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ABSTRAK 

 

PERLUASAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA 

KONTEKS INTERNET BROADBAND 

(Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

Solo) 

 

Muhamad Irfani 

F. 0203107 

Studi ini melakukan perluasan Technology Acceptance Model (TAM) 

dengan menambahkan tiga variabel yaitu perceived enjoyment, compatibility dan 

perceived resources untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadi variabel kunci 

pada konteks teknologi internet broadband dengan setting Indonesia. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh: 

(1) perceived enjoyment pada perceived usefulness, perceived ease of use, dan 

behavioral intention, (2) compatibility pada perceived usefulness dan perceived 

ease of use, (3) perceived resources pada perceived usefulness, perceived ease of 

use dan behavioral intention, (4) perceived usefulness pada behavioral intention, 

(5) perceived ease of use pada perceived usefulness dan behavioral intention.  

Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan metode survey melalui 

kuesioner. Teknik sampling yang digunakan pada studi ini adalah non probability 

sampling dengan metode purposive sampling. Target populasi adalah mahasiswa 

S1 FE UNS Solo yang sudah pernah menggunakan akses internet broadband 

Speedy dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 197 responden.  

Studi ini menggunakan analisis Structural Equation modeling (SEM) 

dengan estimasi Maximum Likelihood (ML) melalui Program AMOS versi 4.01. 

Goodness-of-fit setelah dilakukan modifikasi atas model yang diajukan 

menunjukkan hasil yang baik. Berikut ini adalah urutan hasil pengukuran model 

penelitian yang telah dimodifikasi: 2 = 169.412; probabilitas = 0.065; RMSEA = 

0.032; GFI = 0.920; AGFI = 0.883; CMIN/DF = 1.185; TLI = 0.982; CFI = 0.987.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (H1) perceived enjoyment 

berpengaruh positif pada perceived usefulness; (H2) perceived enjoyment 

berpengaruh positif pada perceived ease of use; (H3) perceived enjoyment 

berpengaruh positif pada behavioral intention; (H7) perceived resources 

berpengaruh positif pada perceived ease of use; (H10) perceived ease of use 

berpengaruh positif pada perceived usefulness dan (H11)  perceived ease of use 

berpengaruh positif pada behavioral intention. 

Saran untuk studi selanjutnya adalah (1) Melakukan generalisasi model 

pada konteks subjek dan objek penelitian yang berbeda, (2) Melakukan perluasan 

pada TAM (3) Melakukan pendekatan penelitian longitudinal, (4) Menambahkan 

variabel usage behavior atau actual behavior sebagai variabel prediktor, (5) 

Melakukan pretest pada sampel kecil sebelum disebar pada sampel besar. 

 

Kata kunci: Technology Acceptance Model (TAM), internet broadband. 
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ABSTRACT 

 

 

EXTENDING TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) FOR A 

BROADBAND INTERNET CONTEXT 

(Study at Bachelor Students in Economics Faculty University of Sebelas 

Maret-Solo) 

 

Muhamad Irfani 

F 0203107 

 

This study extend Technology Acceptance Model (TAM) by enhancing three 

constructs or variables which are perceived enjoyment, compatibility and 

perceived resources. This study aims to find some critical factors at broadband 

internet context in Indonesia.  

This study uses non probability sampling with purposive sampling method 

through questionnaire. Sample are 197 bachelor students in economics faculty 

university of Sebelas Maret that have been used broadband internet access of 

Speedy. 

As for analysis that use in this study is Structural Equation Modeling (SEM) 

with estimation of Maximum Likelihood (ML) by AMOS version 4.01 program. 

Result of data shows that goodness-of-fit after modify is good. Following are the 

result of measurement model after modified: 2 = 169.412; probability = 0.065; 

RMSEA = 0.032; GFI = 0.920; AGFI = 0.883; CMIN / df = 1.185; TLI = 0.982; 

CFI = 0.987. 

From result of data and hypothesis analysis find that: (H1) perceived 

enjoyment have a positive effect on perceived usefulness; (H2) perceived 

enjoyment have a positive effect on perceived ease of use; (H3) perceived 

enjoyment have a positive effect on behavioral intention; (H7) perceived 

resources have a positive effect on perceived ease of use; (H10) perceived ease of 

use have a positive effect on perceived usefulness; (H11) perceived ease of use 

have a positive effect on behavioral intention. 

Some suggestion for the future study are (1) Doing generalization model at 

different context of research subject and object in larger area, (2) Doing more 

extension with TAM (3) Doing longitudinal approach research, (4) Enhancing 

usage behavior or actual behavior as a predictor variable, (5) Doing pretest in 

small sample first before disseminated at big sample. 

 

Keyword: Technology Acceptance Model ( TAM), broadband internet. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Studi penerimaan teknologi mempelajari bagaimana (how) dan mengapa (why) 

individu mengadopsi teknologi informasi yang baru (Venkatesh, 2003), sehingga 

studi mengenai penerimaan teknologi pada individu masih menjadi fokus penting 

dalam penelitian di bidang sistem informasi seiring perkembangan teknologi-

teknologi baru yang terus bermunculan (Yi dan Hwang, 2003; Kripanont, 2007). 

Studi penerimaan individu telah mengembangkan beberapa model teoritis 

yang diadaptasi dari perspektif ilmu di bidang sistem informasi, psikologi, dan 

sosiologi (Venkatesh, 2003), yaitu: (1) Theory of Reasoned Action (TRA) 

(Fishbein dan Ajzen, 1980), (2) Innovations Diffusion Theory (IDT) (Rogers, 

1983), (3) Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1985), (4) Social Cognitive 

Theory (SCT) (Bandura, 1986), (5) Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 

1989; Davis et al., 1989), (6) Motivational Model (MM) (Davis et al., 1992), (7) 

Augmented TAM or Combined TAM dan TPB (C-TAM-TPB) (Taylor dan Todd, 

1995a), (8) Decomposed Theory of Planned Behavior (DTPB) (Taylor dan Todd, 

1995b), (9) TAM2 (Venkatesh dan Davis, 2000), (10) The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). 

Dari berbagai model dan teori penerimaan individu yang ada, Technology 

Acceptance Model (TAM) merupakan model penerimaan individu yang 

diformulasi oleh Davis (1989) untuk memahami dan menjelaskan penggunaan 
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serta penerimaan teknologi secara khusus (Venkatesh et al., 2003). TAM 

merupakan model penerimaan teknologi yang sederhana, teruji, dan powerful 

(Venkatesh dan Davis, 2000) dan dianggap model penerimaan teknologi yang 

paling berpengaruh dan paling banyak digunakan pada studi di bidang sistem 

informasi. (Lee et al., 2003). 

Secara luas TAM telah diaplikasikan pada berbagai subjek teknologi seperti: 

mahasiswa S1 (Klopping dan McKinney, 2004; El-Gayar dan Moran, 2007; Hart 

et al., 2007; Sally, 2006), mahasiswa S2 (Davis, 1989; Davis et al., 1989), 

profesional (Lucas dan Spitler, 1997; Venkatesh dan Davis, 2000) dan umum 

(Hsu dan Lu, 2004; Wang et al., 2006) serta beragam objek teknologi seperti: 

software (Davis et al., 1989; Karahanna et al., 1999), workstation (Lucas dan 

Spitler, 1997), e-mail (Gefen dan Straub, 1997), WWW (Agarwal dan Karahanna, 

2000; Moon dan Kim, 2001), internet (Kripanont, 2006, 2007; Sally, 2006), 

online games (Hsu dan Lu, 2004) dan tablet PC (Moran, 2006). 

