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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

   Sistem teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kehidupan manusia 

maupun organisasi telah berkembang cukup pesat. Hal ini menjadi fenomena yang cukup 

menarik di era globalisasi dan informasi karena kehadirannya telah banyak memberikan 

manfaat yang besar bagi manusia dan organisasi. Manfaat yang diperoleh antara lain 

pekerjaan lebih mudah dikerjakan, lebih cepat diselesaikan, lebih hemat waktu dan biaya, 

lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan sehingga meningkatkan efektifitas 

dan produktivitas pemakainya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketergantungan manusia dan 

organisasi pada sistem teknologi informasi.  

Penggunaan sistem teknologi informasi selain memberikan banyak manfaat, ada 

juga organisasi yang gagal dalam penerapannya. Banyak proyek pengembangan sistem telah 

gagal menghasilkan sistem yang bermanfaat. Kegagalan penerapan sistem teknologi 

informasi pada organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun 

eksternal (Davis 1989). Keputusan untuk mengadopsi suatu sistem teknologi informasi ada di 

tangan manajer, tetapi keberhasilan penggunaan teknologi tersebut tergantung pada 

penerimaan dan penggunaan setiap individu pemakainya (Hartono 2007). 

Pemakai sistem (user) perlu dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi yang akan 

mengadopsi sistem informasi. Perhatian terutama diarahkan pada faktor-faktor perilaku 

pemakai yang mendorong untuk menerima atau menolak sistem teknologi informasi. Faktor 

faktor teknis, perilaku, situasi dan personel pengguna sistem informasi perlu 

dipertimbangkan sebelum diimplementasikan. Perilaku pemakai sistem informasi sangat 

tergantung pada karakteristik individu. Perbedaan karakteristik pemakai sistem teknologi 
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informasi (TI) dapat dipengaruhi oleh perbedaan gender, informasi yang dimiliki, budaya 

maupun  pengalaman. 

Perlunya memahami aspek perilaku dalam adopsi sistem informasi karena adopsi 

ini umumnya membutuhkan pengorbanan biaya yang besar. Kebijakan yang  berisiko jika 

investasi yang besar tidak diimbangi tingkat penggunaan yang optimal. Venkatesh dan Davis 

(2000) menyatakan bahwa telah banyak organisasi mengimplementasikan sistem informasi 

dengan biaya investasi yang besar, namun masalah yang muncul adalah penggunaannya yang 

masih rendah. Rendahnya penggunaan sistem informasi diidentifikasi sebagai penyebab 

utama yang mendasari productivity paradox, yaitu investasi yang mahal pada sistem 

informasi tetapi menghasilkan return yang rendah. 

Tingkat penggunaan sistem informasi yang rendah disebabkan antara lain perilaku 

pemakai yang menolak sistem teknologi informasi sebagai salah satu solusi menyelesaikan 

masalah organisasi. Perilaku pemakai sistem terbentuk dari sikap dan persepsi pemakai 

terhadap sistem informasi tersebut. Banyak orang meragukan, apakah teknologi informasi 

akan memberikan manfaat yang positif buat manusia dan mudah dipelajari? Salah satu upaya 

untuk untuk memahami fenomena dan pertanyaan tersebut adalah melalui kajian dan 

penelitian terhadap teori atau model adopsi teknologi informasi.  

Kajian dan penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor personal 

keperilakuan guna memprediksi adopsi dan penggunaan sistem teknologi informasi. Para 

peneliti mencoba memfokuskan aspek perilaku yang relatif berubah-ubah seperti minat dan 

sikap individu serta persepsi personal, misalnya manfaat dan kemudahan dan penggunaan 

yang dirasakan. Faktor personal berupa perilaku yang menjadi topik penelitian ini dapat 

dikaji dan diteliti dengan menggunakan pendekatan ilmu psikologi.  

Secara teoritis, Triandis (1980) dalam Juniarti (2001) menyatakan bahwa perilaku 

seseorang merupakan ekspresi dari keinginan atau minat (intention) seseorang, dimana 
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keinginan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, perasaan (affect) dan konsekuensi 

yang dirasakan (perceived consequences). Hasil penelitian Davis et al. (1989) menyatakan 

bahwa adanya manfaat yang dirasakan (dipersepsikan) dan kemudahan dalam penggunaan 

yang dirasakan oleh pemakai sistem informasi akan meningkatkan minat mereka dalam 

penggunaannya. Thomspon et al. (1991) dalam Juniarti (2001) menyatakan bahwa keyakinan 

seseorang akan kegunaan sistem informasi akan meningkatkan minat dan akhirnya akan 

menggunakan sistem informasi dalam pekerjaannya. Venkatesh et al. (2003) menyatakan 

bahwa ada hubungan langsung dan signifikan antara minat pemanfaatan dan penggunaan 

sistem informasi.  

Model yang dapat menjelaskan faktor-faktor internal pemakai dan menjadi 

determinan penggunaan teknologi (technology usage) di antaranya adalah Technology 

Acceptance Model (TAM). Model ini menganggap dua keyakinan individual yaitu kegunaan 

yang dirasakan (perceived usefulness/PU) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use/PEU) merupakan determinan penting dalam perilaku penggunaan 

teknologi informasi. Tujuan utama TAM menurut Davis (1989), adalah untuk memberikan 

dasar penelusuran pengaruh aspek perilaku individu berupa persepsi, sikap dan minat dalam 

penggunaan sistem. TAM dianggap sebagai model penelitian perilaku yang paling luas 

digunakan dalam adopsi sistem informasi. Lee et al. (2003) dalam Hermana (2005) 

menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, TAM  merupakan model yang 

populer dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian.  

Penelitian terdahulu berkaitan penggunaan sistem informasi dengan pendekatan      

aspek keperilakuan menggunakan TAM telah beberapa kali dilakukan. Hasil pengujian TAM 

oleh Davis (1989) memberikan dasar pengukuran dan bukti empiris bahwa perceived 

usefulness dan perceived ease of use mempunyai korelasi yang signifikan dengan 

penggunaan sistem informasi. Kekuatan hubungan usefulness relatif lebih besar 
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dibandingkan dengan ease of use terhadap penggunaan sistem informasi. Temuan Adams 

et.al. (1992) memperkuat temuan Davis (1989) bahwa usefulness  dan ease of use 

mempunyai korelasi yang signifikan dengan penggunaan beberapa jenis sistem informasi 

dengan memperluas penggunaan beberapa jenis sistem informasi yang banyak digunakan 

oleh para pengguna di pasaran. Temuan lain bahwa usefulness juga berhubungan lebih kuat 

dengan pemakaian dibandingkan ease of use. Variabel ease of use ternyata memberi tekanan 

sebagai fungsi biaya yang tidak terakomodir dalam pengujian (Davis 1989). Pendapat Davis 

et.al. (1989) bahwa ease of use mungkin berpengaruh terhadap keputusan awal untuk 

mengadopsi sistem karena kenyatannya ease of use menjadi penentu yang signifikan dari 

minat untuk menggunakan sistem informasi. 

Hasil penelitian Horton et al. (2001) dalam Lu et al. (2003) menemukan bahwa 

kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, signifikan untuk 

menjelaskan sikap terhadap penggunaan (attitude toward use), minat menggunakan sistem 

(intention to use), pemakaian sistem dilaporkan (self-report usage) dan pemakaian sistem 

yang diprediksi (self predicted report). Demikian juga penelitian Ndubisi dan Jantan (2003) 

dan Spacey et al. (2004) menemukan pentingnya kedua variabel dalam menentukan 

penggunaan sistem informasi. Chau (1996) dalam Lu et al. (2003) memodifikasi TAM untuk 

membedakan antara kegunaan yang dirasakan jangka pendek (perceived near-term 

usefulness) dan  jangka panjang (perceived long-term usefulness). Hasilnya bahwa minat 

individu untuk menggunakan sistem lebih ditentukan oleh kegunaan yang dirasakan daripada 

oleh kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease to use). Pada organisasi yang 

memanfaatkan ERP, hasil penelitian Ramayah dan Lo (2007) menunjukan bahwa end user 

lebih menyukai perceived ease of use dibandingkan perceived usefulness. Artinya pengaruh 

kedua variabel dalam penentuan penggunaan sisetm informasi ditentukan juga oleh kondisi 

lingkungan pemakaian sistem informasi tersebut. Hasil penelitian Juniarti (2001) agak 
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berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan 

software audit hanya memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap penggunaan software 

audit. Hasil temuan ini belum mempunyai dasar yang cukup kuat untuk menolak hipotesa 

yang diajukannya karena hubungan tersebut signifikan secara statistik. 

Pengembangan model dengan memasukan variabel baru dan pengujian penerapan 

TAM dilakukan peneliti lain. Pengaruh variabel eksternal berupa kultur dimasukan dalam 

penelitian Straub (1994) dalam Hartono (2007) maupun Bandyopadhpay dan Fraccascoro 

(2007), hasilnya menunjukan bahwa budaya (cultur) sebuah negara secara signifikan 

berpengaruh terhadap minat pemakai sistem informasi. Studi Kripanont (2007) menunjukan 

bahwa persepsi manfaat (usefulness), persepsi kemudahan penggunaan (ease of use) dan 

kemampuan diri (self efficacy) secara signifikan menentukan perilaku pembelajaran 

sedangkan persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan menentukan perilaku tugas 

lainnya.   

Banyak kelebihan dalam TAM dibandingkan model penerimaan teknologi yang 

lain, meski TAM belum mampu membantu untuk memahami dan menjelaskan cara user 

menerima sistem informasi (Venkatesh 1999). Penelitian Straub et al. (1995) juga 

mempertanyakan variabel intention untuk memprediksi perilaku aktual pemakai sistem 

(Ndubisi dan Kahraman 2005). Namun demikian TAM merupakan model yang  sederhana 

dan mempunyai daya prediksi yang baik dalam menjelaskan penggunaan sistem informasi 

pada situasi yang berbeda. Fakta penelitian empiris menyatakan bahwa jika orang merasakan 

bahwa sistem informasi bermanfaat dan mudah digunakan maka orang akan mempunyai 

sikap positif sehingga ditranslasikan dalam minat yang menyenangkan sehingga menjadi 

prediktor dalam perilaku penggunaan sistem informasi (Davis 1989). 

Berdasar hasil kajian sebelumnya, perceived usefulnes dan perceived ease of use 

diindikasikan sebagai konstruk penting dan mendasar yang mempengaruhi penggunaan 
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sistem informasi  meskipun bukan sebagai variabel penentu satu-satunya yang menjelaskan 

perilaku pengguna. Oleh karena itu penelitian tentang aspek perilaku dalam konteks 

pemakaian sistem teknologi informasi sangat menarik dilakukan sehingga dapat membuka 

ruang peningkatan peran sistem informasi itu sendiri. Penelitian tentang pengaruh perceived 

usefulness dan perceived ease of use sebagai determinan utama pendekatan TAM dalam 

penggunaan sistem informasi terutama organisasi sektor publik terutama di pemerintahan 

daerah di Indonesia masih minim dilakukan.  

Penggunaan sistem informasi keuangan di pemerintahan daerah, mengacu pada 

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(SIKD). Tujuan sistem ini untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah 

data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan 

kepada masyakarat. Implementasi sistem di daerah terutama pada  Pemerintah Kota 

Surakarta berbentuk Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis 

teknologi komputer, relatif masih baru dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah dan 

peraturan pemerintah.  

Penggunaan sistem teknologi informasi di Pemerintah Kota Solo ini agak berbeda 

dengan kondisi penelitian terdahulu dimana kondisi pemakaian sistem informasinya (SI) 

secara sadar untuk memakai (voluntariess), sedangkan kondisi pemakaian SI di pemerintahan 

daerah adalah pemakai diwajibkan (mandatory). Oleh karena itu, penelitian dengan 

pendekatan TAM menarik dan perlu dilakukan untuk mengetahui penggunaan sistem 

informasi yang diwajibkan pada Pemerintah Kota Surakarta sehingga diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi dan model pengembangan sistem informasi di daerah lain.  
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B. Perumusan Masalah 

     Hasil penelitian penggunaan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan 

Techology Acceptance Model (TAM)  terdahulu menunjukan bahwa model ini cukup 

sederhana dan baik dalam menjelaskan aspek perilaku pemakai sistem informasi. Penelitian 

Davis et al. (1989); Adams et al. (1992); Barnet et al. (2006); dan Kripanont (2007) 

menunjukan pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use signifikan dalam 

penggunaan sistem informasi. Studi Venkatesh dan Davis (2000) menambahkan variabel 

proses sosial, diantaranya voluntariess (kesukarelaan) dalam menggunakan sistem informasi, 

yang menghasilkan temuan bahwa variabel tersebut signifikan berpengaruh dalam 

penggunaan sistem informasi. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan objek penelitian 

sistem informasi yang dipilih secara sukarela/kesadaran oleh pemakai. Sedangkan hasil 

penelitian Adamson dan Shine (2003) dalam lingkungan yang diwajibkan (mandatory) 

ternyata perceived ease of use mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam kepuasan 

pemakai akhir (end user) sistem informasi.   

     Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memperluas penelitian 

sebelumnya dengan subjek pegawai di bawah kondisi sistem informasi yang diwajibkan pada 

pemerintahan daerah di Indonesia. Permasalahan yang  dirumuskan  dalam penelitian adalah 

berikut ini. 

