabel Sikap Terhadap Perilaku 

(Attitude Toward Behavior). 

 

c. Hasil Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

positif pada variabel Kemudahan Penggunaan 

(Perceived Ease Of Use) terhadap variabel Sikap 

Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) 

dalam penggunaan sistem informasi dengan total 

pengaruh sebesar 4% yang bermakna semakin 

menurunnya  kualitas sistem informasi SIPUPK 

di UPK-Se-Kabupaten Cilacap. 

 

2. Uji T-Test variabel X2 (Perceived of Usefulness) 

terhadap variabel Y1 (Attitude Toward Behaviour) 
Tabel 4.11. Coefficients Variabel X2 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standrdized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.100 1.482  2.766 .008 

Perceived of Usefulness .245 .063 .444 3.870 .000 
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Berdasarkan tabel 4.11 Coeffisients variabel X1 

dan Y1 didapatkan hasil -hitung pada kolom t. Variabel 

X2 adalah Perceived of Usefulness dan variabel Y1 

adalah Attitude Toward Behaviour. 

a. Hipotesis Variabel X2 

H0 = Tidak terdapat hubungan positif pada 

variabel Kegunaan Persepsian (Perceived 

Usefulness) terhadap variabel Sikap Terhadap 

Perilaku (Attitude Toward Behavior). 

H1 = Terdapat hubungan positif pada variabel 

Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) 

terhadap variabel Sikap terhadap Perilaku (Attitude 

Toward Behavior). 

 

b. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel 

Maka variabel X2 dan Y1, mendapatkan hasil -

hitung > -tabel dari X2 atau 3,870 > 1,670 maka 

H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan positif pada 

variabel Kegunaan Persepsian (Perceived 

Usefulness) terhadap variabel Sikap Terhadap 

Perilaku (Attitude Toward Behavior). 

 

c. Hasil Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan positif variabel  

Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) 

terhadap variabel Sikap Terhadap Perilaku 

(Attitude Toward Behavior) dalam penggunaan 

sistem informasi dengan total pengaruh sebesar 

19,7% yang bermakna semakin meningkatnya 

kualitas sistem informasi maka akan semakin 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

SIPUPK di UPK Se-Kabupaten Cilacap. 

 

3. Uji T-Test variabel X1 (Perceived Ease Of Use), X2 

(Perceived of Usefulness), Y3 (Attitude Toward 

Behavior) terhadap variabel Y2 (Behavioral 

Intention To Use) 
Tabel 4.12. Coefficients Variabel X1, X2, Y1 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.576 1.180  3.878 .000 

Perceived Ease of Use .203 .043 .591 4.764 .000 

Perceived of Usefulness .034 .069 .068 .498 .620 

Attitude Toward Behaviour .160 .097 .173 1.649 .104 

 

 

 
Berdasarkan tabel 4..12 Coeffisients variabel 

X1, X2, Y1 terhadap Y2 didapatkan hasil -hitung 

pada kolom t. Variabel X1 adalah Perceived Ease Of 

Use, variabel X2 adalah Perceived of Usefulness, 

variabel Y1  adalah Attitude Toward Behaviour dan 

variabel Y2 adalah Behavioral Intention To Use. 

 

a. Hipotesis X1, X2, Y1 terhadap Y2 

H0 = Tidak terdapat hubungan positif pada 

variabel Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease 

Of Use), Kegunaan Persepsian (Perceived 

Usefulness) dan Sikap Terhadap Perilaku (Attitude 

Toward Behavior) terhadap variabel Minat Perilaku 

(Behavioral Intention To Use). 

H1 = Terdapat hubungan positif pada variabel  

Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use), 

Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) dan  

Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward 

Behavior) terhadap variabel Minat Perilaku 

(Behavioral Intention To Use). 

 

b. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel 

Dari variabel X1, X2, Y1 dan Y2, 

mendapatkan hasil -hitung > -tabel dari X1 atau 

4,764 > 1,670 maka H0 ditolak. Artinya terdapat 

hubungan positif pada variabel  Kemudahan 

Penggunaan (Perceived Ease Of Use), Kegunaan 

Persepsian (Perceived Usefulness) dan Sikap 

Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior) 

terhadap variabel Minat Perilaku (Behavioral 

Intention To Use), dari X2 mendapatkan hasil -

hitung < -tabel atau 0,498 < 1,670 maka H1 akan 

diterima. Artinya tidak terdapat hubungan positif 

pada variabel Kemudahan Penggunaan (Perceived 

Ease Of Use), Kegunaan Persepsian (Perceived 

Usefulness) dan Sikap Terhadap Perilaku (Attitude 

Toward Behavior) terhadap variabel Minat Perilaku 

(Behavioral Intention To Use), dari Y1, 

mendapatkan hasil t-hitung < t-tabel atau 1,649 < 

1670 maka H1 akan diterima. Artinya tidak 

terdapat hubungan positif pada variabel 

Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use), 

Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) dan 

Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward 

Behavior) terhadap variabel Minat Perilaku 

(Behavioral Intention To Use). 

 

c. Hasil Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan 

keseluruhan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan positif variabel  Kemudahan Penggunaan 

(Perceived Ease Of Use), Kegunaan Persepsian 

(Perceived of Usefulness) dan Sikap Terhadap 

Perilaku (Attitude Toward Behavior) terhadap 

variabel Minat Perilaku (Behavioral Intention To 

Use) dalam penggunaan sistem informasi dengan 

total pengaruh sebesar 48,7% yang bermakna 

semakin meningkatnya kualitas sistem informasi 

maka akan semakin berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi SIPUPK di UPK Se-

Kabupaten Cilacap. 
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