Namun hasil studi meta analisis Legris et al. (2003) menunjukkan bahwa 

berbagai hasil studi terdahulu mengenai TAM masih mengindikasikan terjadinya 

divergensi terkait hubungan antar variabel dalam TAM. Menurut Moon dan Kim 

(2001) keragaman yang terjadi diduga disebabkan terutama oleh perbedaan pada 

karakteristik teknologi, subjek pengguna serta konteks objek teknologi yang 

diteliti. Berbeda dengan hasil studi Straub et al. (1997) yang menduga bahwa 

keragaman yang terjadi pada hasil studi TAM disebabkan oleh kondisi antar 

budaya (cross-culture) yang berbeda pada ruang lingkup teknologi tersebut.  
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Studi Saade & Kira (2006) dan Kripanont (2006) mengusulkan melakukan 

perluasan dengan menambahkan variabel dalam TAM serta mengaplikasikannya 

dalam konteks objek teknologi yang bervariasi untuk mengatasi keragaman yang 

terjadi pada TAM. Studi terdahulu memperluas TAM dengan penambahan 

konstruk/variabel seperti: perceived enjoyment (Davis et al., 1992), perceived 

playfulness (Moon dan Kim, 2001), compatibility (Agarwal dan Karahanna, 

1998), perceived resources (Mathieson et al., 2001), perceived credibility (Wang 

et al., 2003), perceived credibility, perceived self efficacy dan perceived financial 

cost (Wang et al., 2006), social influences dan flow experience (Hsu dan Lu, 

2004). 

Studi TAM terdahulu secara luas telah melakukan berbagai jenis variasi 

subjek teknologi, konteks objek teknologi serta perluasan model dengan maksud 

untuk mendapatkan cara pandang yang lebih luas serta penjelasan yang lebih baik 

proses penerimaan teknologi pada individu (Legris et al., 2003).  

Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan perluasan pada TAM 

(Davis et al., 1989) dengan konteks objek teknologi akses internet berkecepatan 

tinggi (high access speed) atau biasa disebut broadband dengan melakukan 

penyesuaian pada karakteristik teknologi, subjek pengguna serta konteks objek 

teknologi yang diteliti. Studi ini tidak menyertakan variabel usage behavior pada 

TAM karena diduga prediktor terbaik dari penerimaan teknologi adalah 

behavioral intention (Karahanna et al., 1999). 

Peneliti memilih objek studi teknologi internet broadband dikarenakan 

teknologi internet broadband diyakini mempunyai peran penting yang strategis 
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bagi para pengguna individu dan organisasional seperti konsumen individu, 

organisasi bisnis, organisasi sosial, dan pemerintah. Broadband memungkinkan 

para penggunanya mendapatkan manfaat dari aplikasi internet yang membutuhkan 

kecepatan akses yang tinggi seperti aplikasi pada e-learning, e-government, e-

business, e-health, e-banking, e-commerce, online shop, online services (ITU, 

2009). Penggunaan aplikasi tersebut diduga kuat dapat meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas bagi para penggunanya sehingga dalam konteks skala 

yang lebih besar dapat meningkatkan daya saing (competitiveness) bangsa  serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi (economic growth) suatu negara (Fornefeld et 

al., 2008; ITU corporate, 2007; OECD, 2008).  

 Studi terdahulu menyarankan untuk mengeksplorasi variabel anteseden dari 

perceived usefulness dan perceived ease of use disebabkan karena TAM tidak 

mengeksplorasi secara luas bagaimana dan mengapa variabel keyakinan individu 

ini terbentuk (Karahanna et al., 1999). Senada dengan studi (Davis, 1989; Davis et 

al., 1989) yang menyarankan bahwa studi penerimaan teknologi ke depannya 

perlu untuk mencari bagaimana variabel lainnya mempengaruhi perceived 

usefulness, perceived ease of use dan behavioral intention. 

Pada konteks internet broadband peneliti mengidentifikasi tiga 

konstruk/variabel yaitu: compatibility, perceived enjoyment, dan perceived 

resources yang diyakini relevan untuk diaplikasikan pada konteks internet 

broadband. Tiga konstruk/variabel tersebut ditambahkan pada model TAM 

sebagai variabel antesenden atau variabel eksternal dari perceived usefulness, 

perceived ease of use dan behavioral intention yang kemudian diuji kembali 
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hubungan antar variabelnya. Studi ini merupakan kombinasi dari berbagai teori 

penerimaan teknologi yang telah dikenal luas pada bidang studi sistem informasi 

yakni Innovation Diffusion Theory (IDT) (Roger, 1983), Theory of Planned 

Behavior (TPB) (Ajzen, 1991) dan Motivational Model (MM) (Davis et al., 

1992).  

Perluasan pada TAM serta kombinasi dari ketiga teori tersebut diharapkan 

dapat mengungkap variabel-variabel yang menjadi faktor kunci serta cara pandang 

yang lebih luas dan penjelasan yang lebih baik proses penerimaan teknologi pada 

konteks teknologi internet broadband. Sehingga ada tujuh konstruk/variabel 

amatan yang dikonstruksi pada model yang digunakan pada studi ini tiga 

konstruk/variabel amatan dari TAM yaitu perceived usefulness, perceived ease of 

use, dan behavioral intention serta tiga konstruk/variabel perluasan yaitu 

perceived enjoyment, compatibility, dan perceived resources. Pemilihan ketiga 

variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan yang akan dijelaskan berikut ini. 

Perceived enjoyment. Variabel perceived enjoyment berasal dari Motivational 

Model (MM) yang dikembangkan oleh Davis et al. (1992). Davis et al. (1992) 

mengaplikasikan teori motivasional untuk memahami penerimaan teknologi pada 

individu yang kemudian mengidentifikasi perceived usefulness sebagai motivasi 

ekstrinsik dan perceived enjoyment sebagai motivasi instrinsik. Perceived 

enjoyment didefinisi sebagai nilai yang timbul pada pengguna teknologi sebagai 

akibat dari aktivitas penggunaan teknologi yang dirasakan menyenangkan (Davis 

et al., 1992). Variabel perceived enjoyment diduga berperan penting pada konteks 

internet broadband karena diketahui bahwa ketika pengguna teknologi termotivasi 
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secara intrinsik, perilaku individu akan menjadi produktif dan efektif 

(Csikszentmihalyi dalam Yi dan Hwang, 2003). Hasil studi lainnya menyatakan 

bahwa motivasi intrinsik lebih berpengaruh dalam menentukan sikap penerimaan 

teknologi dibandingkan motivasi eksternal (Moon dan Kim (2001).  

Compatibility. Variabel ini pertama kali dikemukakan oleh Roger (1983) 

dalam Innovation Diffusion Theory (IDT) dari disiplin ilmu sosiologi. Innovation 

Diffusion Theory (IDT) menggambarkan proses individu dalam membuat 

keputusan yang kemudian diadopsi dalam studi penerimaan teknologi (Agarwal 

dan Karahanna, 1998; Karahanna et al., 1999; Oh et al, 2003). Compatibility 

didefinisi sebagai tingkat inovasi atau perubahan pada individu yang sesuai atau 

compatible dengan nilai-nilai yang dianut, pengalaman masa lalu, serta kebutuhan 

potensial pengguna teknologi (Agarwal dan Karahanna, 1998). Compatibility 

dianggap penting untuk menjelaskan penerimaan teknologi pada internet 

broadband karena teknologi intenet broadband menawarkan kelebihan dalam 

kecepatan akses, bandwith yang lebih besar, serta layanan yang lebih lengkap, 

namun teknologi internet broadband tidak jauh berbeda dengan teknologi 

sebelumnya sehingga pengguna teknologi sebelumnya mempunyai kemudahan 

dalam mengadopsi teknologi internet broadband.  

Perceived resources. Perceived resources merupakan variabel adaptasi dari 

perceived behavioral control pada Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 

1991) yang kemudian dimodifikasi oleh Mathieson et al. (2001). Mathieson et al. 

(2001) menjelaskan bahwa TAM tidak menyertakan kemungkinan hambatan 

sumberdaya dalam penerimaan teknologi pada pengguna, padahal pengguna 
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teknologi seringkali menghadapi kendala atau hambatan sumber daya dalam 

prakteknya. Hambatan sumberdaya yang dimaksud dapat berupa atribut produk, 

keterampilan, hardware, software, finansial dan waktu. Dalam konteks teknologi 

internet broadband pengguna teknologi diharapkan mempunyai keterampilan 

yang cukup, kemampuan finansial serta tersedianya waktu, sehingga variabel ini 

dianggap penting untuk ditambahkan pada TAM dalam memprediksi penerimaan 

teknologi internet broadband. Menurut Mathieson et al. (2001) perceived 

resources didefinisi sebagai kepercayaan yang timbul pada pengguna bahwa 

pengguna teknologi membutuhkan sumber daya yang bersifat individu maupun 

organisasi dalam menggunakan produk teknologi. 