1.  Apakah ada pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use)  

terhadap kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) dalam penggunaan sistem 

informasi keuangan daerah ? 

2.  Apakah ada pengaruh kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) terhadap sikap 

(attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah ? 

3.  Apakah ada pengaruh kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) terhadap minat 

(behavioral intention) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah ? 
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4. Apakah ada pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use)  

terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan 

daerah ? 

5. Apakah ada pengaruh sikap (attitude toward using) terhadap minat (behavioral 

intention) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah ? 

6. Apakah ada pengaruh kewajiban penggunaan (mandatory using) terhadap sikap (attitude 

toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah ? 

7. Apakah ada pengaruh minat (behavioral intention) terhadap penggunaan aktual (actual 

usage) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

             Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian  adalah  berikut ini. 

1 Untuk menguji secara empiris pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use)  terhadap kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

2 Untuk menguji secara empiris pengaruh kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness) terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan sistem 

informasi keuangan daerah. 

3 Untuk menguji secara empiris pengaruh kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness) terhadap minat (behavioral intention) dalam penggunaan sistem 

informasi keuangan daerah. 

4 Untuk menguji secara empiris pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use)  terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. 
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5 Untuk menguji secara empiris pengaruh sikap (attitude toward using) terhadap 

minat (behavioral intention) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

6 Untuk menguji secara empiris pengaruh kewajiban penggunaan (mandatory using) 

terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi 

keuangan daerah. 

7 Untuk menguji secara empiris pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use)  terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Bertolak dari tujuan penelitian yang hendak dicapai maka manfaat yang diharapkan 

adalah berikut ini.  

1. Memberikan bukti empiris pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use)  terhadap kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

2. Memberikan bukti empiris pengaruh kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan 

daerah. 

3. Memberikan bukti empiris pengaruh kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

terhadap minat (behavioral intention) dalam penggunaan sistem informasi keuangan 

daerah. 

4. Memberikan bukti empiris pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use)  terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. 
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5.  Memberikan bukti empiris pengaruh sikap (attitude toward using) terhadap minat 

(behavioral intention) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

6. Memberikan bukti empiris pengaruh kewajiban penggunaan (mandatory using) 

terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan 

daerah. 

7. Memberikan bukti empiris pengaruh kemudahan penggunaan yang dirasakan 

(perceived ease of use)  terhadap sikap (attitude toward using) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. 

Sehingga dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan di pemerintah daerah sebagai salah 

satu bahan pertimbangan dalam implementasi sistem informasi keuangan daerah berbasis 

komputer.  Bagi peneliti lain adalah dapat menjadi salah satu temuan model TAM pada 

organisasi sektor publik dalam kondisi penggunaan yang diwajibkan sehingga berguna bagi 

pengembangan penelitian lanjutan.   

 

E. Organisasi Bab Selanjutnya 

   Organisasi bab selanjutnya dalam penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika 

dan ketentuan yang ada. Bab II berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

meliputi : landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir. Bab III berisi 

metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, pengumpulan data dan definisi 

operasional, pengujian data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis. Bab IV berisi 

analisa data dan pembahasan, yang meliputi : hasil observasi dan analisa/pembahasan. Bab V 

merupakan penutup, yang meliputi : simpulan, keterbatasan, dan saran serta implikasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Technology Acceptance Model (TAM) 

            Technology Acceptance Model (TAM) menggunakan dua variabel utama yaitu 

perceived usefulness dan perceived ease of use, untuk memprediksi dan menjelaskan 

penggunaan komputer mikro. TAM yang dikembangkan oleh Davis et al. (1989) diadopsi 

berdasarkan Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen dan Fisben tahun 1975. Kings 

dan Gribbins 2002 dalam Hermana (2005) menyebutkan bahwa akhir tahun 1960-an dan 

awal tahun 1970-an, Ajzen dan Fisben telah mngembangkan TRA yang membantu para 

peneliti untuk memahami dan memprediksi sikap dan perilaku individu. TRA merupakan 

teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang 

terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.  

              TRA lebih menekankan pada aspek proses kognitif dan menganggap bahwa 

manusia dengan daya nalar dalam memutuskan perilaku apa yang akan diambilnya, yang 

secara sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia di sekitarnya. Teori ini membuat 

model perilaku seseorang sebagai fungsi dari tujuan perilaku. TRA sering digunakan 

sebagai model teoritis untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku sistem informasi. 

Model TRA yang dikembangkan oleh  Fishbein  dan Ajzen (1975) adalah : 
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Berdasar TRA, beliefs didefinisikan “as attitudes refers to a person's favourable 

or unfavourable of an object that represent the information”. Kepercayaan (beliefs) 

merupakan sikap suka dan tidak suka seseorang atas suatu objek tertentu berdasarkan 

informasi yang dimilikinya (Fishbein dan Ajzen 1975). Hal ini berarti informasi 

memegang peran penting dalam membentuk kepercayaan atau keyakinan seseorang atas 

sebuah objek tertentu sehingga mempunyai sikap menerima atau menolaknya. Konsep 

beliefs digunakan untuk hal-hal seperti opini, pengetahuan, informasi, stereotype.  

Attitude toward the behavior didefinisikan “as the individual's positive or 

negative feelings about performing a behaviour”. Sikap yang merupakan perasaan positif 

atau negatif tentang perilaku yang ditunjukan (Fishbein dan Ajzen 1975). Hal ini berarti 

perilaku yang ditunjukan merupakan dampak dari sikap.  Kepercayaan yang dipegang 

oleh individu akan menentukan sikap positif atau negatif atas objek tertentu dan akan 

ditunjukan dalam perilaku tertentu juga. Konsep sikap menekankan pada dimensi afeksi 

seperti konsep nilai, atraksi, sentimen dan valensi. Attitude toward the behavior 

dipengaruhi oleh behavioral beliefs. 

Subjective norm didefinisikan “as an individual's perception of whether people 

important to the individual think the behavior should be performed”. Norma subjektif 

merupakan persepsi seseorang apakah orang-orang berpikir tentang perilaku yang 

seharusnya dilakukannya (Fishbein dan Ajzen 1975). Perilaku yang seharusnya dilakukan 

didasarkan pada motivasi seseorang. Perilaku yang seharusnya dilakukan menjadi 

penentu minat seseorang dalam bertindak. Subjective norm ditentukan oleh normative 

belief, yaitu keyakinan yang seharusnya dimiliki oleh individu terhadap objek tertentu 

berdasar informasi yang dimilikinya.  

Theory of Reasoned Action (TRA) telah menjadi dasar kajian dan penelitian untuk 

memprediksi sikap dan perilaku individu. Teori ini sering menjadi dasar dan model 
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teoritis dalam penilaian sistem informasi Model Theory of Reasoned Action (TRA) ini 

menjelaskan keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima atau menolak suatu 

teknologi informasi merupakan tindakan sadar yang dapat diprediksi dari minat 

perilakunya. Kinerja seseorang mengenai perilaku tertentu ditentukan oleh tujuan untuk 

menjalankan perilaku dan minat tersebut ditentukan oleh  sikap dan norma subjektif 

(Davis et al. 1989).  

Berdasar Theory of Reasoned Action (TRA), dimodifikasi dan dikembangkan 

Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi 

berlandaskan pada sikap (attitude), minat (intention) dan hubungan perilaku pengguna 

(user behavior relationship) dengan menambahkan dua konstruk utama ke dalam model 

TRA. TAM menganggap dua konstruk keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat 

(perceived usefulness/PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived easy of 

use/PEU)  menjadi penentu utama dalam perilaku penerimaan teknologi informasi (Davis 

1986). Tujuan utama TAM adalah menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna 

terhadap perilaku penggunaan teknologi komputer. Model TAM menurut Davis : 

 

a.  Kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) 

Kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai ”the 

degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or 

her job performance” (Davis 1989). Tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan 

sistem akan meningkatkan kinerjanya. Orang menggunakan teknologi informasi karena 
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mempunyai keyakinan bahwa prestasi dan kinerja akan meningkat. Konsep ini 

menggambarkan ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi pemakainya. Konsep manfaat yang dirasakan ini menurut 

Chin dan Peter (1991) dapat dikelompokan  dalam 2 kategori yaitu  

  1) kegunaan yang dirasakan dengan estimasi satu faktor, indikatornya adalah  

 menjadikan pekerjaan lebih mudah (make job easier), 

 bermanfaat (usefulness), 

 meningkatkan  produktivitas (increase productivity), 

 mempertinggi efekvifitas (enhance efectiveness), 

 mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance). 

    2) kegunaan yang dirasakan dengan dua estimator, indikatornya adalah  

o kemanfaatan, meliputi dimensi : pekerjaan lebih mudah, bermanfaat dan 

menambah produktivitas, 

o efektivitas, meliputi dimensi : mempertinggi efektivitas dan 

mengembangkan kinerja. 

          Kegunaan yang dirasakan oleh pengguna sistem informasi dapat diketahui dari 

kepercayaan pemakai itu sendiri dalam memutuskan penerimaan sistem informasi, yang 

meyakini bahwa penggunaan sistem informasi itu memberikan nilai positif baginya.  

Seseorang mempercayai dan merasakan bahwa penggunaan sistem informasi membantu 

mempertinggi kinerja dan prestasi kerja yang dicapainya. 

 Teori pentingnya variabel penentu perceived usefulness dalam penggunaan 

sistem informasi diindikasikan oleh beberapa penelitian yang terpisah sebelumnya. 

Schultz dan Slevin (1975) dalam Davis (1989), perceived usefulness merupakan dimensi 

kinerja (performance) yang diinterpretasikan sebagai “effet of the model on the 

manager’s job performance. Artinya manfaat atau kegunaan adalah salah satu bagian dari 
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kinerja itu sendiri. Sebuah sistem pada dasarnya dibuat untuk mengatur dan mendukung 

anggota organisasi dalm pencapaian tujuan. Sebagaimana pendapat Robey (1979) dalam 

Davis (1989) bahwa sebuah sistem yang tidak dapat membantu kinerja pekerjaan orang 

maka tidak akan disukai untuk diterima. 

Hasil penelitian TAM menunjukan bahwa perceived usefulness dipengaruhi 

oleh perceived ease of use (Davis 1986, 1989; Adams et al. 1992) berhubungan dengan 

pelatihan, dukungan komputasi dan manajemen (Igbaria et al. 1995 dalam Lu et al. 

2003). Korelasi hubungan perceived usefulness terhadap perilaku penggunaan sistem 

informasi lebih kuat dari pada perceived ease of use (Davis 1989) dan dapat untuk 

menentukan self- reported usage sistem informasi (Davis 1993 dalam Lu et al. 2003) 

sehingga berpengaruh langsung terhadap penggunaan sistem informasi (Ndubisi dan 

Jantan 2003). 

 

b. Perceived ease of use 

   Kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) didefinisikan 

sebagai “the degree to which a person believes that using a particular system would be 

free of effort” (Davis 1989). Tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem 

informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari 

pemakainya. Kemudahan ini akan mengurangi tenaga, pikiran dan waktu yang digunakan 

untuk mempelajari dan menggunakan sistem informasi. Orang yang bekerja dengan 

sistem informasi, bekerja lebih mudah dibandingkan orang yang bekerja secara manual 

tanpa sistem informasi. Ukuran indikator kemudahan ini yaitu  

 adanya kemudahan mempelajari, 

 mengerjakan pekerjaan yang diinginkan dengan mudah, 

 mudah untuk meningkatkan ketrampilan pengguna, dan 
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 mudah untuk digunakan/dioperasikan. 

     Pentingnya konstruk perceived ease of use oleh Bandura 1982 (dalam Davis 

1989), mendasarkan pada teori self-efficacy, yaitu “judgments of how well one can 

execute courses of action required to deal with prospective situations”. Pertimbangan 

seberapa baik seseorang dapat melaksanakan sebuah tindakan yang diperlukan untuk 

menghadapi situasi yang baik (prospektif).  Sebuah tindakan berdasar pertimbangan 

matang, dapat terlaksana dengan baik jika ada kondisi yang  memudahkannya dan tidak 

memerlukan banyak tenaga, biaya, maupun waktu.  

    Konsep biaya versus manfaat (cost & benefit) relevan dengan kedua variabel 

penentu penggunaan sistem informasi. Pilihan orang di berbagai jenis pembuatan 

keputusan strategis (kompensasi) dalam kerangka trade off antara usaha (cost) yang 

diperlukan  untuk mengembangkan strategi dengan kualitas hasil keputusan (benefit) 

(Davis 1989).  Artinya manfaat yang diharapkan dan didapat harus lebih besar daripada 

pengorbanan biaya yang diperlukannya.  

         Hasil penelitian TAM menunjukan bahwa perceived ease of use dipengaruhi 

oleh self efficacy, perceived of internal control, kemahiran computer dan kenyamanan 

yang dirasakan (Venkatesh 2000 dalam Lu et al. 2003) berhubungan dengan pelatihan, 

dukungan komputasi dan manajemen (Igbaria et al. 1995 dalam Lu et al. 2003).  Dalam 

lingkunagn yang diwajibkan (mandatory) perceived ease of use berpengaruh kuat 

terhadap kepuasan pemakai akhir sistem informasi (Adamson dan Shine 2003). Meskipun 

hasil penelitian Agarwal dan Prasad (1997) dalam Lu et al. (2003) menyatakan perceived 

ease of use  tidak signifikan berhubungan dengan penggunaan sistem informasi saat ini. 

Pada organisasi yang sudah menerapkan Enterprise Resources Planning (ERP), ternyata 

end user lebih menyukai sisi perceived ease of use (Ramayah dan Lo  2007). 
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c.  Sikap (attitude toward using)  

  Sikap (attitude) didefinisikan sebagai ”a learned predisposition to respond in a 

consistenly favorable or unfavorable manner with respect to a given object “. Sikap 

merupakan kecenderungan tanggapan  awal atas kondisi yang menyenangkan maupun 

tidak menyenangkan pada suatu objek tertentu (Fishbein dan Ajzen 1975). Secara teoritis, 

sikap merupakan refleksi perasaan seseorang atas objek dalam kondisi baik atau buruk, 

menguntungkan atau merugikan. Sikap muncul karena seseorang memiliki nilai yang 

ditentukan oleh kepercayaan atas objek tersebut. Sikap terhadap objek mempunyai 

hubungan yang kuat dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu.  Pada kondisi lain, 

perilaku tertentu juga dapat mempengaruhi kepercayaan baru seseorang  sehingga 

membawa peruabahn pada sikap.    

    Peneliti lain, mendefinisikan sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior)  

sebagai “ an individual’s positive or negative feeling about performaing the target 

behavior”. Bahwa perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan 

perilaku yang ditentukan (Davis 1989). Sikap merupakan refleksi dari keyakinan dan 

informasi yang dimiliki oleh seseorang terhadap tindakan yang harus dilakukannya. 

Sikap merupakan sistem yang kompleks dam terdiri dari kepercayaan, perasaan dan 

kecenderungan untuk bertindak atas suatu objek tertentu. 

    Sikap dapat didasarkan atas pertimbangan aspek kognitif yang muncul karena 

ingatan, evaluasi dan keyakinan seseorang terhadap objek tertentu. Sebuah keyakinan 

merupakan perkiraan (probabilitas) mengenai kebenaran atas sesuat. Dalam konteks 

sistem informasi sikap ini dapat ditunjukan seseorang yakin bahwa sistem informasi yang 

dipakainya punya kemampuan yang lebik baik, cepat dan banyak manfaatnya. Sikap 

dapat didasarkan atas aspek afektif, yang mewakili perasaan, intuisi, nilai-nilai dan emosi 

seseorang terhadap objek tertentu, misalnya seseorang merasa lebih nyaman dan lebih 
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senang bekerja dengan bantuan sistem informasi. Sikap  dapat juga didasarkan atas 

perilaku, yang mewakili harapan dan tujuan terhadap objek tertentu, misalnya seseorang 

berharap dapat terus menggunakan sistem informasi sehingga kinerja meningkat.  

     Dalam konteks adopsi sistem informasi, sikap negatif menunjukan bahwa 

pemakai (user) akan cenderung untuk menolak menggunakan sistem informasi, tapi jika 

sikap positif maka pemakai (user) akan menerima penggunaan sistem informasi. 

Berdasarkan TAM, sikap terhadap sistem informasi dipengaruhi langsung oleh persepsi 

pemakainya, yaitu adanya kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang 

dirasakan. Sikap sebagai evaluasi pemakai terhadap ketertarikannya menggunakan sistem 

informasi (Mathieson 1991 dalam Hartono 2007).  

     Hasil penelitian TAM menunjukan bahwa sikap penggunaan sistem informasi 

dipengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use (Davis 1986; Spacey et al. 

2004); kultur (Straub 1994 dalam Hartono (2007);  pengaruh sosial berupa kepatuhan, 

identifikasi dan internalisasi (Malhotra dan Galleta 1999). Sikap berpengaruh positif 

terhadap minat perilaku (behavioral intention), seperti hasil penelitian (Davis 1986; 

Spacey et al. 2004).  

 

d.  Minat (behavioral intention) 

    Berdasarkan TRA, minat perilaku merupakan fungsi dari sikap (attitude) dan 

norma subjektif.  Perilaku (behavior) dilakukan karean individu mempunyai minat atau 

keinginan untuk melakukannya atau minat perilaku akan menentukan perilakunya.       

Minat perilaku (behavioral intention) adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu atau kecenderungan seseorang untuk tetap menggunakan teknologi 

tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika mempunyai keinginan 

atau minat untuk melakukannya (Hartono 2007). Tingkat penggunaan teknologi 
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seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut, misal 

motivasinya untuk tetap menggunakan maupun memotivasi pengguna lain atau 

menambah peripheral pendukunga lainnya (Davis 1989).  

   Mathieson (1991) menyimpulkan bahwa TAM dapat menjelaskan minat perilaku 

dengan baik dan lebih sederhana. Hasil penelitian TAM menunjukan bahwa minat 

dipengaruhi oleh sikap (Davis 1986; Davis et al. 1993; Spacey et al. 2004); motivasi 

intrinsik (Saade 2007); ekspektasi kinerja, usaha dan faktor sosial (Handayani 2007); 

perceived ease of use tidak signifikan (Chau dalam Lu et al. 2003); self efficacy 

(Kripanont 2007); proses sosial/kultur (Bandiyopadhpay 2007); tak langsung  dipengaruh 

faktor sosial (Malhotra dan Galleta 1999). Minat perilaku juga merupakan prediktor yang 

baik dalam penggunaan sistem informasi (seperti hasil penelitian Davis et al. 1989; 

Venkatesh dan Davis  2000). 

 

e. Perilaku (behavior) 

Behavior (perilaku) merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam 

konteks penggunaan sistem informasi, perilaku (behavior) adalah penggunaan 

sesungguhnya (actual usage) teknologi itu sendiri atau kondisi nyata penggunaan sistem 

informasi (Hartono 2007). Perilaku atau penggunaan sesungguhnya sulit diobservasi dan 

diukur melalui daftar pertanyaan. Studi Davis (1989) mengukur perilaku ini dengan 

pengukuran pemakaian yang dirasakan (perceived usage) sebagai jumlah waktu yang 

digunakan untuk berinteraksi dengan sistem informasi dan frekuensi penggunaanya.  

Hasil penelitian TAM, menunjukan bahwa penggunaan sistem informasi dapat 

diprediksi dengan baik dengan menggunakan variabel minat perilaku (behavioral 

intention) (Venkatesh dan Davis 2000). 
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2. Kelebihan dan Kekurangan TAM 

TAM banyak digunakan dalam penelitian penggunaan sistem informasi, menurut 

Hartono (2007) disebabkan adanya beberapa kelebihan berikut ini. 

a. TAM merupakan model perilaku (behavior) yang dapat menjawab penyebab 

kegagalan/keberhasilan penerapan sistem informasi, dengan memasukan faktor 

psikologis atau perilaku yaitu persepsi dan sikap yang mempengaruhi minat 

penggunaan sistem informasi di dalam modelnya. 

b. TAM dibangun dengan dasar teori psikologi yang cukup kuat, yaitu Theory of 

Reasoned Action (TRA)  

c. TAM telah banyak diuji dengan penelitian dan sebagian besar hasilnya mendukung 

bahwa TAM merupakan model yang parsimoni (parsimonious) yaitu model yang  

sederhana tapi valid.  Artinya, harus ada trade off antara model yang sederhana tapi 

banyak asumsi sehingga hanya beberapa faktor saja yang dimasukan. Tapi jika 

menginginkan mdoel yang lengkap maka banyak sekali faktor yang harus dimasukan 

dalam model sehingga mengurangi asumsi yang digunakan. 

     Di samping beberapa kelebihannya, TAM mempunyai beberapa kelemahan berikut ini. 

a. TAM hanya memberikan informasi yang sangat umum saja tentang minat dan 

perilaku pemakai dalam penggunaan sistem informasi. 

b. TAM tidak memasukan aspek kontrol perilaku (behavioral control) dalam modelnya 

yang membatasi minat perilaku seseorang. 

c. Perilaku yang menjadi ukuran penggunaan sistem informasi seharusnya adalah 

pemakaian sesungguhnya (actual use) bukan self-reported atau self-predicted usage 

yang belum tentu mencerminkan atau mengukur pemakaian yang sebenarnya.. 

d. Subjek penelitian yang digunakan umumnya adalah mahasiswa yang belum tentu 

mencerminkan lingkungan kerja sesugguhnya. 
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e. Kurang dapat menjelaskan sepenuhnya hubungan antar variabelnya (causation). 

Konsep TAM kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti lain dengan 

menambahkan variabel tambahan diantaranya faktor gender, kultur, karakteristik sistem, 

kesukarelaan (voluntariness). Venkatesh dan Davis (2000) mendefinisikan voluntariness 

sebagai sejauh mana pengadopsi potensial mempersiapkan keputusan adopsi sebagai 

sesuatu yang tidak wajib. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesukarelaan 

(voluntariness) memoderasi hubungan antara norma subjektif dengan minat untuk 

menggunakan sistem informasi. Di penelitian Sun dan Zhang 2003 (dalam Hartono 

2007), kesukarelaan (voluntariness) memoderasi hubungan antara minat dengan perilaku 

penggunaan. Minat perilaku bervariasi antara pemakaian sistem karena diwajibkan dan 

atas dasar kesukarelaan.  

Pemakaian sistem di organisasi dapat bersifat sukarela (voluntary) atau bersikap 

wajib (mandatory) khususnya di organisasi pemerintahan. Karena pemakaian sifatnya 

wajib maka semua pemakai harus menggunakan sistem informasi tersebut. Penelitian 

Hartwick dan Barki 1994 (dalam Hartono 2007) menunjukan bahwa pada kondisi 

pemakaian wajib, sikap tentang penggunaan sistem  (attitude concerning system use) 

ditentukan oleh sikap terhadap sistem (attitude toward system). Hal ini berarti pemakai 

yang mempunyai persepsi bahwa sistemnya baik maka akan bersikap positif dalam 

penggunaan sistem informasi. Penelitian Syarip dan Sensuse (2008) menyatakan bahwa 

model TAM dapat digunakan sebagai model penerimaan teknologi (internet) di suatu 

organisasi pemerintah. 

  

3. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 

    Diberlakukannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengandung semangat 
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pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan 

dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang 

dikehendaki. Pemerintah pusat lebih berperan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak 

dapat dilakukan oleh daerah seperti kebijakan moneter, fiskal, pertahanan dan keamanan 

maupun luar negeri. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah otonom 

diatur dalam Undang Undang No 25 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang Undang 

No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

    Otonomi daerah mengakibatkan terjadinya pergeseran pertanggungjawaban 

pemerintah daerah dari pertanggungjawaban ke pemerintahan yang lebih tinggi atau ke 

pemerintah pusat secara vertikal menjadi pertanggungjawaban secara horizontal kepada 

masyarakat di daerah yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

termasuk pertanggungjawaban keuangan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Distribusi kewenangan dan kekuasaan disesuaikan dengan kewenangan 

pemerintah pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan menuntut kemandirian 

sistem manajemen di daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik dituntut 

mampu menyediakan sistem informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

  Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memberi dasar pengelolaan sistem informasi dalam 

rangka melaksanaan Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004. Menurut peraturan ini, 

yang dimaksud sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan 

daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyakarat dan 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah yang 
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disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah menurut Pasal 5 peraturan ini, 

mencakup yaitu 

- APBD dan realisasi APBD propinsi, kabupaten dan kota, 

- Neraca daerah, 

- Laporan arus kas, 

- Catatan atas laporan keuangan daerah, 

- Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, 

- Laporan keuangan perusahaan daerah, dan 

- Data yang berkaitan dngan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. 

      SIKD diselenggarakan secara nasional mempunyai fungsi (Pasal 10) yaitu  

- penyusunan stándar informasi keuangan daerah, 

- penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat, 

- penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi, 

-  penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD, 

- pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar 

instansi pemerintah. 

      Implementasi sistem informasi keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta, 

periode awal sampai dengan pertengahan tahun 2007, masih menerapkan sistem 

pencatatan dan pelaporan keuangan secara manual atau memakai perangkat komputer, 

baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras. Pelaksanaannya terbatas 

sebagai alat bantu pemrosesan data, pada taraf sederhana dan belum berbasis information 

technology (IT), yang terintegrasi. Periode selanjutnya Pemerintah Kota Surakarta 

menerapkan aplikasi komputer Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 

(SIMDA). Dalam penerapan SIMDA, Pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan 
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Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah. Aplikasi program sistem informasi manajemen 

keuangan daerah (SIMDA)  versi 2.0 terdiri dari 6 menu utama berikut ini. 

a. Transaksi Penyusunan Anggaran. 

b. Transaksi Verikasi. 

c. Transaksi Perbendaharaan. 

d. Transaksi Bendahara Umum Daerah (BUD). 

e. Transaksi Pembukuan. 

f. Transaksi Pengelolaan BM/KD. 

     Gambaran subsistem keuangan, SIMDA versi 2.0 adalah berikut ini.   

 

Sumber : BPKP 
Gambar 3  

Bagan Alir SIMDA Versi 2.0 
      

B. Pengembangan Hipotesis 

     Keberhasilan atau kegagalan penggunaan sistem informasi pada organisasi dapat 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya faktor internal pemakai sistem informasi. Sikap 

menerima atau menolak pemakai (user) akan mempengaruhi minat penggunaan sistem 

informasi. Jika pemakai bersikap positif atau menerima sistem informasi maka akan tumbuh 

minat untuk menggunakannya. Jika pemakai sudah ada minat yang kuat maka direalisasikan 

menjadi bentuk perilaku penggunaan. Jika pemakai sudah memiliki perilaku penggunaan 
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maka sistem informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaannya, 

demikian pula sebaliknya.  