Studi ini mengambil sampel mahasiswa S1 di lingkungan kampus Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo karena menurut hasil survey 

Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika (P3TIE) 

(2002) menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tingkat sarjana merupakan 

pengguna internet terbanyak (43%) diikuti oleh tingkat SLTA (41%). Senada 

dengan hasil studi Andarwati dan Sankarto (2005) yang menduga bahwa 

responden yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih banyak 

memanfaatkan internet untuk penelusuran informasi sesuai dengan 

spesialisasinya.  

 

B.      Rumusan Masalah 

Studi ini melakukan perluasan pada TAM dengan menambahkan 

konstruk/variabel perceived enjoyment, compatibility dan perceived resources 

sebagai variabel eksternal atau anteseden pada perceived usefulness dan perceived 
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ease of use, serta variabel perceived enjoyment dan perceived resources sebagai 

variabel yang berpengaruh langsung pada behavioral intention. Berdasarkan 

uraian-uraian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan pada studi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah perceived enjoyment berpengaruh pada perceived usefulness?  

2. Apakah perceived enjoyment berpengaruh pada perceived ease of use? 

3. Apakah perceived enjoyment berpengaruh pada behavioral intention? 

4. Apakah compatibility berpengaruh pada perceived usefulness? 

5. Apakah compatibility berpengaruh pada perceived ease of use? 

6. Apakah perceived resources berpengaruh pada perceived usefulness? 

7. Apakah perceived resources berpengaruh pada perceived ease of use? 

8. Apakah perceived resources bepengaruh pada behavioral intention? 

9. Apakah perceived usefulness berpengaruh pada behavioral intention? 

10. Apakah perceived ease of use berpengaruh pada perceived usefulness? 

11. Apakah perceived ease of use berpengaruh pada behavioral intention? 

 

C.     Tujuan Penelitian 

Studi ini bertujuan untuk menguji perluasan konstruk/variabel pada TAM 

dengan setting Indonesia yang diharapkan dapat: (1) mengungkapkan faktor-

faktor yang menjadi variabel kunci pada konteks teknologi internet broadband, 

(2) memperoleh cara pandang yang lebih luas serta penjelasan yang lebih baik 

proses penerimaan teknologi pada konteks teknologi internet broadband. 

Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu: (1) 

bagaimana perceived enjoyment berpengaruh pada perceived usefulness, 
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perceived ease of use, dan behavioral intention, (2) bagaimana compatibility 

berpengaruh pada perceived usefulness dan perceived ease of use, (3) bagaimana 

pengaruh perceived resources pada perceived usefulness, perceived ease of use 

dan behavioral intention, (4) bagaimana pengaruh perceived usefulness pada 

behavioral intention, (5) bagaimana perceived ease of use berpengaruh pada 

perceived usefulness dan behavioral intention.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kemanfaatan teoritis  

Studi ini berlatar belakang budaya keprilakuan pengguna teknologi di 

Indonesia sehingga diharapkan studi ini selain dapat memberikan perspektif yang 

berbeda dalam studi di bidang penerimaan teknologi juga dapat memberikan 

manfaat sebagai referensi pada studi yang akan datang.  

 

2. Kemanfaatan praktis 

Perluasan TAM yang dikembangkan dalam studi ini bertujuan untuk 

mengetahui konstruk/variabel yang mempengaruhi penerimaan teknologi pada 

konteks teknologi internet broadband sehingga hasilnya diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman serta bahan pertimbangan bagi 

para pemasar dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat. 

 

3. Kemanfaatan subyektif 

Bagi peneliti studi ini merupakan proses pembelajaran dalam 

mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi ke dalam 

permasalahan dan fakta sebenarnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Pembahasan ini bertujuan menelusuri literatur-literatur mengenai studi 

penerimaan teknologi sekaligus menjelaskan posisi studi ini jika dibandingkan 

studi sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel amatan serta hubungan 

antar variabel yang dikonsepkan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan 

kerangka dasar dalam merumuskan hipotesis serta pengembangan model yang 

diusulkan. 

Ada empat sub bahasan yaitu: pertama, teori dan model penerimaan individu 

yang menjelaskan teori dan model yang banyak digunakan pada studi penerimaan 

teknologi, kedua, posisi studi yang bertujuan menjelaskan perbedaan variabel-

variabel yang menjadi fokus bahasan studi dengan studi-studi sebelumnya, ketiga, 

pembahasan teori dan hipotesis yang digunakan sebagai landasan pengembangan 

hipotesis, dan keempat, pengembangan model penelitian yang didasarkan pada 

rumusan hipotesis.  

 

A. Teori & Model Penerimaan Individu 

1. Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of reasoned action (TRA) diadaptasi dari bidang psikologi sosial yang 

concern terhadap keyakinan, sikap dan perilaku individu yang kemudian 

dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam studi perilaku individu. 

Dalam TRA perilaku yang spesifik dari individu ditentukan oleh behavioral 

intention yang mengukur kekuatan maksud dan tujuan individu dalam melakukan 
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perilaku tertentu, sedangkan konstruk behavioral intention ditentukan oleh 

attitude toward behavior dan subjective norms (Davis et al., 1989) (Lihat gambar 

II.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Davis et al. (1989). 

Gambar II.1 

Theory of Reasoned Action 

 

Attitude didefinisi sebagai perasaan positif atau negatif pada individu dalam 

melakukan perilaku tertentu (Fishbein dan Ajzen dalam Venkatesh, 2003). Dalam 

melakukan perilaku tertentu, sikap pada individu ditentukan oleh keyakinan dan 

evaluasi mengenai konsekuensi pada perilaku yang akan dilakukan sehingga 

individu yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa efek positif akan muncul 

sebagai akibat dari melakukan tindakan tertentu akan mempunyai attitude yang 

positif dan sebaliknya jika individu meyakini bahwa melakukan suatu tindakan 

tertentu akan berakibat buruk maka individu akan mempunyai attitude yang 

negatif (Kripanont, 2007). 

Subjective norms adalah persepsi individu terhadap opini orang lain pada 

perilaku apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Subjective norms 

yang ditentukan oleh nilai-nilai normatif dan motivasi pada diri merupakan hasil 
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dari pengaruh sosial (baik individu atau kelompok di luar dirinya) yang 

mempengaruhi individu dalam melakukan perilaku tertentu, dengan kata lain 

Subjecive norms merupakan persepsi individu pada apa yang orang lain pikirkan 

terhadap tindakannya (Leach dalam Kripanont, 2007). 

 

2. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Ajzen (1991) mengembangkan Theory of planned behavior yang diadaptasi 

dari TRA dengan menambahkan variabel perceived behavioral control pada 

modelnya. Penambahan variabel perceived behavioral control dimaksudkan untuk 

mengukur individu yang kehilangan pengendalian internal maupun eksternal pada 

perilaku tertentu. Perceived behavioral control merefleksikan hambatan internal 

dan eksternal pada perilaku individu yang ditentukan oleh keyakinan diri serta 

kondisi sumber daya atau fasilitas yang dimiliki individu (Ajzen dalam 

Venkatesh, 2003) (Lihat gambar II.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Oh et al. (2003). 

Gambar II.2 

Theory of Planned Behavior 
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Pada model TPB behavioral intention merupakan faktor yang penting dalam 

menjelaskan actual behavior. Menurut teori TPB individu berperilaku sesuai 

dengan behavioral intention atau tujuannya masing-masing yang dipengaruhi oleh 

attitude, subjective norms dan perceived control behavior. 

Mathieson et al. (2001) memodifikasi perceived behavioral control menjadi 

variabel perceived resources yang secara spesifik mengukur hambatan 

sumberdaya pada pengguna teknologi. Mathieson et al. (2001) menjelaskan 

bahwa dalam proses adopsi teknologi terdapat kemungkinan adanya hambatan 

sumberdaya seperti atribut produk, keterampilan, hardware, software, dana dan 

waktu. Variabel ini didefinisi sebagai kepercayaan yang timbul pada pengguna 

teknologi bahwa dibutuhkan sumber daya yang bersifat individual maupun 

organisasional dalam menggunakan produk teknologi. 

 

3. Technology Acceptance Model (TAM) 

Davis (1989) mengembangkan Technology Acceptance Model (TAM) dengan 

memodifikasi variabel belief dan attitude dari TRA. Davis (1989) 

mengembangkan variabel belief menjadi variabel perceived usefulness dan 

perceived ease of use serta melakukan penyederhanakan model sehingga prediksi 

pengukuran penerimaan teknologi semakin mudah untuk diukur. 

Davis (1989) menggunakan variabel perceived usefulness dan perceived ease 

of use untuk memprediksi attitude serta menempatkan behavioral intention 

sebagai variabel mediator yang menentukan actual use. Sedangkan behavioral 

intention secara bersama-sama ditentukan oleh attitude dan perceived usefulness. 
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Pada studi selanjutnya Davis et al. (1989) mengeluarkan attitude dari model 

final TAM karena dianggap berpengaruh lemah dan parsial dalam memediasi 

perceived usefulness dan perceived ease of use pada behavioral intention. (Lihat 

gambar II.3). 

 

 

 

 

 

Sumber: Davis et al. (1989). 

Gambar II.3 

Technology Acceptance Model 

 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa TAM lebih baik dalam menjelaskan 

perilaku penerimaan teknologi pada individu dibandingkan TRA (Davis et al., 

1989) dan TPB (Mathieson, 1991), karena secara khusus TAM didesain untuk 

mengukur penerimaan dari teknologi sistem informasi (Moran, 2006). Namun 

yang menjadi kelemahan sekaligus kelebihan TAM adalah kesederhanaan pada 

modelnya yang hanya menggunakan perceived usefulness dan perceived ease of 

use untuk memprediksi behavioral intention sehingga mengabaikan variabel lain 

yang mungkin menjadi faktor penting pada situasi tertentu. 
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4. Motivational Model (MM) 

Davis et al. (1992) mengadaptasi teori motivasional yang dapat menjelaskan 

perilaku untuk memahami adopsi teknologi pada individu yang kemudian 

mengklasifikasi motivasi menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

Perspektif motivasi ekstrinsik menjelaskan bahwa perilaku individu 

ditentukan oleh harapan akan perolehan manfaat dan keuntungan di kemudian hari 

sedangkan perspektif motivasi intrinsik menjelaskan bahwa perilaku individu 

ditentukan dengan timbulnya perasaan aman, nyaman, dan bahagia pada diri. 

Davis et al. (1992) mengidentifikasi perceived usefulness sebagai motivasi 

ekstrinsik dan perceived enjoyment sebagai motivasi instrinsik pada konteks objek 

penggunaan teknologi komputer di lingkungan kerja. Hasil studi Davis et al. 

(1992) menyatakan bahwa perceived enjoyment dan perceived usefulness 

memediasi pengaruh dari perceived ease of use pada behavioral intention. 

Hampir sebagian besar studi penerimaan teknologi yang menggunakan 

perspektif motivasional terfokus pada motivasi ekstrinsik (Moon dan Kim, 2001) 

yang mengklasifikasikan perceived usefulness sebagai variabel motivasi ekstrinsik 

karena kesamaan definisinya, sedangkan terdapat perbedaaan dalam 

pengklasifikasian motivasi instrinsik yang disesuaikan dengan konteks objek studi 

seperti: perceived playfulness (Moon dan Kim, 2001), perceived fun (Igbaria et 

al., 1995), perceived quality (Shin, 2007), perceived enjoyment (Yi dan Hwang, 

2003; Lee et al., 2005; Sun dan Zhang, 2006; Shin, 2007; Fagan et al., 2008). 
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5. Innovations Diffusion Theory (IDT) 

Teori difusi inovasi Roger (1983) berasal dari disiplin ilmu sosiologi yang 

telah diaplikasikan secara luas pada studi penerimaan teknologi. Teori ini 

menjelaskan proses pengambilan keputusan pada individu (Lihat gambar II.4).  

 

 

 

Sumber: Cresenzi (2005). 

Gambar II.4 

Innovations Diffusion Theory 

 

Roger dalam Kripanont (2007) mengklasifikasi kondisi awal yang dibutuhkan 

individu dalam mengambil keputusan yaitu, pengalaman terdahulu, perasaan 

membutuhkan atau timbulnya masalah, inovasi dan norma sistem sosial. Secara 

umum terdapat lima proses dalam teori ini yaitu: (1) Knowledge, pada proses ini 

terdapat tiga karakteristik yang mempengaruhi pengetahuan pada individu yaitu, 

karakteristik sosioekonomi, kepribadian, dan pola komunikasi, (2) Persuasion, 

fase ini diperlukan dalam pembentukan sikap individu. Pada tingkatan persuasif 

diidentifikasi lima keyakinan yang mempengaruhi pembentukan sikap pada 

individu yaitu: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan 

observability, (3) Decision, pada fase ini individu mengambil keputusan untuk 

mengadopsi atau menolak inovasi, (4) Implementation, fase implementasi terjadi 

ketika individu mengaplikasikan inovasi dalam bentuk tindakan, (5) 

Confirmation, fase konfirmasi terjadi ketika individu mencari penguatan bagi 
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keputusan inovasi yang telah dibuat, baik keputusan untuk menerima inovasi, 

kembali pada keputusan terdahulu atau menolak inovasi. 

Relative advantage didefinisi sebagai tingkat inovasi atau perubahan yang 

diterima sebagai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Compatibility didefinisi 

sebagai tingkat inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa 

lalu, dan kebutuhan potensial pengguna. Complexity didefinisi sebagai tingkat 

inovasi yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan 

digunakan. Trialability didefinisi sebagai tingkat inovasi yang dapat diujicoba 

secara terbatas. Observability didefinisi sebagai tingkat inovasi yang hasilnya 

dapat dilihat oleh orang lain (Oh et al., 2003). 

Walaupun TAM dan teori difusi inovasi mempunyai pendekatan yang berbeda 

namun keduanya mempunyai kesamaan dalam beberapa variabel. Relative 

advantage mempunyai kesamaan definisi dengan perceived usefulness, sedangkan 

variabel complexity mempunyai pengertian yang berkebalikan dengan perceived 

ease of use. Variabel lain dalam perspektif difusi inovasi seperti compatibility, 

trialability, dan observability mempunyai relevansi dengan pengalaman terdahulu 

sehingga variabel ini dapat dipertimbangkan sebagai variabel eksternal yang 

secara langsung mempengaruhi perceived usefulness dan perceived ease of use 

(Oh et al., 2003). 

Studi Karahanna et al. (1999) membandingkan keyakinan pra-adoption dan 

post-adoption dengan mengkombinasikan TAM dengan perspektif difusi inovasi. 

Studi ini menjelaskan perbedaan antara pengaruh pengguna teknologi potensial 

(pra-adoption) dan pengguna teknologi (post-adoption) pada attitude. Pengguna 
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potensial melandaskan attitude-nya pada kelengkapan dari karakteristik teknologi 

sedangkan pengguna lebih bersikap berdasarkan pada keyakinan akan nilai guna 

dan manfaat yang akan diperoleh pada teknologi yang akan diadopsi. 

 

B. Posisi Studi 

Posisi studi ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya dapat dijelaskan 

melalui variabel-variabel yang digunakan untuk mengkonstruksi model (Lihat 

tabel II.1). 