  Sikap pemakai sistem informasi ditentukan oleh kegunaan yang dirasakan 

(perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan  (perceived ease of use). 

Pemakai akan merasakan manfaat yang lebih besar jika merasakan kemudahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. Hasil penelitian tentang perceived usefulness dan 

perceived ease of use sebelumnya dilakukan oleh Davis (1986, 1989), Adams et al. (1992), 

Davis et al. (1993) dan Horton et al. 2001 (dalam Lu et al. 2003) menunjukan adanya 

hubungan yang kuat variabel kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) 

terhadap kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) dalam penggunaan sistem 

informasi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah berikut ini. 

 H1 :   Kemudahan yang dirasakan (PEU) akan mempengaruhi kegunaan yang 

dirasakan (PU) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

Sikap pemakai sistem informasi ditentukan oleh kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness). Jika pemakai merasakan ada manfaat atau kegunaan yang besar untuk 

mendukung kinerjanya maka pemakai akan bersikap positif (menerima) penggunaan sistem 

informasi. Hasil penelitian tentang perceived usefulness sebelumnya dilakukan untuk 

menunjukan adanya hubungan yang signifikan variabel kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness) terhadap sikap penggunaan sistem informasi (self-reported usage) (Davis 1986; 

Horton et al. 2001 dalam Lu et al. 2003; Spacey et al. 2004). Hasil penelitian Barnet et al. 

2006) agak berbeda yang menunjukan variabel kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness) relatif lemah unuk menjadi predictor objectif usage.  

Hipotesis dalam penelitian adalah berikut ini.  

H2 : Kegunaan yang dirasakan (PU) mempengaruhi sikap (ATU) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah.  
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 Pemakai akan mempunyai minat untuk perlu dan terus menggunakan sistem 

informasi jika secara langsung merasakan adanya manfaat yang akan diterimanya. Jika tidak 

bermanfaat maka orang cenderung tidak berminat untuk menggunakan sistem informasi yang 

ditawarkan tersebut. Hasil penelitian TAM menunjukan pengaruh kegunaan yang dirasakan 

yang signifikan terhadap minat penggunaan (Davis 1986; Kripanont 2007; Syarif dan 

Sensuse 2007). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah berikut ini. 

H3  :  Kegunaan yang dirasakan (PU) mempengaruhi minat (BI) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. 

Sikap pemakai sistem informasi ditentukan oleh kemudahan penggunaan yang 

dirasakan (perceived ease of use). Jika pemakai merasakan penggunaan sistem informasi 

relatif mudah guna mendukung kinerjanya maka pemakai akan bersikap positif (menerima) 

penggunaan sistem informasi. Hasil penelitian tentang perceived ease of use sebelumnya 

dilakukan menunjukan adanya hubungan yang signifikan variabel kemudahan penggunaan 

yang dirasakan terhadap penggunaan sistem informasi (Davis 1986; Adams et al. 1992; 

Davis et al. 1993; Ndubisi dan Jantan 2003; Horton et al. 2001 dalam Lu et al. 2003; Spacey 

et al. 2004; Ramayah dan Lo 2007). Meskipun hasil penelitian Chau (1996) dan Hu et al. 

(1999) dalam Lu et al (2003) pengaruh perceived ease of use terhadap minat tidak signifikan. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah berikut ini. 

H4  :  Kemudahan yang dirasakan (PEU) mempengaruhi sikap (ATU dalam 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

Sikap pemakai sistem informasi akan mempengaruhi minat untuk menggunakan 

sistem. Jika pemakai sudah bersikap positif atau menerima sistem informasi maka akan 

tumbuh minat untuk menggunakannya. Jika pemakai sudah ada minat yang kuat maka 

direalisasikan menjadi bentuk perilaku penggunaan. Hasil penelitian tentang aspek attitude 

towards behavior (sikap terhadap perilaku) sebelumnya telah menunjukan sikap 
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berhubungan dalam penggunaan sesungguhnya sistem (Davis 1989; Adams et al. 1992; Chau 

dan Hu 2001; Agarwal and Prasad 1998; Horton et al. 2001 dan Hu et al. 1999 dalam Lu et 

al. 2003); Spacey et al. 2004). Hipotesis yang diajukan penelitian adalah berikut ini. 

H5 : Sikap (ATU) mempengaruhi minat (BI) dalam penggunaan sistem informasi 

keuangan daerah. 

Sikap positif (menerima) atau negatif (menolak) penggunaan sistem informasi dapat 

dipengaruhi oleh kesadaran diri, pengaruh teman sejawat atau karena diwajibkan oleh 

peraturan yagn ada. Pemakai yang mempunyai persepsi bahwa sistemnya baik maka akan 

bersikap positif dalam penggunaan sistem informasi. Hasil penelitian telah menunjukan 

adanya kondisi lingkungan yang berbeda yaitu penggunaan yang diwajibkan (mandatory) 

dan kesukarelaan (voluntariness) mempunyai pengaruh dalam penggunaan sistem informasi 

(Venkatesh and Davis 2000; Adamson & Shine 2003; Hartwick dan Barki 1994 dalam 

Hartono 2007 dan Syarif&Sensuse 2008). Hipotesis dalam penelitian adalah berikut ini.  

H6 : Kewajiban penggunaan (MU) mempengaruhi sikap (ATU) dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. 

Minat individu untuk menggunakan sistem berpengaruh terhadap penggunaan. Minat 

akan menentukan individu untuk memakai atau menolak sistem informasi yang 

ditawarkannya.  Hasil penelitian tentang aspek minat menggunakan (behavior intention) 

sebelumnya menunjukan bahwa minat perilaku berhubungan dan prediktor yang baik dari 

penggunaan teknologi oleh pemakai sistem informasi (Davis 1989; Davis et al. 1989; Adams 

et al. 1992; Chau dan Hu 2001; Venkatesh dan Davis 2000; Venkatesh et al. 2003; Agarwal 

and Prasad 1998 dan Hu et al. 1999 dalam Lu et al. 2003; Spacey et al. 2004; Fusilier dan 

Durlabji 2005; Kripanont 2007).  Hipotesis dalam penelitian adalah berikut ini. 

  H7  : Minat (BI) mempengaruhi penggunaan aktual (AU) sistem informasi keuangan 

daerah. 
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C. Kerangka Berpikir 

   Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan yang 

dirasakan diduga mempengaruhi manfaat yang akan dirasakan dalam penggunaan sistem 

informasi keuangan daerah. Di sisi lain kegunaan yang dirasakan dan kemudahan yang 

dirasakan diduga akan mempengaruhi sikap. Sikap juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal 

berupa lingkungan yang diharuskan. Sikap dan minat akan menentukan penggunaan sistem 

informasi keuangan daerah. Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan berikut ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian   

  Penelitian ini dirancang (research design) dengan sifat survei sebagai proses 

pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam sebuah wawancara yang 

terstruktur dengan baik. Survei digunakan untuk memperoleh data yang dapat dibandingkan 

dengan data dari bagian lain dari sampel yang terpilih sehingga kesamaan atau perbedaan 

dapat ditemukan tentang pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap 

penggunaan sistem informasi keuanga daerah. Metode survei ini dilakukan melalui 

pendistribusian surat lewat kurir, wawancara langsung dengan responden baik dengan 

peneliti langsung maupun dengan pewawancara yang sudah terlatih, dan melalui telpon. 

Alasan digunakan beberapa metode tersebut adalah untuk mengantisipasi tingkat 

pengembalian dan keakuratan jawaban responden. Alat bantu kuesioner digunakan dalam 

penelitian ini, sehingga responden akan memberikan jawaban berdasar item pertanyaan yang 

telah disediakan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan memakai skala 

ordinal berupa skala Likert 1-5. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer yaitu 

data yang langsung diambil dari objek penelitian, yang berasal dari jawaban atas kuesioner 

yang diberikan langsung kepada responden. 

 

B.  Pengumpulan Data  dan Definisi Operasional 

1.  Populasi dan sampel 

    Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 

Pemerintah Kota Surakarta tahun 2009. Alasan penentuan populasi karena sebagai salah 

satu organisasi sektor publik yang mengelola keuangan negara, mempunyai tujuan utama 
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melayani kepentingan masyarakat umum sehingga sangat membutuhkan sistem informasi 

manajemen keuangan untuk menunjang aktivitasnya. Penggunaan SIMDA berbasis 

komputer di pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Surakarta termasuk relatif 

baru, sejak tahun 2007. Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kuesioner yang 

akan dikirim kepada bendahara/pengelola keuangan dan akuntansi di setiap dinas atau 

kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Surakarta. Untuk 

mengantisipasi tingkat pengembalian kuesioner yang umumnya rendah, sekitar 20% 

kuesioner tersebut diserahkan langsung ke tempat responden. 

  Sesuai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Kota Surakarta 

mempunyai 86 dinas/kantor/badan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan 

minimal satu orang pegawai sebagai bendahara dan satu pegawai penatausahaan 

akuntansinya, sehingga jumlah populasi sekitar 172 responden. Diharapkan semua SKPD 

dapat  menjadi sampel yang memberikan jawaban atas kuesioner yang diterima. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD bagian bendahara/pengelola 

penatausahaan akuntansi dan keuangan yang menggunakan SIMDA 2.0 berbasis 

komputer dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

 

2. Konstruksi penelitian dan definisi operasional 

   Konstruksi adalah abstraksi fenomena atau realitas yang dapat diamati baik 

berupa kejadian, proses, atribut, subjek, atau objek tertentu. Konstruksi umumnya 

merupakan konsep yang abstrak sehingga harus dioperasional dalam bentuk variabel 

yang dapat dinilai. Konstruksi dapat dikelompokan dalam 2 jenis, yaitu konstruksi 

eksogen dan konstruksi endogen.  

         Konstruksi endogen merupakan variabel bebas (independen) yang tidak dipengaruhi 

oleh variabel yang lain. Variable bebas dalam penelitian ádalah berikut ini.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

   

 Variabel perceived ease of use (PEU) 

Yaitu tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem informasi 

merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. 

Variabel ini diukur dan diadaptasi dengan menggunakan instrumen kuesioner 

hasil Davis et al. (1989) maupun Adam et al. (1992),  yang terdiri dari  6 item 

pertanyaan. Item pertanyaan ini berisi tentang kemudahan belajar, kemudahan 

mendapatkan sistem, kemudahan dimengerti, kemudahan berinteraksi, 

kemmudahan menggunakan dan kemahiran menggunakan. Responden diminta 

memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada angka 1 

(STS : sangat tidak setuju), 2 (TS : tidak setuju), 3 (N : netral), 4 (S : setuju), atau 

5 (SS : sangat setuju).  

 Variabel mandatory using (MU)   

 Yaitu sejauh mana pengadopsi sistem mempersiapkan keputusan adopsi sebagai 

sesuatu yang wajib. Variabel ini diukur dan diadaptasi dari Venkatesh dan Davis 

(2000), yang terdiri dari 3 item pertanyaan. Item pertanyaan ini berisi tentang 

penggunaan karena diwajibkan, perintah penggunaan dan perintah agar efektif. 

Responden diminta memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang 

(X) pada angka 1 (STS : sangat tidak setuju), 2 (TS : tidak setuju), 3 (N : netral), 4 

(S : setuju), atau 5 (SS : sangat setuju). 

 Konstruksi eksogen merupakan variabel terikat (dependent) yang  dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. Pada penelitian yang menjadi variabel terikat adalah berikut ini. 

 Variabel perceived usefulness (PU) 

 Yaitu tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sistem akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya. Variabel ini diukur dan diadaptasi dengan 

menggunakan instrumen kuesioner seperti hasil Davis et al. (1989) maupun 
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Adam et al. (1992),  yang terdiri dari  6 item pertanyaan. Item pertanyaan ini 

berisi tentang kecepatan mengerjakan tugas, meningkatnya kinerja, 

meningkatnya produktivitas, meningkatnya efektivitas, kemudahan pekerjaan 

dan kegunaan system. Responden diminta memilih salah satu jawaban dengan 

memberikan tanda silang (X) pada angka 1 (STS : sangat tidak setuju), 2 (TS : 

tidak setuju), 3 (N : netral), 4 (S : setuju), atau 5 (SS : sangat setuju). 

 Variabel attitude toward using (ATU) 

Yaitu perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku 

yang ditentukan. Variabel ini diukur dan diadaptasi dari instrument kuesioner 

Agarwal dan Karashanna (2000) dalam Hartono (2007), yang terdiri dari 4 

pertanyaan. Item pertanyaan ini berisi tentang rasa senang menggunakan, nilai 

informasi tugas, rasa menikmati dan rasa tidak bosan menggunakan system. 

Responden diminta memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda 

silang (X) pada angka 1 (STS : sangat tidak setuju), 2 (TS : tidak setuju), 3 (N : 

netral), 4 (S : setuju), atau 5 (SS : sangat setuju). 