 

Tabel II.1 

Posisi Studi 

 

Peneliti/tahun Perluasan Subjek Obyek Analisis 

Agarwal dan 

Karahanna (1998) 

Compatibility 76 Mahasiswa S2 

Bisnis 

WWW PLS 

Moon dan Kim 

(2001) 

Perceived playfulness  152 Mahasiswa 

S2 Bisnis di 

Korea Selatan  

WWW ML 

Yi dan Hwang 

(2003) 

Self efficacy, 

enjoyment dan 

learning goal 

orientation 

109 Mahasiswa 

di USA  

Internet 

based 

learning 

system 

PLS 

Oh et al. (2003) Compatibility, 

Trialability, Visibility, 

Result demostrability 

dan Perceived 

resources 

157 orang Korea 

Selatan 

Internet 

Broadband 

SEM 

Hsu dan Lu (2004) Social influences dan 

Flow experience 

233 orang on-

line gamers di 

Taiwan 

On-line 

games 

LISREL 

Lee et al. (2005) Perceived enjoyment 544 Mahasiswa 

di Hongkong  

Internet-

based 

learning 

medium 

(ILM) 

LISREL 

Wang et al. (2006) Self efficacy, 

Percieved financial 

resource, Perceived 

credibility 

258 konsumen di 

Taiwan 

Mobile 

service 

LISREL 

Sun dan Zhang 

(2006) 

Perceived enjoyment (1) 169 

pekerja kantor di 

(1) Internet 

based Search 

PLS 
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USA 

(2) 194 

Mahasiswa S1 & 

S2 di USA  

engines 

(2) Student’s 

University 

Website 

Shin (2007) Perceived availability, 

Perceived quality, 

Perceived enjoyment 

dan Social pressure 

986 orang Korea 

Selatan berusia 

antara 18-74 

tahun 

Wireless 

Broadband 

Internet 

LISREL 

Fagan (2008) Perceived enjoyment 172 manajer 

perusahaan 

manufaktur di 

USA 

Komputer LISREL 

Studi ini (2009) Perceived enjoyment, 

Compatibility dan 

Perceived resources 

197 pengguna 

internet 

broadband 

Internet 

Broadband 

SEM 

Sumber: Data yang diolah (2009). 

 

C. Pembahasan Teori & Hipotesis 

Berikut ini penjelasan landasan teori dan hubungan kausalitas antar variabel 

yang digunakan untuk mengkonstruksi model yang kemudian diikuti dengan 

perumusan hipotesis. 

1. Perceived enjoyment 

Davis et al. (1992) mengadaptasi perspektif motivasional Deci yang 

membedakan efek dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada individu ke dalam 

perilaku penerimaan teknologi yang kemudian menjadi dasar bagi studi-studi 

berikutnya (Moon dan Kim, 2001; Shin, 2007). Variabel perceived enjoyment 

diduga merupakan variabel penting pada konteks internet broadband karena 

diketahui bahwa ketika pengguna teknologi termotivasi secara intrinsik, perilaku 

individu akan menjadi produktif dan efektif (Csikszentmihalyi dalam Yi dan 

Hwang, 2003).  

Perceived enjoyment didefinisi sebagai nilai yang timbul dari aktivitas 

penggunaan teknologi yang dirasakan sebagai kegiatan yang menyenangkan 
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(Davis et al, 1992). Davis et al. (1992) mengklasifikasikan perceived enjoyment 

sebagai motivasi intrinsik dan perceived usefulness sebagai motivasi ekstrinsik, 

sedangkan Shin (2007) mengklasifikasikan perceived enjoyment dan perceived 

quality sebagai motivasi instrinsik serta perceived usefulness dan perceived 

availability sebagai motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik diduga merupakan 

variabel penting dalam menjelaskan perilaku penerimaan teknologi bila 

dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik (Moon dan Kim, 2001). 

Perceived enjoyment dapat dikonseptualisasi sebagai variabel anteseden 

(Venkatesh, 2000; Yi dan Hwang, 2003; Shin, 2007) atau variabel konsekuensi 

(Davis et al., 1992). Studi Venkatesh (2000) menempatkan perceived enjoyment 

sebagai variabel anteseden dari perceived ease of use dan mengungkapkan bahwa 

perceived enjoyment pada pengguna teknologi akan semakin meningkat dari 

waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pengalaman terhadap teknologi 

tersebut.  

Pada studi lainnya pengaruh perceived enjoyment pada behavioral intention 

menunjukkan ketidakkonsistenan, pengaruh perceived enjoyment pada behavioral 

intention menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (Fagan et.al, 2008; Shin, 

2007). Ketidakkonsistenan tersebut menurut Heijden (2004) dapat dijelaskan 

melalui perbedaan antara pendekatan sistem hedonic dan utilitarian yang 

digunakan dalam studi sehingga ikut mempengaruhi perceived usefulness, 

perceived ease of use dan perceived enjoyment dalam memprediksi behavioral 

intention. Pada sistem hedonic pengguna teknologi hanya bermaksud untuk 

memenuhi kepuasan diri sedangkan pada sistem utilitarian pengguna teknologi 
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bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi (Sun dan 

Zhang, 2006).  

Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa perceived enjoyment berpengaruh 

positif terhadap perceived usefulness (Sun dan Zhang, 2006), perceived ease of 

use (Agarwal dan Karahanna, 2000), perceived usefulness dan perceived ease of 

use (Yi dan Hwang, 2003; Fagan et al., 2008), dan behavioral intention (Davis et 

al., 1992; Lee et al., 2005). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah: 

    H1: Perceived enjoyment berpengaruh positif pada perceived usefulness 

    H2: Perceived enjoyment berpengaruh positif pada perceived ease of use 

    H3: Perceived enjoyment berpengaruh positif pada behavioral intention 

 

2. Compatibility 

Salah satu variabel yang dianggap penting untuk menjelaskan proses 

penerimaan teknologi pada internet broadband adalah compatibility. Compability 

pertama kali dikemukakan oleh Roger (1983) dalam Innovations Diffusion Theory 

yang menggambarkan rangkaian proses pengambilan keputusan pada individu, 

yaitu (1) pengetahuan dari inovasi atau perubahan, (2) persuasif yang diperlukan 

dalam pembentukan sikap, (3) pengambilan keputusan untuk mengadopsi atau 

menolak, (4) implementasi, dan (5) konfirmasi keputusan individu. Pada tingkatan 

persuasif Roger mengidentifikasi lima keyakinan yang mempengaruhi perilaku 

penerimaan pada individu yaitu relative advantage, compatibility, complexity, 

trialability, dan observability (Kripanont, 2006).     
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Compatibility didefinisi sebagai tingkat keyakinan individu  yang compatible 

atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, kebutuhan serta pengalaman masa lalu 

(Agarwal dan Karahanna, 1998). Studi Agarwal dan Karahanna (1998) 

mengklasifikasikan compatibility sebagai konstruk multidimensional yang 

mempunyai empat dimensi yaitu: (1) compatibility with values, terjadinya 

kesesuaian antara manfaat yang ditawarkan oleh teknologi dengan sistem nilai 

pengguna teknologi, (2) compatibility with prior experience, merefleksikan 

kesesuaian antara target teknologi serta variasi pengguna teknologi dengan 

teknologi terdahulu, (3) compatibility with existing work practices, merefleksikan 

kesesuaian teknologi dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini, dan (4) 

compatibility with preferred work style, menjelaskan kesesuaian antara manfaat 

teknologi dengan gaya kerja yang diinginkan. 

Compatibility diduga penting dalam studi ini karena teknologi internet 

broadband menawarkan kelebihan dalam kecepatan akses, bandwith yang lebih 

besar, serta layanan yang lebih lengkap namun teknologi internet broadband tidak 

jauh berbeda dengan teknologi terdahulu. Pengalaman teknologi masa lalu yang 

sesuai dengan teknologi saat ini diduga merupakan hal yang penting pada 

pengguna teknologi karena akan membantu pengguna teknologi beralih pada 

teknologi baru dengan lebih mudah (Oh et al., 2003). 

Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa compatibility berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap perceived usefulness dan perceived ease of use 

(Karahanna dan Agarwal, 1998; Oh et al., 2003). Dengan demikian, hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 
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    H4: Compatibility berpengaruh positif pada perceived usefulness 

    H5: Compatibility berpengaruh positif pada perceived ease of use 

 

3. Perceived resources  

Variabel yang diadaptasi dari Theory of Planned Behaviour (TPB) ini 

merupakan variabel yang diduga penting untuk ditambahkan pada TAM dalam 

memprediksi penerimaan teknologi, karena dalam TAM diasumsikan tidak ada 

hambatan yang menghalangi pengguna untuk menggunakan produk teknologi 

yang dipilihnya (Oh et al., 2003). Hambatan yang dimaksud seperti atribut 

produk, keterampilan, hardware, software, finansial, dokumentasi, data, human 

assistance dan waktu (Mathieson et al., 2001).  