 Variabel behavioral intention (BI) 

Yaitu suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu atau 

kecenderungan seseorang untuk tetap menggunakan teknologi tertentu. Variabel 

ini diukur dan diadaptasi menggunakan instrumen kuesioner seperti hasil Davis 

et al. (1989), yang terdiri dari 5 item pertanyaan. Item pertanyaan ini berisi 

tentang waktu, kondisi, niat dan harapan menggunakan sistem. Responden 

diminta memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada 

angka 1 (STS : sangat tidak setuju), 2 (TS : tidak setuju), 3 (N : netral), 4 (S : 

setuju), atau 5 (SS : sangat setuju). 
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 Variabel actual usage (AU) 

Yaitu kondisi nyata penggunaan sistem informasi. Variabel ini diukur dan 

diadaptasi dengan menggunakan instrumen kuesioner seperti hasil Davis et al. 

(1989) maupun Adam et al. (1992), yang terdiri dari 2 item pertanyaan yaitu 

frekuensi penggunaan dan jumlah jam penggunaan sistem. Responden diminta 

memilih salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada angka 1 

(STS : sangat tidak setuju), 2 (TS : tidak setuju), 3 (N : netral), 4 (S : setuju), 

atau 5 (SS : sangat setuju). 

  

C.  Pengujian Data dan Instrumen Penelitian 

1. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan 

mampu mengukur apa yang kita ukur dan bukan mengukur yang lainnya. Pengujian 

dilakukan untuk menunjukan keakuratan variabel indikator sehingga dapat mewakili 

konstruksi laten, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas nilai t dan λ (nilai muatan 

factor standar). Ukuran yang direkomendasikan untuk nilai t adalah lebih besar dari 2,576 

pada tingkat signifikansi 0,01 sedangkan nilai λ dianjurkan > 0,3 (Ghozali 2004). 

            

2. Uji reliabilitas 

  Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemapanan atau konsistensi suatu alat 

ukur (kuesioner). Uji ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayan minimal 

yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Semua kuesioner 

dikatakan mantap jika dalam mengukur memberikan hasil yang sama secara berulangkali 

dengan syarat kondisi saat pengukuran tidak berubah. Hasil reliabilitas yang tinggi 

memberikan keyakinan bahwa semua indikator individu konsisten dengan 
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pengukurannya. Tingkat reliabilitas yang diterima secara umum adalah > 0,70. Selain itu 

terdapat ukuran reliabilitas lain yaitu variance extracted, nilai yang direkomendasikan 

adalah > 0,50 (Ghozali 2004). 

 

3. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai sampel yang diamati 

terdistribusi secara normal atau tidak. Semua variabel dalam penelitian ini harus 

memenuhi asumsi normalitas sehingga pengujian dapat dilakukan dengan statistik 

parametrik.  Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansinya maka variabel 

yang bersangkutan tidak berdistribusi normal dan pengujian harus dilakukan dengan 

statistik non parametrik.  

Data yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti harus memenuhi ketentuan 

normalitas multivariate. Pengujian terhadap normalitas data dapat dilakukan dengan 

menggunakan kriteria critical ratio skewness value. Asumsi lain adalah adanya 

multikolinieritas yaitu mengharuskan tidak adanya korelasi yang besar di antara variabel-

variabel independen. Nilai korelasi antara variable observed  yang tidak diperbolehkan 

adalah ≥ 0,9 (Ghozali dan Fuad 2005). Jika ada estimasi yang salah yaitu yang nilai 

koefisiennya di luar batas yang dapat diterima. maka harus dihilangkan terlebih dahulu. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian model fit menyeluruh (overall model fit) 

dengan kriteria goodness-of-fit menggunakan statistik Chi-square. 

 

D. Teknik Analisis 

  Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan teknik multivariate Structural 

Equation Modeling (SEM). Model ini merupakan suatu teknik statistik peubah ganda yang 

mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara 

langsung. Model persamaan struktural (SEM) ini mempunyai dua tujuan utama dalam 
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analisisnya, yaitu menentukan apkah suatu model masuk akal atau sesuai dengan data yang 

dimilik dan menguji hipotesis yang telah dibangun sebelumnya (Ghozali dan Fuad 2005).   

     Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan teknik multivariate Structural 

Equation Modeling (SEM). Tujuan utama model SEM dalam analisisnya, yaitu menentukan 

apakah suatu model masuk akal atau model benar sesuai dengan data yang dimilikinya dan 

menguji hipotesis yang telah dibangun sebelumnya (Ghozali dan Fuad 2005). Tahapan 

pemodelan dan analisis SEM adalah berikut ini. 

   1.  Pengembangan model berdasar teori 

          Model persamaan struktural didasarkan pada hubungan kausalitas, dimana 

perubahan satu variabel diasumsikan akan berakibat pada variabel yang lain. Kuatnya 

hubungan kausalitas antara dua variabel yang diasumsikan oleh peneliti bukan terletak 

pada metode analisis yang dipilih, tetapi pada justifikasi secara teoritis yang 

mendukung analisis. Jadi, hubungan antar variabel dalam model merupakan deduksi 

dari teori. Variabel-variabel indikator dari setiap konstruksi model teoritis ditampilkan 

pada tabel 1 berikut ini.  
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                         Tabel 1 
         Variabel Indikator Konstruksi 
 
Konstruk         Variabel indikator 

   X1 = kemudahan dipelajari  

 Perceived ease 

of use  

 X2 = kemudahan mendapatkan  

 X3 = mudah dipahami/dimengerti  

 (PEU)   X4 = kemudahan berinteraksi  

   X5 = mudah sehingga mahir  

  

 X6 = mudah digunakan  

 

 Mandatory 

using (MU) 

 X7 = karena diwajibkan  

 X8 = diminta menggunakan tugas  

 

 X9 = diminta untuk efektivitas  

 

   Y1 = lebih cepat  

 Perceived 

usefulness  

 Y2 = meningkatkan kinerja  

 Y3 = meningkatkan produktivitas 

 Y4 = meningkatkan efektivitas   

 (PU)   Y5 = lebih mudah   

  

 Y6 = bermanfaat  

 

   Y7 = rasa senang   

 Attitude 

toward using  

 Y8 = rasa informatif  

 Y9 = menikmati   

 (ATU)  

 Y10 = rasa bosan  

 

   Y11 = menggunakan kapan saja  

 Behavior 

intention   

 Y12 = menggunakan kondisi apapun  

 Y13 = menggunakan terus  

 (BI)   Y14 = niat menggunakan terus  

  

 Y15 = berharap menggunakan  

 

 Actual use   Y16 = frekuensi penggunaan  

 (AU)   Y17 = jumlah penggunaan  
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   2.. Penyusunan diagram alur (path diagram) 

   Model diagram alur (path diagram) dalam penelitian ini : 

    

 
            

Gambar 5 
Diagram alur model penelitian 

 
     Model analisis menggunakan path diagram yang menggambarkan hubungan 

antar variabelnya. Tujuan dibangunnya diagram alur adalah untuk memudahkan 

peneliti untuk memvisualisasikan hipotesis yang telah diajukan dalam konseptualisasi 

model. 

 

      3.  Menerjemahkan diagram jalur menjadi persamaan 

           Setelah mengembangkan model teoritis dan dituangkan dalam diagram jalur 

maka perlu mengkonversi diagram jalur tersebut dalam bentuk persamaan struktural. 

Bentuk persamaan struktural berdasar model teoritis adalah berikut ini.  
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 Rumus persamaan penelitian ini : 

PU  =   a1PEU + e1             (1) 

  ATU  =   a2PEU + b1MU + e2            (2) 

  BI =   c1ATU + d1PU  + e3            (3) 

  AU  =   d2BI     + e4 .           (4) 

 

Keterangan :  PU : perceived usefulness, 

PEU : perceived ease of use, 

MU : mandatory using,  

ATU  : attitude toward using, 

BI : behavior intention, 

AU : actual use,  

a,b,c,d : nilai koefisien, dan 

e : error. 

 

   4.  Memilih jenis matrik input dan estimasi model 

          Model persamaan struktural (SEM) hanya menggunakan data input berupa 

matrik varian/kovarian atau matrik korelasi untuk estimasi model yang dilakukannya. 

Matrik kovarian mempunyai kelebihan daripada matrik korelasi dalam memberikan 

validitas perbandingan antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda. 

Penggunaan matrik korelasi lebih cocok jika tujuan penelitiannya hanya untuk 

memahami pola hubungan antar konstruksi tetapi tidak menjelaskan keseluruhan 

variabel dari konstruksi (Ghozali  2004).  
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 a.  Ukuran sampel 

       Besarnya ukuran sampel memiliki peran penting dalam interpretasi hasil 

SEM. Ukuran sampel memberikan dasar untuk mengestimasi sampling error. 

Jumlah yang disarankan untuk model estimasi  menggunakan Maximum Likelihood 

(ML) antara 100 – 200 sampel (Ghozali  2004). 

 b.  Estimasi model 

     Teknik estimasi SEM pada awalnya dilakukan dengan ordinary least square 

(OLS) regression, tetapi teknik ini telah digantikan oleh  Maximum Likelihood 

Estimation (ML) yang lebih efisien dan unbiased jika asumsi normalitas 

multivariate dipenuhi.  Jika model struktural dan model pengukuran telah 

terspesifikasi dan input matrik telah dipilih, langkah berikutnya memilih program 

komputer Lisrel 8.54 untuk mengestimasi model. 

 

  5.  Menilai identifikasi model struktural 

Tahap ini harus diperoleh nilai yang unik untuk seluruh parameter 

berdasarkan data yang tersedia. Model yang memenuhi syarat untuk dianalisis hanyalah 

model overidentified, yaitu model yang jumlah parameter estimasinya lebih kecil dari 

jumlah data varian dan kovarian sehingga menghasilkan derajat bebas positif dan 

memungkinkan untuk ditolak. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka perlu modifikasi 

model agar dapat diidentifikasi sebelum estimasi parameter. 

Pada tahap ini,estimasi parameter untuk suatu model diperoleh dari data 

karena program Lisrel berusaha untuk menghasilkan matriks kovarian berdasarkan 

model (model based cavariance matrix) yang sesuai dengan kovarian matriks 

sesungguhnya (observed cavariance matrix). Uji signifikansi dilakukan untuk 

menentukan apakah parameter yang dihasilkan secara signifikan berbeda dari nol.. 
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    6.  Penilaian kriteria Goodness-of-Fit. 

           Suatu model dikatakan fit jika kovarian matriks suatu model (model based 

cavariance matrix) adalah sama dengan covarian matriks data (observed cavariance 

matrix). Penilaian model (Uji Overall Model Fi)t yang disediakan Lisrel adalah : 

a.  Likelihood-ratio Chi-Square statistic. 

       Chi-Square statistic ( χ2 ) merupakan alat uji fundamental untuk mengukur 

overall fit.  Nilai chi-square yang rendah akan menghasilkan probabilitas (p) yang 

lebih besar dari tingkat signifikansinya (α). Hal ini akan menunjukan input matrik 

kovarian atau korelasi antara yang diprediksi dengan hasil observasi tidak berbeda 

signifikan.  

         Ho : data observasi identik dengan teori/model, sehingga hipotesis diterima 

apabila  probabilitas (p)  ≥ 0,05. 

   Ha : data observasi berbeda dengan teori/model, sehingga hipotesis diterima 

apabila probabilitas (p) < 0,05. 

  b.  CMIN/DF 

  Byrne (1988) dalam Ghozali dan Fuad (2005) mengusulkan nilai CMIN/DF yang 

kurang dari 2 sebagai ukuran fit suatu model. 

   c. GFI 

Nilai Goodness-of-Fit Index (GFI) berkisar antara nilai 0 (poor fit) hingga 1,0 

(perfect fit). Nilai GFI yang tinggi menunjukan fit yang lebih baik (better fit). 

 d.  AGFI 

 Nilai AGFI sebesar 1,0 berarti model memiliki perfect fit. Nilai AGFI yang 

direkomendasikan adalah ≥ 0,09. 
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 e.  RMSEA 

 Nilai RMSEA adalah ukuran untuk memperbaiki kecenderungan Chi-Square 

Statistic menolak model dengan sampel yang besar, nilainya disarankan  < 0,08. 

  f.  TLI 

 Nilai TLI berkisar antara 0 (no fit at all) sampai 1,0 (perfect fit), tetapi sebaiknya 

nilainya ≥ 0,09. 

 g. NFI 

 Tidak ada nilai mutlak yang dipergunakan sebagai nilai standar, tetapi sebaiknya 

nilanya ≥ 0,09. 

  h. CFI 

 Nilai CFI akan berkisar antara 0 sampai 1,0. Suatu model dapat dikatakan fit jika 

memiliki nilai CFI ≥ 0,09. 

     

 7. Interpretasi dam modifikasi model 

         Ketika model telah dinyatakan diterima, maka peneliti dapat mempertimbangkan 

dilakukannya modifikasi model untuk memperbaiki penjelasan teoritis.. Modifikasi harus 

berdasarkan teori yang mendukung. Jika model dimodifikasi, maka model tersebut harus 

divalidasi silang sebelum modifikasi model diterima. Validasi silang model dilakukan 

untuk menguji fit tidaknya model terhadap data baru (validasi subsampel yang diperoleh 

melalui prosedur pemecahan sampel). Pengukuran model dapat dilakukan dengan 

modification indices, yang nilainya sama dengan penurunan chi-squaes jika koefisien 

diestimasi. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Observasi 

1. Deskripsi data 

   Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di 

Pemerintah Kota Surakarta tahun 2009. Sesuai susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) 

Pemerintah Kota Surakarta mempunyai 86 dinas/kantor/badan satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) yang semuanya sudah terintegrasi dengan sistem manajemen keuangan 

daerah sejak pertengahan tahun 2007. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai 

SKPD bagian bendahara/pengelola penatausahaan akuntansi dan keuangan yang 

menggunakan SIMDA 2.0 berbasis komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Jumlah seluruh kuesioner yang disebarkan sebanyak 170 buah dan yang mengembalikan 

hanya 90 buah. Dari kuesioner yang kembali tersebut ada 4 yang tidak dijawab dengan 

lengkap sehingga jumlah kuesioner yang menjawab lengkap dan memenuhi syarat untuk 

dianalisis lebih lanjut adalah 86 buah.  

Tabel 2 
Tingkat Pengembalian Jawaban Kuesioner oleh Responden 

 
     Keterangan    Jumlah Kuesioner (buah)  Persentase (%) 

Jumlah kuesioner yang dikiirm    170 buah    

Jumlah yang tidak mengembalikan        80    47 % 

Jumlah yang mengembalikan        90    53 % 

Jumlah yang mengembalikan  tapi tidak menjawab         4 

Jumlah yang mengembalikan dan menjawab    86 

Jumlah data penelitian        86 buah 

     Sumber : Data diolah  
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    Berdasarkan tabel 3, diperoleh informasi umum yang menjadi responden dalam 

penelitian secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3 
Informasi Umum Responden 

 
     Keterangan    Jumlah responden (orang)      Persentase (%) 

Umur : 

 < 30 tahun       3 orang      3% 

 30 – 50 tahun    81     94 

 > 50 tahun      2      2 

Jenis Kelamin 

 Pria       48 orang     56 % 

 Wanita       33     44 

________________________________________________________________________   

Pendidikan terakhir  

 SMA / SLTA       2 orang      2 % 

 D3         5       6  

 S 1 / S 2      79    92 

Pengalaman kerja  

 < 5 tahun        1 orang      1 % 

 5 – 10 tahun        8       9 

 > 10 tahun      77    90 

Sumber : Data diolah 

  Jumlah responden yang memenuhi syarat untuk dianalisis sebanyak 86 buah dan jumlah 

seluruh variabel (indikator) ada 26 buah. Rule of thumb untuk perbandingan jumlah 

sampel terhadap jumlah variabel seharusnya adalah 1 : 5. Artinya jika variabel dalam 

penelitian ini sebanyak 26 maka minimal jumlah sampel yang diperlukan adalah 26 x 5 

atau 130 buah. Ukuran sampel minimal untuk SEM antara 100 – 200, karena jumlah 

responden yang ada ternyata tidak memungkinkan untuk dilakukan analisis secara 
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serentak, meskipun sebenarnya SEM memfasilitasi untuk dilakukan pengujian serentak, 

maka dilakukan pengolahan dengan metode two step (Wijayanto 2008). 

 

2.  Penggunaan two step dalam pengolahan data 

      Pengolahan data dengan two step relatif lebih kompleks dibandingkan jika data 

dapat diolah secara serentak. Pendekatan two step dilakukan melalui tahap berikut ini 

a. Pengujian measurement model, tujuannya untuk memodelkan hubungan antara 

variabel laten dengan variabel teramati (observed/measured variables). Hubungan ini 

bersifat reflektif, dimana variabel-variabel teramati merupakan refleksi dari variabel 

laten terkait (Wijanto 2008). Tahap-tahapnya terdiri dari: 

i. Menguji hubungan antara variabel indikator terhadap variabel laten satu per satu. 

Berikutnya menghitung skor faktor dari variabel-variabel latennya (latent variable 

score), dalam hal ini variabel laten diperlakukan sebagai measured variable 

dalam pengujian hubungan-hubungan struktural. 

ii. Melakukan pengujian hubungan terhadap variabel-variabel laten yang 

dispesifikasikan sebelumnya. Variabel-variabel laten yang diperlakukan sebagai 

measured variable mengakibatkan simbol yang keluar untuk variabel-variabel 

yang digambarkan dalam path diagram (yang diperoleh dari output LISREL) 

tidak berupa lingkaran (elips) tetapi diwakili oleh kotak segi empat atau bujur 

sangkar. 

b. Pengujian model struktural 

Dalam penelitian ini, digunakan jenis model struktural rekursif, yaitu model 

struktural di mana tidak ada feedback loop di antara variabel-variabel latennya. 

Program Simplis Lisrel 8.54 digunakan untuk model struktural ini dengan 
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menambahkan statetemen yang berkaitan dengan hubungan antar variabel laten sesuai 

hasil analisis model pengukuran. 

 

3. Hasil uji validitas 

    Untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel teramati terhadap variabel 

laten yang mendasarinya, maka dilakukan pemeriksaan terhadap nilai t-nya. Kemudian 

dilakukan pemeriksaan terhadap tingginya muatan faktor standar (standardized factor 

loading). Muatan faktor untuk masing-masing variabel terhadap variabel latennya 

disajikan dalam bentuk hubungan-hubungan yang digambarkan dalam bentuk path 

diagram dari program LISREL. 

     a. Uji validitas variabel-variabel indikator untuk variabel laten kemudahan penggunaan 

yang dirasakan (PEU: perceived easy of use). 

        Path diagram yang menggambarkan hubungan variabel teramati terhadap 

variabel laten PEU (perceived easy of use) ditunjukan dalam tabel berikut ini. 
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Gambar 6 

Path diagram untuk muatan faktor dari variabel laten PEU 
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Tabel 4 
Nilai t dan muatan faktor Variabel Laten PEU 

 
    Variabel  Indikator          Nilai t  Muatan Faktor Standar 

X1   8,18   0,78 

X2   6,73   0,68 

X3   7,06   0,70 

X4   6,47   0,66 

X5   8,42   0,80 

X6   8,29   0,79 

       Sumber : Data diolah dalam Lampiran 5 

 

Dari  hasil analisa data diketahui bahwa nilai t untuk seluruh variabel indikator variabel 

laten PEU (perceived easy of use) bernilai lebih besar dari batas kritis 2,576 (nilai kritis 

pada tingkat signifikansi, α : 0,01). Hal ini menunjukan bahwa variabel indikator 

X1,X2,X3,X4,X5 dan X6 mampu mewakili variabel laten yang mendasarinya. Berdasar 

analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel indikator memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap variabel latennya. Artinya seluruh variabel 

indikator dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk mewakili variabel laten dalam 

model.  

Pemeriksaan terhadap muatan-muatan faktor dari variabel indikator PEU 

(perceived easy of use) pada path diagram gambar 4 diatas, memperlihatkan muatan 

faktor untuk seluruh variabel indikator. Muatan faktor standar menunjukan bahwa 

semua variabel indikator mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel 

laten (berada di atas 0,30). Secara keseluruhan variabel-variabel indikator dari variabel 

laten  PEU (perceived easy of use) mampu merepresentasikan variabel laten dengan 

baik. Kedua kriteria mampu menilai validitas bahwa variabel-variabel indikator terbukti 

sebagai variabel yang valid. 
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b. Validitas variabel-variabel indikator untuk variabel laten kewajiban penggunaan            

( MU : mandatory using). 

 Path diagram yang menggambarkan hubungan variabel teramati terhadap 

variabel laten  MU (mandatory using).ditunjukan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 7 
Path diagram untuk muatan faktor dari variabel laten MU 

 

 

Tabel 5 
Nilai t dan muatan faktor Variabel Laten MU (mandatory using) 

 
Variabel  Indikator           Nilai t   Muatan Faktor Standar 

X7   5,10    0,61 

X8   6,94    0,93 

X9   4,64    0,55  

_____________________________________________________________________ 

Sumber : Data diolah dalam Lampiran 6 

 

Pemeriksaan terhadap muatan-muatan factor standar dari variabel indikator MU 

(mandatory using) sesuai table diatas, menunjukan bahwa semua variabel indikator 

mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel laten   (berada di atas 0,30). 

Secara keseluruhan variabel-variabel indikator dari variabel laten  MU (mandatory 

using) mampu merepresentasikan variabel laten dengan baik. Dari kedua kriteria yang 

digunakan untuk menilai validitas variabel-variabel indikator terbukti sebagai 

variabel yang valid.   

MU 

X7 

X8 

X9 
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               Dari  hasil analisa data diketahui bahwa nilai t untuk seluruh variabel 

indikator bernilai lebih besar dari batas kritis 2,576 (nilai kritis pada tingkat 

signifikansi, α : 0,01). Berdasar analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel indikator X7, X8 dan X9 memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap variabel latennya. Artinya seluruh variabel indikator dapat dikatakan 

memiliki kemampuan untuk mewakili variabel laten dalam model.  

     

c.  Validitas variabel-variabel indikator untuk variabel laten manfaat penggunaan yang 

dirasakan (PU : perceived  usefulness). 

            Path diagram yang menggambarkan hubungan variabel teramati terhadap 

variabel laten PU (perceived  usefulness) ditunjukan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 8 
Path diagram untuk muatan faktor dari variabel laten PU 

 

Dari  hasil analisa data diketahui bahwa nilai t untuk seluruh variabel indikator 

bernilai lebih besar dari batas kritis 2,576 (nilai kritis pada tingkat signifikansi, α : 

0,01). Berdasar analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

indikator memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel latennya. Artinya 

seluruh variabel indikator dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk mewakili 

variabel laten dalam model. 

PU 
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Tabel 6 
Nilai t dan muatan faktor Variabel Laten PU (perceived  usefulness) 

 Variabel  Indikator                     Nilai t      Muatan Faktor Standar 

Y1                9,23               0,85 

Y2     8,54    0,80 

Y3     7,72    0,75 

Y4     6,35    0,65 

Y5     6,35    0,63 

Y6     5,40    0,57 

Sumber :  Data diolah dalam Lampiran 7 

              Pemeriksaan terhadap muatan-muatan faktor dari variabel indikator PU 

(perceived usefulness) pada tabel diatas, menunjukan bahwa semua variabel indikator 

mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel laten (berada di atas 0,30). 

Secara keseluruhan variabel-variabel indikator Y1,Y2,Y3,Y4,Y5 dan Y6 dari variabel 

laten  PU (perceived usefulness) mampu merepresentasikan variabel laten dengan 

baik. Dari kedua kriteria yang digunakan untuk menilai validitas variabel-variabel 

indikator terbukti sebagai variabel yang valid. 

 

d. Validitas variabel-variabel indikator untuk variabel laten sikap penggunaan (ATU:  

attitude toward using). 

     Path diagram yang menggambarkan hubungan variabel teramati terhadap 

variabel laten ATU (attitude toward using) ditunjukan dalam gambar 9 berikut ini. 
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Gambar 9 
Path diagram untuk muatan faktor dari variabel laten ATU 
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Tabel 7 
Nilai t dan muatan faktor Variabel Laten ATU (attitude toward using) 

 
    Variabel  Indikator             Nilai t  Muatan Faktor Standar 

Y7   5,80   0,65 

Y8   3,97   0,46 

Y9   7,31   0,81 

     Y10          5,93       0,66 

Sumber : Data diolah Lampiran 8 

 

Dari  hasil analisa data diketahui bahwa nilai t untuk seluruh variabel indikator 

bernilai lebih besar dari batas kritis 2,576 (nilai kritis pada tingkat signifikansi, α : 

0,01). Berdasar analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

indikator memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel latennya. Artinya 

seluruh variabel indikator memiliki kemampuan untuk mewakili variabel laten dalam 

model.  

   Pemeriksaan terhadap muatan-muatan faktor dari variabel indikator ATU 

(attitude toward using) pada tabel diatas, memperlihatkan muatan faktor untuk 

seluruh variabel indikator. Muatan faktor standar menunjukan bahwa semua variabel 

indikator mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel laten (berada di 

atas 0,30). Secara keseluruhan variabel-variabel indikator Y7, Y8, Y9 dan Y10 dari 

variabel laten  ATU (attitude toward using) mampu merepresentasikan variabel laten 

dengan baik. Dari kedua kriteria yang digunakan untuk menilai validitas variabel-

variabel indikator terbukti sebagai variabel yang valid. 

 

e. Validitas variabel-variabel indikator untuk variabel laten minat penggunaan (BI :  

behavioral  intention). 

 Path diagram yang menggambarkan hubungan variabel teramati terhadap 

variabel laten BI (behavior  intention) ditunjukan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 10 
Path diagram untuk muatan faktor dari variabel laten BI 

 

  Dari  hasil analisa data diketahui bahwa nilai t untuk seluruh variabel indikator 

bernilai lebih besar dari batas kritis 2,576 (nilai kritis pada tingkat signifikansi, α : 

0,01). Berdasar analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

indikator memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel latennya. Artinya 

seluruh variabel indikator dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk mewakili 

variabel laten dalam model.  

Tabel 8 
Nilai t dan muatan faktor Variabel Laten BI (behavior  intention) 

 
    Variabel  Indikator                       Nilai t  Muatan Faktor Standar 

Y11   4,18   0,46 

Y12   4,93   0,53 

Y13   8,02   0,78 

Y14   8,66   0,83 

Y15    7,64   0,76 

Sumber : Data diolah Lampiran 9 

  

   Pemeriksaan terhadap muatan-muatan faktor dari variabel indikator BI 

(behavior  intention) pada tabel diatas, menunjukan bahwa semua variabel indikator 

mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel laten (berada di atas 0,30). 