Variabel ini didefinisi sebagai kepercayaan yang timbul pada pengguna 

teknologi dibutuhkan sumber daya yang bersifat individual maupun 

organisasional dalam menggunakan produk teknologi (Mathieson et al., 2001). 

Mathieson et al. (2001) membuktikan bahwa sumberdaya hardware, software dan 

finansial merupakan faktor penting bagi pengguna dalam mengadopsi sistem 

informasi, dalam konteks studi ini setidaknya diperlukan sumber daya finansial, 

hardware, waktu serta keterampilan yang dimiliki pengguna dalam mengakses 

internet broadband. Dan diduga hanya terdapat sedikit perbedaan skill yang 

dibutuhkan dalam menggunakan teknologi terdahulu dengan teknologi internet 

broadband. 

Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa perceived resources berpengaruh 

positif terhadap perceived usefulness (Mathieson et al., 2001; Wang et al., 2006), 

perceived ease of use (Mathieson et al., 2001; Oh et al., 2003), behavioral 
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intention (Mathieson et al., 2001; Wang et al., 2006). Dengan demikian, hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

    H6: Perceived resources berpengaruh positif pada perceived usefulness 

    H7: Perceived resources berpengaruh positif pada perceived ease of use 

    H8: Perceived resources berpengaruh positif pada behavioral intention  

 

4. Perceived usefulness 

Variabel ini merupakan variabel fundamental dari TAM yang didefinisi 

sebagai tingkat keyakinan pada individu bahwa dalam menggunakan sistem atau 

teknologi tertentu akan meningkatkan kualitas kerjanya (Davis, 1989; Davis et al., 

1989). Variabel ini mempunyai kesamaan konsep dan definisi dengan relative 

advantage pada teori difusi inovasi (Kripanont, 2006).  

Perceived usefulness mempunyai signifikansi yang kuat dalam menjelaskan 

perilaku penerimaan teknologi (Lee et al., 2003) karena secara logis diungkapkan 

bahwa seorang pengguna teknologi akan menggunakan teknologi jika teknologi 

tersebut akan memberikan manfaat atau berguna untuk dirinya (Davis, 1989; Sun 

dan Zhang, 2006). 

Hasil studi menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif pada 

behavioral intention (Davis et al., 1989; Malhotra dan Galetta, 1999; Venkatesh 

dan Davis, 2000; Moon dan Kim 2001; Yoon dan Kim, 2006; Wang et al., 2006; 

Sun dan Zhang, 2006; El-Gayar dan Moran, 2007; Fagan et al., 2008). 

Keutamaan perceived usefulness dalam memprediksi behavioral intention 

telah didukung oleh studi-studi terdahulu dengan konteks teknologi yang luas dan 
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diharapkan hasil yang sama dalam konteks internet broadband  ini. Sehingga 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

    H9: Perceived usefulness berpengaruh positif pada behavioral intention 

 

5. Perceived ease of use 

Variabel ini didefinisi sebagai tingkat keyakinan pada individu bahwa dengan 

menggunakan sistem atau teknologi tertentu maka akan terbebas dari usaha yang 

besar (Davis, 1989; Davis et al., 1989). Perceived ease of use mempunyai 

kesamaan konsep, definisi variabel dan skala pengukuran dengan variabel effort 

expectacy dan variabel complexity (Kripanont, 2006). 

Pengaruh perceived ease of use sebagai antesenden perceived usefulness 

merupakan hubungan variabel klasik sejak awal TAM dibentuk yang secara luas 

telah didukung oleh studi-studi terdahulu (Davis, 1989, Davis et al., 1989; 

Venkatesh, 2000; Moon dan Kim, 2001; Oh et al., 2003; Kleijnen, 2004; Kleijnen 

et al., 2004; Hsu dan Lu, 2004; Saade dan Kira, 2006; Wang et al., 2006; Wang et 

al., 2006; Sun dan Zhang, 2006; El-Gayar dan Moran, 2007; Saade et al., 2007; 

Hart et al., 2007; Fagan et al., 2008).  

Pada studi longitudinal dapat diketahui bahwa efek perceived ease of use pada 

perceived usefulness meningkat seiring berjalannya waktu (Davis et al., 1989). 

Walaupun dengan objek penelitian yang bervariasi namun hubungan kedua 

variabel ini sangat signifikan karena diindikasikan produk teknologi yang mudah 

digunakan akan meningkatkan kualitas kerja serta memberikan manfaat 

(Venkatesh dan Davis, 2000). 
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Pengaruh perceived ease of use pada behavioral intention merupakan 

modifikasi dari TAM awal (Davis, 1989) yang dipelopori oleh Davis et al. (1989), 

dan kemudian didukung luas oleh studi-studi selanjutnya (Venkatesh, 2000; 

Venkatesh dan Davis, 2000; Yoon dan Kim, 2006; Wang et al., 2006; El-Gayar 

dan Moran, 2007; Fagan et al., 2008). Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah: 

    H10: Perceived ease of use berpengaruh positif pada perceived usefulness 

    H11: Perceived ease of use berpengaruh positif pada behavioral intention 

 

6. Behavioral intention 

Studi ini tidak menyertakan variabel usage behavior pada TAM karena diduga 

prediktor terbaik dari penerimaan teknologi adalah behavioral intention seperti 

pada TRA (Karahanna et al., 1999). Variabel ini didefinisi sebagai usaha dan 

keinginan yang kuat dari individu untuk mencoba atau merencanakan 

menggunakan produk teknologi tertentu (Azjen dalam Cresenzi, 2005). 

Terdapat keanekaragaman dalam menentukan variabel prediktor perilaku 

penerimaan teknologi yang diduga Keanekaragaman tersebut diduga karena 

perbedaan rentang waktu penelitian yang dipilih, yakni cross sectional atau 

longitudinal (Kripanont, 2007). 

Beberapa studi menggunakan behavioral intention sebagai variabel dependen 

(Karahanna et al., 1999; Hsu dan Lu, 2004; Wang et al., 2006; Yoon dan Kim, 

2006; Sun dan Zhang, 2006; Shin, 2007; Fagan et al., 2008; Lee et al., 2005; 

Saade et al., 2007; Kleijnen et al., 2004; Park et al., 2007; Lu et al., 2005). 

Sedangkan studi lain menggunakan usage behavior sebagai variabel dependen 
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(Teo et al., 1999; Igbaria et al, 1996; Agarwal dan Karahanna, 1998; Lucas dan 

Spitler, 1997; Dennis et al., 1992; Venkatesh dan Ramesh, 2006, Vainio, 2006), 

ataupun usage behavior yang dimediasi oleh behavioral intention (Davis, 1989; 

Davis et al., 1989, 1992; Mathieson et al., 2001; Moon dan Kim, 2001; Taylor 

dan Todd, 1995; Venkatesh dan Davis, 2000; Klopping dan McKinney, 2004; 

Malhotra dan Galetta, 1999; Venkatesh et al., 2003; El-Gayar dan Moran, 2007; 

Hart et al., 2007; Luo et al., 2006; Louho et al., 2006; Rosen, 2004).  

Dalam studi ini semua responden mempunyai pengalaman sebelumnya dalam 

menggunakan teknologi internet broadband sehingga behavioral intention 

digunakan sebagai prediktor perilaku penerimaan teknologi karena diduga 

behavioral intention akan lebih dapat memprediksi perilaku ketika pengguna 

mempunyai pengalaman di masa lalu (Taylor dan Todd, 1995).  

 

D. Model Penelitian 

Kerangka pemikiran menunjukkan model yang menjelaskan hubungan antar 

variabel yang dikonsepkan dalam hipotesis penelitian. Model penelitian ini 

mendeskripsikan hubungan antara variabel perceived enjoyment, compatibility 

dan perceived resources pada perceived usefulness dan perceived ease of use, 

variabel perceived enjoyment dan perceived resources pada behavioral intention, 

variabel perceived ease of use pada perceived usefulness dan behavioral intention 

serta perceived usefulness pada behavioral intention. (Lihat gambar II.5).  
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Gambar II.5 

Model Penelitian 

 

 

Sumber: Davis et al. (1989), Davis et al. (1992), Karahanna & Agarwal (1998), 

Mathieson et al. (2001), Oh et al. (2003), Yi dan Hwang (2003). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan yang valid dan realibel pada 

studi, sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat dipercaya serta diyakini 

kebenarannya baik dari segi metode maupun prosedur pengujiannya. Ada 

beberapa sub bahasan yang akan dijelaskan, antara lain: desain penelitian, 

populasi, sampel dan teknik sampling, metode pengumpulan data, sumber data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data. 