Secara keseluruhan variabel-variabel indikator Y11, Y12,Y13,Y14 dan Y15 dari 

BI 

y11 

y12 

y13 
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variabel laten  BI (behavior  intention) mampu merepresentasikan variabel laten 

dengan baik. Dari kedua kriteria yang digunakan untuk menilai validitas variabel-

variabel indikator terbukti sebagai variabel yang valid. 

 

f. Validitas variabel-variabel indikator untuk variabel laten penggunaan actual                

(AU : actual usage). 

  Path diagram yang menggambarkan hubungan variabel teramati terhadap 

variabel laten AU (actual use) ditunjukan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 11 
Path diagram untuk muatan faktor dari variabel laten AU 

 

Dari  hasil analisa data diketahui bahwa nilai t untuk seluruh variabel indikator 

bernilai lebih besar dari batas kritis 2,576 (nilai kritis pada tingkat signifikansi, α : 

0,01). Berdasar analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

indikator memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel latennya. Artinya 

seluruh variabel indikator dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk mewakili 

variabel laten dalam model.  

Tabel 9 
Nilai t dan muatan faktor Variabel Laten AU (actual usage) 

 
    Variabel  Indikator          Nilai t   Muatan Faktor Standar 

      Y16        6,15    0,99 

Y17        5,25    0,73  

     _____________________________________________________________________ 

Sumber : Data diolah Lampiran 10 
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      Pemeriksaan terhadap muatan-muatan faktor dari variabel indikator AU 

(actual use) pada tabel diatas, menunjukan bahwa semua variabel indikator 

mempunyai hubungan yang cukup kuat terhadap variabel laten (berada di atas 0,30). 

Secara keseluruhan variabel-variabel indikator Y16 dan Y17 dari variabel laten  AU 

(actual use) mampu merepresentasikan variabel laten dengan baik. Dari kedua 

kriteria yang digunakan untuk menilai validitas variabel-variabel indikator terbukti 

sebagai variabel yang valid. 

 

4. Hasil uji reliabilitas 

      Reliabilitas ádalah indikator kekonsistenan internal pada suatu konstruksi. Hasil 

reliabilitas yang tinggi memberikan keyakinan bahwa semua indikator individu konsisten 

dengan pengukurannnya. Tingkat reliabilitas (construct reliability) yang diterima secara 

umum adalah > 0.70 atau dapat dilihat pada variance extracted, yang direkomendasikan 

>0.50.  Pengujian reliabilitas tidak dapat diperoleh langsung dari output LISREL, tetapi 

dihitung dengan mengambil data berupa muatan faktor standar (standardized factor 

loading) dan kesalahan hitung (measurement error) hasil output LISREL. Berdasarkan 

olah data tentang uji reliabilitas seperti Lampiran 11, menghasilkan data berikut ini. 

Tabel  10 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel  

 
 Variabel        Construct Reliability (CR)   Variance Extracted (VE) 

 PEU    0,876    0,54 

 MU    0,771    0,54 

 PU    0,860    0,51 

 ATU    0,745    0,51 

 BI    0,820    0,56   

 AU    0,864    0,77 

Sumber : Data diolah Lampiran 11 
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      Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel 10 di atas menunjukan bahwa variabel 

laten yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi pengukuran yang baik. 

Construct reliability dari variabel laten yang digunakan menunjukan angka-angka yang 

cukup tinggi berada di atas batas penerimaan 0,70. Sedangkan untuk ukuran reliabilitas 

lain sebagai komplemen yaitu variance extracted, juga menunjukan nilai yang cukup baik 

di atas batas penerimaan 0,50.  

 

5. Hasil uji normalitas 

     Data yang berkaitan dengan variabel penelitian harus memenuhi ketentuan 

normalitas multivariate. Pengujian terhadap normalitas data dapat dilakukan dengan 

menggunakan kriteria critical ratio and skewness value. Asumsi lain adalah adanya 

multikolinieritas yaitu mengharuskan tidak adanya korelasi yang besar di antara variabel-

variabel independen. Nilai korelasi antara variable observed  yang tidak diperbolehkan 

adalah ≥ 0,9 (Ghozali dan Fuad 2005). Hasil analisa data program LISREL di Lampiran 

8, menunjukan bahwa data Skewness and Kurtosis signifikan di interval 5% (kurang dari 

0,05) memiliki distribusi yang normal.  

 

6. Hasil uji hipotesis 

        Model penelitian awal berdasar teori yang dibangun dan menjadi dasar 

pengembangan hipótesis dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan yang 

dirasakan diduga berhubungan dengan manfaat yang akan dirasakan dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. Di sisi lain kegunaan yang dirasakan dan kemudahan 

yang dirasakan diduga akan mempengaruhi sikap. Sikap juga dipengaruhi oleh kondisi 

eksternal berupa lingkungan yang diharuskan. Sikap dan minat akan menentukan 

penggunaan system informasi keuangan daerah 
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Gambar 12 
Model penelitian awal berdasar teori 

 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan teknik analisa model persamaan struktural 

(SEM) dengan bantuan perangkat lunak LISREL 8.54 maka dilakukan uji hipotesis yang 

telah diusulkan pada bab sebelumnya.  

a. H1 : Kemudahan yang dirasakan (PEU: perceived easy of use) akan mempengaruhi 

kegunaan yang dirasakan (PU: perceived usefulness ). 

             Pengujian hipotesis tersebut berdasar data diolah (sesuai Lampiran 9) 

menghasilkan keluaran berikut ini. 

  PU  =   0,44PEU , Errorvar = 0,80  , R² = 0,20 

         (0,098)  (0,12)   : menunjukan nilai Standard error 

            4,49   6,44   : menunjukan nilai t 

  

Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 

4,49.(nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0.05) sehingga kesimpulannya adalah 

H1 diterima. Hasil ini menunjukan bahwa pengaruh konstruksi kemudahan yang 

dirasakan (PEU : perceived ease of use) mempengaruhi kegunaan yang dirasakan 

(PU : perceived usefulness) terbukti secara signifikan dengan nilai koefisien 0,44.  
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      b. H2 : Kegunaan yang dirasakan (PU: perceived usefulness) mempengaruhi sikap (ATU: 

attitude toward using) penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

          Pengujian hipotesis tersebut berdasar data diolah (sesuai Lampiran 9) 

menghasilkan keluaran berikut ini. 

           ATU  = 0,50PU + 0,29PEU –  0,012MU ,  Errorvar + 0,55 R² = 0,45 

   (0,098)  (0,092)  (0,086) 

     5,43    3,10  -0,15 

   
Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 5,43 

(nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05) sehingga kesimpulannya adalah H2 

diterima. Hasil ini menunjukan bahwa pengaruh konstruksi kgunaan yang dirasakan 

(PU : perceived usefulness) mempengaruhi sikap (ATU: attitude toward using) 

pennggunaan system informasi keuangan daerah terbukti secara signifikan dengan 

nilai koefisien sebesar 0,50. Secara simultan, hasil ini menunjukan bahwa konstruksi 

sikap dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah.dipengaruhi secara 

signifikan oleh kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan tetapi tidak 

dipengaruhi oleh  kewajiban menggunakan. 

 

      c. H3  : Kegunaan yang dirasakan (PU: perceived usefulness) mempengaruhi minat (BI: 

behavioral intention to use) penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

          Pengujian hipotesis tersebut berdasar data diolah (sesuai Lampiran 9) 

menghasilkan keluaran berikut ini. 

  BI  =  0,22PU + 0,38ATU , Errorvar. = 0,70  , R² = 0,30 

      (0,12) (0,12)  (0,11) 

       1,89 3,27  6,44 
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Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t variable PU lebih kecil dari nilai 

kritisnya, yaitu 1,89 (nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05) sehingga 

kesimpulannya adalah H3 ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa pengaruh konstruksi 

kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat (BI: behavioral intention to use) penggunaan system informasi 

keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,22. Secara simultan, hasil ini 

menunjukan bahwa konstruksi minat dalam penggunaan sistem informasi keuangan 

daerah dipengaruhi secara signifikan oleh  sikap pemakai sistem. 

 

     d. H4  :  Kemudahan yang dirasakan (PEU: perceived easy ogf use) mempengaruhi sikap 

(ATU: attitude toward using) penggunaan system informasi keuangan daerah. 

    Pengujian hipotesis tersebut berdasar data diolah (sesuai Lampiran 9) 

menghasilkan keluaran berikut ini. 

ATU   =      0,50PU +   0,29PEU –  0,012MU ,  Errorvar = 0,55   R² = 0,45 

   (0,098)  (0,092)  (0,086) 

     5,43    3,10  -0,15 

 

Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 

3,10.(nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05) sehingga kesimpulannya adalah 

H4 diterima. Hasil ini menunjukan bahwa pengaruh konstruksi kemudahan 

penggunaan yang dirasakan (PEU : perceived easy of use) mempengaruhi sikap 

penggunaan system informasi keuangan daerah terbukti secara signifikan dengan nilai 

koefisien sebesar 0,29. Secara simultan, hasil ini menunjukan bahwa konstruksi sikap 

dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan 

oleh kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan tetapi tidak dipengaruhi oleh  

kewajiban menggunakan. 
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     e. H5 : Sikap (ATU: attitude toward using) mempengaruhi minat (BI: behavioral intention 

to use) penggunaan system informasi keuangan daerah. 

       Pengujian hipotesis tersebut berdasar data diolah (sesuai Lampiran 9) 

menghasilkan keluaran berikut ini. 

BI  =  0,22PU + 0,38ATU , Errorvar. = 0,70  , R² = 0,30 

       (0,12) (0,12)  (0,11) 

        1,89 3,27  6,44 

 

Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 3,27 

(nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05) sehingga kesimpulannya adalah H5 

diterima. Hasil ini menunjukan bahwa pengaruh konstruksi sikap mempengaruhi minat 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah terbukti secara signifikan dengan nilai 

koefisien sebesar 0.38.. 

 

f. H6 : Kewajiban penggunaan (MU: mandatory using) mempengaruhi sikap (ATU: 

attitude toward using) dalam penggunaan  sistem informasi keuangan daerah. 

         Pengujian hipotesis tersebut data diolah (sesuai Lampiran 9) menghasilkan 

keluaran sebagai berikut : 

           ATU  = 0,50PU + 0,29*PEU –  0,012MU ,  Errorvar + 0,55 R² = 0,45 

   (0,098)  (0,092)  (0,086) 

     5,43    3,10  -0,15 

 

Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t variabel MU lebih kecil dari nilai 

kritisnya, yaitu -0,15 (nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05) sehingga 

kesimpulannya adalah H6 ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa konstruksi kewajiban 

penggunaan tidak berpengaruh secar signifikan terhadap sikap dalam penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah dengan nilai koefisien sebesar -0,012. Secara 
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simultan, hasil ini menunjukan bahwa konstruksi sikap dalam penggunaan sistem 

informasi keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kemudahan penggunaan 

dan manfaat penggunaan tetapi tidak dipengaruhi oleh  kewajiban menggunakan. 

 

   g. H7: Minat (BI: behavioral intention to use) mempengaruhi penggunaan (AU: actual 

usage)  system informasi keuangan daerah 

        Pengujian hipotesis tersebut berdasar data diolah (sesuai Lampiran 9) 

menghasilkan keluaran berikut ini. 

AU  =  0,35BI ,  Errorvar. = 0,88  ,   R² = 0,12 

    (0,10)  (0,14) 

    3,43  6,44 

 
 

Dari keluaran di atas diketahui bahwa nilai t lebih besar dari nilai kritisnya, yaitu 3,43 

(nilai kritis 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05) sehingga kesimpulannya adalah H7 

diterima. Hasil ini menunjukan bahwa pengaruh konstruksi minat mempengaruhi 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah terbukti secara signifikan dengan nilai 

koefisien sebesar 0,35. 

Hasil output LISREL lain juga menunjukan adanya pengaruh yang cukup 

signifkan konstruksi kemudahan penggunaan (PEU: perceived easy of use) terhadap 

penggunaan aktual (AU: actual usage) dengan nilai t lebih besar dari nilai kritis 1,96 

pada tingkat signifikansi 0,05 dan koefisien sebesar 0,10 adalah berikut ini. 

AU  =  0,10PEU – 0,0016MU ,  Errorvar. = 0,99 , R² = 0,010 

    (0,039) (0,011) 

    2,63  -0,15 
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7. Uji kesesuaian keseluruhan (uji overall model fit) 

       Suatu model dikatakan fit jika kovarian matriks suatu model (model based 

cavariance matrix) adalah sama dengan covarian matriks data (observed cavariance 

matrix). Indikator Goodness of Fit Index (GFI) dan Normed Fit Index (NFI) merupakan 

indikator utama yang umum digunakan untuk menilai uji kesesuaian model keseluruhan. 

Dikatakan baik jika GFI dan NFI berada diantara nilai 0 – 1 meskipun tidak ada angka 

mutlak, makin tinggi nilainya berarti model makin baik. NFI dan GFI untuk model 

struktural yang diajukan memiliki uji kesesuaian yang menyeluruh di atas 0.70 atau 

dikatakan memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi. Penilaian model (uji overall 

model fit) yang disediakan Lisrel 8.54 adalah berikut ini. 