  

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini dapat digolongkan berdasarkan beberapa segi. Dari segi jenis 

penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hypothesis testing 

yaitu penelitian yang diadakan untuk menguji hipotesis (Jogiyanto, 2004:54), dari 

segi hubungan antar variabel penelitian ini merupakan penelitian causal atau 

sebab akibat yakni penelitian yang diadakan untuk menjelaskan hubungan antar 

variabel, baik dependen maupun independen (Cooper Schindler, 2006:154), dari 

segi dimensi waktu penelitian ini termasuk kedalam penelitian cross sectional 

atau one shot (Sekaran, 2003:135) yang hanya melibatkan satu titik waktu tertentu 

dengan banyak sampel sehingga model yang dihasilkan tidak didesain untuk 

menangkap perubahan yang terjadi karena pergeseran waktu.  
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B. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling  

1. Populasi 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2003:265). Target populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (FE UNS) 

Solo. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu himpunan (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 2003). 

Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) 

sehingga jumlah minimal sampel menurut Hair et al., (1998) adalah antara 100 – 

200 sampel. Penelitian ini mengambil jumlah sampel sebesar 197 sampel (n = 

197).  

 

3. Teknik sampling 

Untuk mendapatkan keragaman responden, dalam penelitian ini digunakan 

tiga waktu penyebaran kuesioner yaitu: pagi, siang dan sore dengan teknik 

purposive sampling yaitu sampel non probabilitas dengan kriteria yang ditentukan 

(Jogiyanto, 2004:79). Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa S1 FE UNS Solo yang pernah menggunakan akses internet broadband 

Speedy.   

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey melalui 

kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

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



 47 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk mendapatkan data primer (Sekaran, 2000). Struktur pertanyaan dalam 

kuesioner bersifat tertutup agar data yang didapatkan dari responden lebih terarah 

dan akurat dengan masa periode pengumpulan data antara bulan November 2008 

sampai dengan bulan Februari 2009.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objeknya (Sekaran, 2000:57). 

Sedangkan dalam penelitian ini data primer diperoleh dari jawaban responden 

yang disebar melalui kuesioner. 

 

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel  

1. Compatibility 

Variabel compatibility didefinisi sebagai tingkat keyakinan individu dalam 

menggunakan teknologi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai yang 

dianut, serta pengalaman masa lalu (Agarwal dan Karahanna, 1998). Variabel ini 

dioperasionalisasi menggunakan tiga pertanyaan yang dikembangkan oleh 

Karahanna et al. (1999), kemudian disesuaikan dengan konteks objek studi 

teknologi internet broadband yaitu: (1) Penggunaan layanan internet dengan 

Speedy sangat pas dengan aktivitas saya, (2) Menggunakan layanan internet 

merupakan bagian dari hidup saya, (3) Berlangganan internet sangat tepat bagi 

saya. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert lima point yang terdiri dari 
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(1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat 

Setuju. 

 

2. Perceived resources 

Variabel perceived resources didefinisi sebagai tingkat kepercayaan individu 

bahwa dalam menggunakan teknologi tertentu dibutuhkan sumber daya yang 

bersifat individual maupun organisasional  (Mathieson et al., 2001). Perceived 

resources diukur melalui empat pertanyaan yang dikembangkan oleh Mathieson et 

al. (2001), kemudian disesuaikan pada konteks internet broadband yaitu: (1) Saya 

memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menggunakan internet dengan 

Speedy, (2) Saya mudah berlangganan Speedy jika menginginkannya, (3) Tidak 

ada halangan bagi saya untuk berlangganan Speedy, (4) Saya memiliki 

kemampuan berlangganan Speedy. 

 

3. Perceived enjoyment 

Variabel perceived enjoyment didefinisi sebagai tingkat nilai pada individu 

yang dirasakan sebagai suatu kegiatan menyenangkan dari aktivitas penggunaan 

teknologi tertentu (Davis et al., 1992). Variabel ini dioperasionalisasi melalui 

empat pertanyaan yang dikembangkan oleh Davis et al. (1992), kemudian 

disesuaikan pada konteks internet broadband yaitu: (1) Saya senang jika saya 

menggunakan Speedy, (2) Menggunakan Speedy memberikan banyak 

kenyamanan bagi saya, (3) Saya merasa menyukai menggunakan Speedy, (4) 

Menurut saya menggunakan Speedy sangatlah menyenangkan. 
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4. Perceived usefulness 

Variabel perceived usefulness didefinisi sebagai tingkat keyakinan individu 

bahwa dalam menggunakan sistem atau teknologi tertentu akan meningkatkan 

kualitas kerjanya (Davis, 1989; Davis et al., 1989). Variabel ini diukur melalui 

empat pertanyaan yang dikembangkan oleh Davis (1989), kemudian disesuaikan 

pada konteks konteks internet broadband yaitu: (1) Berlangganan Speedy 

membuat saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, (2) Dengan 

berlangganan Speedy akan meningkatkan kinerja saya, (3) Dengan berlangganan 

Speedy akan meningkatkan produktivitas saya, (4) Dengan berlangganan Speedy 

akan memudahkan pekerjaan saya. 

 

5. Perceived ease of use 

Variabel perceived ease of use didefinisi sebagai tingkat keyakinan individu 

bahwa dalam menggunakan sistem atau teknologi tertentu akan terbebas dari 

usaha yang besar (Davis, 1989; Davis et al., 1989). Variabel ini diukur melalui 

lima pertanyaan yang dikembangkan oleh Davis (1989), kemudian disesuaikan 

pada konteks internet broadband yaitu: (1) Belajar setting Speedy sangat mudah 

bagi saya, (2) Sangat mudah bagi saya untuk bekerja dengan menggunakan 

Speedy, (3) Saya sangat memahami penggunaan internet dengan Speedy, (4) Saya 

menemukan bahwa berinteraksi di internet dengan Speedy sangat fleksibel, (5) 

Saya melihat banyak kemudahan berinternet dengan menggunakan Speedy. 
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6. Behavioral intention  

Variabel behavioral intention didefinisi sebagai usaha dan keinginan yang 

kuat dari individu untuk mencoba atau merencanakan menggunakan produk 

teknologi tertentu (Azjen dalam Cresenzi, 2005). Variabel ini dioperasionalisasi 

melalui tiga pertanyaan yang dikembangkan oleh Davis et al. (1989) & Moon dan 

Kim (2001), kemudian disesuaikan pada konteks internet broadband yaitu: (1) 

Saya akan intens/sering menggunakan Speedy di kemudian hari, (2) Saya 

berencana menggunakan Speedy di masa mendatang, (3) Saya akan menganjurkan 

kepada orang lain agar menggunakan Speedy. Pengukuran variabel menggunakan 

skala Likert lima point yang terdiri dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, 

(3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. 

  

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis deskriptif  

Analisis deskripif adalah analisis dengan cara mengubah data mentah menjadi 

bentuk yang lebih mudah dipahami dan diintrepretasikan. Analisis ini memberi 

gambaran atau deskripsi suatu data (Ghozali, 2006:19). Analisis deskriptif 

dimaksudkan untuk menjelaskan profil demografis responden serta tingkat 

generalisasi model yang dihasilkan. 

 

2. Pengujian statistik 

Pengujian statistik diawali dengan pengujian validitas dan reliabilitas data 

penelitian untuk memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi 
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kriteria kelayakan untuk diuji sehingga hasil yang diperoleh mampu 

menggambarkan fenomena yang diukur. 

a. Uji validitas 

Uji validitas bertujuan mengukur ketepatan dan kecermatan instrumen 

pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Cooper dan Schindler, 

2006:318). Suatu instrumen pengukuran atau kuesioner dianggap valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:45). Pengujian validitas 

meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis Confirmatory Factor dengan bantuan SPSS 12.0 

for windows yang dilihat dari factor loading-nya. 