Tabel  11 
Overall Model Fit 

 
     Overall Model Fit    Nilai             
    Chi-Square dan P   91,04 (P = 0,00) 
 NCP     81,20 
 RMSEA    0,37 
 ECVI     1,40 
 NFI     0,66 
 CFI     0,67 
 IFI     0,68 
 GFI     0,74 
 AGFI     0,23  
  
Sumber : Data diolah Lampiran 13 

  

      Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan model yang 

dispesifikasikan terhadap variabel indikator dan variabel laten yang mendasarinya, 

menunjukan bahwa model yang diusulkan memiliki tingkat kesesuaian menyeluruh yang 

cukup baik.  
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B. Analisis dan Pembahasan 

Pengujian terhadap H1 menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima, yang berarti 

bahwa konstruksi kemudahan yang dirasakan (PEU : perceived ease of use) memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) 

dalam penggunaan sistem informasi manajemen keuangan daerah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian tentang perceived usefulness dan perceived ease of use sebelumnya dilakukan 

Davis (1986); Davis (1989); Adams et al. (1992); Davis et al. (1993); Horton et al. (2001) 

dalam Lu et al (2003) yang menunjukan adanya hubungan yang kuat variabel kemudahan 

penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) terhadap kegunaan yang dirasakan 

(perceived usefulness) dalam penggunaan sistem informasi. Pemakai akan merasakan 

manfaat yang lebih besar jika merasakan kemudahan dalam menggunakan sistem informasi 

tersebut. 

Pengujian terhadap H2 menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima, yang berarti 

bahwa konstruksi kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap sikap penggunaan (ATU : attitude toward using) dalam pemakaian 

sistem informasi keuangan daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian tentang perceived 

usefulness sebelumnya dilakukan oleh Davis (1986); Horton et al. (2001) dalam Lu et al. 

(2003); Spacey et al. (2004)  menunjukan adanya hubungan yang signifikan variabel 

kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) terhadap sikap penggunaan sistem informasi 

(self-reported usage). Meskipun hasil penelitian Barnet et al. (2006) menunjukan variabel 

manfaat yang dirasakan (perceived usefulness) relatif lemah untuk menjadi predictor objectif 

usage. Artinya jika pemakai merasakan ada manfaat atau kegunaan yang besar untuk 

mendukung kinerjanya maka pemakai akan bersikap positif (menerima) penggunaan sistem 

informasi. 
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Pengujian terhadap H3 menyatakan bahwa hipotesis tersebut ditolak. Hasil ini 

menunjukan bahwa konstruksi kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) tidak 

mempengaruhi minat penggunaan system informasi keuangan daerah, tetapi nilai penolakan 

yang tidak signifikan. Hasil ini agak berbeda dengan penelitian TAM sebelumnya yang 

menunjukan pengaruh yang signifikan kegunaan yang dirasakan terhadap minat dilakukan 

oleh Davis (1986); Kripanont (2007); Syarif dan Sensuse (2007). Minimnya pengaruh 

persepsi adanya manfaat penggunaan terhadap minat mungkin disebabkan oleh masih  

barunya sistem ini dalam menunjang operasional keuangan di setiap instansi pemerintah kota 

Surakarta. Sehingga manfaat sistem informasi keuangan daerah belum dapat dirasakan oleh 

setiap pegawai yang berhubungan dengan sistem ini. Mungkin juga adanya pembagian tugas 

antara pegawai bendahara atau penatausaha akuntansi dengan petugas input data komputer 

(operator sistem). Tujuan utama diterapkannya sistem ini adalah untuk membantu tugas 

pelaporan keuangan/anggaran daerah.    

Pengujian terhadap H4 menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima, yang berarti 

bahwa konstruksi kemudahan penggunaan yang dirasakan (PEU : perceived easy of use) 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap sikap penggunaan (ATU : attitude toward 

using) dalam pemakaian system informasi keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya dilakukan oleh Davis (1986); Adams et al. (1992); Davis et al. (1993); 

Ndubisi dan Jantan (2003); Horton et al. (2001) dalam Lu et al. (200); Spacey et al. (2004); 

Ramayah dan Lo (2007) yang menunjukan adanya hubungan yang signifikan variabel 

kemudahan penggunaan yang dirasakan terhadap penggunaan sistem informasi. Kedua 

konstruksi kemudahan penggunaan yang dirasakan (PEU : perceived easy of use) dan  

kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap sikap penggunaan (ATU : attitude toward using) dalam pemakaian sistem informasi 

keuangan daerah. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

   

Pengujian terhadap H5 menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima. Hasil ini 

menunjukan bahwa konstruksi sikap mempengaruhi minat (BI: behavioral intention to use) 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah terbukti secara signifikan. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian tentang aspek attitude towards behavior (sikap terhadap perilaku) 

sebelumnya dalam Davis (1989); Adams et al. (1992); Chau dan Hu (2001); Agarwal and 

Prasad (1998); Horton et al. (2001) dan Hu et al. (1999) dalam Lu et al. (2003); Spacey et al. 

(2004) yang menunjukan sikap berhubungan dalam penggunaan sesungguhnya system. 

Artinya jika pemakai sudah bersikap positif atau menerima sistem informasi maka akan 

tumbuh minat untuk menggunakannya. Demikian juga jika pemakai sudah ada minat yang 

kuat maka direalisasikan menjadi bentuk perilaku penggunaan.  

Pengujian terhadap H6 menyatakan bahwa hipotesis tersebut ditolak.  Hasil ini 

menunjukan bahwa konstruksi sikap tidak dipengaruhi oleh kewajiban menggunakan sistem 

informasi keuangan daerah. Hasil ini agak berbeda dengan penelitian Venkatesh and Davis 

(2000); Adamson & Shine (2003); Hartwick dan Barki (1994) dalam Hartono (2007) dan 

Syarif&Sensuse (2008) menunjukan adanya kondisi lingkungan yang berbeda yaitu 

penggunaan yang diwajibkan (mandatory) dan kesukarelaan (voluntariness) mempunyai 

pengaruh dalam penggunaan sistem informasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya 

kesadaran bahwa perilaku sikap dalam bekerja mestinya memang hanya didasarkan oleh 

adanya peraturan-peraturan tertulis yang mengatur pekerjaan tetapi karena adanya anggapan 

bahwa sistem ini mulai diterapkan dalam rangka mempermudah dan membantu tugas-tugas 

keuangan.    

Pengujian terhadap H7 menyatakan bahwa hipotesis tersebut diterima, yang berarti 

bahwa konstruksi minat mempengaruhi penggunaan sistem informasi keuangan daerah 

secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian tentang aspek minat menggunakan 

(behavior intention) sebelumnya Davis (1989); Davis et al. (1989); Adams et al. (1992); 
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Chau dan Hu (2001); Venkatesh dan Davis (2000); Venkatesh et al. (2003); Agarwal and 

Prasad (1998) dan Hu et al. (1999) dalam Lu et al. (2003); Spacey et al. (2004); Fusilier dan 

Durlabji (2005); Kripanont (2007) menunjukan bahwa minat perilaku berhubungan dan 

prediktor yang baik dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem informasi. 

Hasil lain dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh secara simultan 

konstruksi kemudahan penggunaan, dan manfaat penggunaan terhadap sikap dalam 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Pengaruh konstruksi kemudahan penggunaan 

terhadap penggunaan aktual dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah, 

sedangkan konstruksi minat penggunaan tidak dipengaruh kewajiban menggunakan. 

Penelitian ini menghasilkan model akhir berikut ini. 

 

Gambar 13 
Model  Hasil Penelitian ini 

 

Model ini menunjukan bahwa kemudahan penggunaan yang dirasakan (PEU : 

perceived easy of use) berpengaruh secara signifikan terhadap manfaat yang dirasakan (PU: 

perceived usefulness) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIMDA). Di sisi 

lain kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) dan kemudahan yang dirasakan 

(PEU : perceived easy of use) secara signifikan bersama-sama mempengaruhi sikap (ATU : 

attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Sikap (ATU : 

attitude toward using) berpengaruh secara signifikan  terhadap minat (BI: behavioral 
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intention to use) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Selanjutnya minat 

(BI: behavioral intention to use) berpengaruh secara signifikan  terhadap penggunaan aktual 

(AU : actual usage) system informasi keuangan daerah (SIMDA) di instansi Pemerintah Kota 

Surakarta. Ringkasan hasil penelitian  dapat disajikan berikut ini.  

Tabel  12 
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 
No   Hipotesis       Diterima/ditolak 
 
1. H1 :  Kemudahan yang dirasakan (PEU: perceived easy of use)  Diterima 

               akan mempengaruhi kegunaan yang dirasakan 

        (PU: perceived usefulness ) 

2.   H2 :  Kegunaan yang dirasakan (PU: perceived usefulness)  Diterima 

   mempengaruhi sikap (ATU: attitude toward using)  

3.   H3 :  Kegunaan yang dirasakan (PU: perceived usefulness)  Ditolak 

   mempengaruhi minat (BI: behavioral intention to use)  

4.  H4  :  Kemudahan yang dirasakan (PEU: perceived easy ogf use)  Diterima 

   mempengaruhi sikap (ATU: attitude toward using)  

5.  H5 :  Sikap (ATU: attitude toward using) mempengaruhi minat  Diterima 

        (BI: behavioral intention to use)  

6.  H6 :  Sikap (ATU: attitude toward using) dipengaruhi oleh  Ditolak 

  kewajiban menggunakan (MU: mandatory using)  

7.  H7 :  Minat (BI: behavioral intention to use) mempengaruhi   Diterima 

  penggunaan  (AU: actual usage) SIMDA 

Sumber : data diolah 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi kemudahan yang 

dirasakan (PEU : perceived ease of use) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kegunaan yang dirasakan (PU : perceived usefulness) dalam penggunaan sistem informasi 

manajemen keuangan daerah. Konstruksi kegunaan yang dirasakan (PU : perceived 

usefulness) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap sikap penggunaan (ATU : attitude 

toward using) dalam pemakaian sistem informasi keuangan daerah. Konstruksi kemudahan 

penggunaan yang dirasakan (PEU : perceived easy of use) memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap sikap penggunaan (ATU : attitude toward using) dalam pemakaian sistem 

informasi keuangan daerah. Konstruksi sikap (ATU : attitude toward using) mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap minat (BI : behavioral intention to use) penggunaan 

sistem informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan sebagian besar 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. 

             Hasil penelitian juga menunjukan bahwa konstruksi kegunaan yang dirasakan (PU: 

perceived usefulness) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat (BI : behavioral 

intention to use) penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Konstruksi kewajiban 

penggunaan (MU : mandatory using) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap sikap 

(ATU : attitude toward using) dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. 

Konstruksi minat (BI : behavioral intention to use) mempengaruhi penggunaan aktual (AU : 

actual usage) dalam pemakaian sistem informasi keuangan daerah secara signifikan.  Hasil 

ini agak berbeda dengan penelitian  sebelumnya yang telah dilakukan. 

       Hasil lain dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh secara simultan 

konstruksi kemudahan penggunaan, dan manfaat penggunaan terhadap sikap dalam 
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penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Konstruksi kemudahan penggunaan (PEU : 

perceived easy of use) berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan aktual dalam 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah, sedangkan konstruksi minat penggunaan 

tidak dipengaruh kewajiban menggunakan. 

 

B. Keterbatasan 

 Penelitianini memiliki beberapaketerbatasan yang kemungkinan dapat mengganggu 

hasil penelitian yang ingin dicapai, yaitu antara lain : 

1. Keterbatasan yang melekat pada data yang diperoleh melalui alat kuesioner, adanya 

kemungkinan bias yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara peneliti dan 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keterbatasan ini selalu ada 

pada data yang diperoleh melalui kueioner dan tidak dapat dihindari, meskipun hal ini 

sudah diusahakan untuk diminimalisasi dalam proses penyusunan kuesioner. 

2. Keterbatasan jumlah responden sehingga data-data yang ada tidak dapat diuji secara 

serentak, meskipun hasil analisisnya akan sama. Hal ini mengakibatkan path diagram 

yang menggambarkan hasil analisis tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan 

hubungan-hubungan antar variabel teramati terhadap variabel laten dan hubungan 

antara varibale latennya. Bahkan hubungan-hubungan antar variabel laten tidak dapat 

digambarkan dengan simbol variabel teramati. 

 

C. Saran dan Implikasi 

         Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi bagi praktisi khususnya 

Pemerintah Kota Surakarta agar penggunaan sistem informasi keuangan daerah lebih 

optimal sesuai yang diharapkan. Bagi para penyedia perangkat lunak (software) sistem 

perlu memperhatikan masalah kualitas yang meliputi reliabilitas, fungsionalitas dan 
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kemudahan untuk berinteraksi sebagai conscern utama pemakai software sistem 

manajemen informasi keuangan daerah. Bagi peneliti dapat menjadi awal bgi penelitian-

penelitian lanjutan di bidang sistem informasi terutama dalam memahami perilaku 

pengguna sistem informasi manajemen keuangan daerah yang mulai diterapkan di 

beberapa instansi pemerintah daerah Indonesia, Selain itu, ternyata penerapan software di 

instansi pemerintahan didukung oleh adanya kewajiban menggunakan sistem informasi 

keuangan daerah berdasar peraturan daerah yang harus dilaksanakan meskipun dalam 

penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam penggunaan SIMDA. 

Terlepas dari keterbatasan yang ada, penelitian ini mampu memberikan masukan yang 

berarti tentang faktor-fatkor yang menjelaskan penggunaan software sistem informasi 

manajemen keuangan daerah.  
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