Analisis Confirmatory Factor digunakan untuk menguji apakah suatu 

konstruk mempunyai unidimesionalitas atau apakah indikator-indikator yang 

digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Sebelum 

dilakukan analisis Confirmatory Factor terlebih dahulu dilakukan pengukuran 

terhadap tingkat interkorelasi antar konstruk sebagai syarat dapat tidaknya 

dilakukan analisis Confirmatory Factor dengan menggunakan Kaiser-Meyer-

Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO MSA), nilai yang dikehendaki 

adalah sebesar > 0.50 (Ghozali, 2006:49). 

Menurut Hair et al. (1998) nilai Confirmatory Factor yang mempunyai 

factor loading sebesar ≥ 0.30 dianggap memenuhi level minimal, factor 

loading sebesar ≥ 0.40 dianggap lebih baik, dan factor loading sebesar ≥ 0.50 

dianggap signifikan. Factor loading yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah sebesar ≥ 0.50. Jadi item pertanyaan yang memiliki factor loading < 

0.50 akan dianggap tidak valid, sehingga tidak akan diikutsertakan dalam 

pengukuran.  

b. Uji reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan atau tingkat 

konsistensi internal dari instrumen penelitian atau kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS 12.0 for 

windows. Hair et al. (1998:118) mengatakan bahwa nilai Cronbach Alpha 

dapat dikatakan reliabel apabila nilainya > 0.70, sedangkan Sekaran 

(2000:312) membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut: jika 

alpa atau r hitung (1) 0.80 – 1.0 maka reliabilitas dinyatakan baik, (2) 0.60 – 

0.799 maka reliabilitas diterima, dan (3) kurang dari 0.60 maka reliabilitas 

dinyatakan kurang baik. Kriteria alpha yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kriteria Sekaran (2000). 

 

3. Analisis structural equation modeling (SEM) 

Structural equation modeling adalah sekumpulan teknik-teknik statistikal 

yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif ”rumit” 

secara simultan (Ferdinand, 2005:7). Hubungan yang rumit itu dapat dibangun 

antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel 

independen. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk 
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faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa variabel indikator atau 

berbentuk sebuah variabel tunggal yang diobservasi langsung dalam sebuah 

proses penelitian. Pada dasarnya SEM adalah kombinasi antara analisis faktor dan 

analisis regresi berganda (Ferdinand, 2005:8; Santoso, 2007:1).  

Menurut Santoso (2007:8) secara umum sebuah model SEM dapat dibagi 

menjadi dua bagian utama, yaitu: 1) Measurement model, adalah bagian dari 

model SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan 

indikator-indikatornya. Variabel konstruk atau laten (unobserved variable) adalah 

variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, kecuali diukur dengan 

mengukur satu atau lebih variabel manifes. Sedangkan variabel manifes atau 

indikator (observed variable) adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan 

atau mengukur sebuah variabel laten. 2) Structural model, adalah model yang 

menggambarkan hubungan antar variabel-variabel laten atau antar variabel 

eksogen dengan variabel endogen. Dalam model SEM sebuah variabel laten dapat 

berfungsi sebagai variabel eksogen atau variabel endogen. Variabel eksogen 

adalah variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen atau 

ditunjukkan dengan adanya anak panah yang berasal dari variabel tersebut menuju 

ke variabel endogen. Sedangkan variabel endogen adalah variabel dependen yang 

dipengaruhi oleh variabel independen (variabel eksogen).  

Data diolah menggunakan analisis SEM dengan teknik estimasi Maximum 

Likelihood (ML) melalui software Analysis of Moment Structure (AMOS) versi 

4.0. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan SEM. 
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a. Asumsi-asumsi SEM  

a.1. Asumsi kecukupan sampel 

Secara umum sampel yang harus dipenuhi dalam model SEM menurut 

Hair et al. (1998) adalah berjumlah minimum antara 100 – 200 sampel. 

Sedangkan menurut Santoso (2007:66) analisis SEM dengan 

menggunakan teknik estimasi Maximum Likelihood (ML) akan efektif 

pada jumlah sampel antara 150 – 400 data. 

Menurut Ferdinand (2005:75) kriteria ukuran sampel yang dapat 

digunakan untuk analisis SEM adalah: (a) 100 – 200 sampel untuk teknik 

estimasi ML, (b) 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi, (c) 5-10 kali 

jumlah seluruh indikator variabel laten.  

a.2. Asumsi normalitas 

Asumsi paling fundamental dalam analisis multivariate adalah 

normalitas yang merupakan bentuk distribusi data pada variabel matriks 

tunggal yang menghasilkan distribusi normal (Hair et al., 1998). Pengujian 

normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai CR skewness dan kurtosis 

sebaran data. 

Nilai kritis normalitas data dapat ditentukan berdasarkan tingkat 

signifikansi 1% yaitu ± 2.58 atau berdasarkan Curran et al. (dalam Fuad 

dan Gozali, 2005) menyebutkan kriteria normalitas data yaitu: (1) Normal 

apabila nilai z statistik atau Critical Ratio (CR) dari Skewness <2 dan nilai 

kurtosis <7, (2) Moderately non normal apabila nilai CR Skewness antara 
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2-3 dan nilai kurtosis antara 7-21, (3) Extremely non normal, apabila nilai 

CR Skewness >3 dan nilai kurtosis >21. 

Menurut Santoso (2007:67) uji normalitas yang dilakukan pada SEM 

mempunyai dua tahapan. Pertama adalah menguji normalitas untuk setiap 

variabel (univariate normality), sedangkan tahapan kedua adalah 

pengujian normalitas semua variabel secara bersama-sama (multivariate 

normality). Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal secara individu, 

tidak berarti jika diuji secara bersama-sama juga pasti berdistribusi 

normal.  

Data yang tidak normal akan menyebabkan menurunnya nilai indeks 

goodness-of-fit dari model dan menghasilkan hasil uji statistik yang bias  

Apabila distribusi data tidak normal maka sebelum diambil treatement 

tertentu, dapat dilihat terlebih dahulu sebaran data, apakah terdapat data 

outliers atau tidak (Santoso, 2007:67). 

Penelitian ini menggunakan nilai kritis CR Skewness berdasarkan 

tingkat signifikansi 1% serta nilai kritis CR Kurtosis berdasarkan kriteria 

Curran et al. (dalam Fuad dan Gozali, 2005). 

a.3. Asumsi outliers 

Asumsi Outliers digunakan untuk mengidentifikasi tingkat sebaran 

data di luar titik normal. Outliers adalah observasi yang muncul dengan 

nilai-nilai ekstrim karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya 

dan terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya 

(Ferdinand, 2005:81).  
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Menurut Ferdinand (2005:142) analisis terhadap outliers dapat 

dievaluasi dengan dua cara yaitu, 1) terhadap univariate outliers dan, 2) 

terhadap multivariate outliers. Pada univariate outliers deteksi adanya 

outliers dapat dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas yang akan 

dikategorikan sebagai outliers dengan cara mengkonversi nilai data 

penelitian kedalam standar score atau z-score, yang mempunyai rata-rata 

nol dengan standar deviasi sebesar satu, dengan kata lain data yang 

mempunyai z-score ≥ 3.0 akan dikategorikan sebagai outliers, sedangkan 

menurut Santoso (2007:75) sebuah data termasuk outliers jika mempunyai 

angka p1 dan p2 < 0.05. 

Dalam uji terhadap outliers multivariate dilakukan dengan 

menggunakan kriteria jarak Mahalanobis (Mahalanobis Distance 

Squared) pada tingkat signifikansi p<0,001. Jarak Mahalanobis dievaluasi 

dengan menggunakan chi-square (x
2
) pada derajat bebas sebesar jumlah 

variabel indikator yang digunakan dalam penelitian.  

Bila data diindikasikan merupakan data outliers maka penanganan 

yang dapat dilakukan terhadap data outliers adalah dengan menghapus 

satu atau beberapa data yang dianggap outliers (Santoso, 2007:75; 

Ferdinand, 2005:153).   

 

b. Uji goodness-of- fit 

Setelah asumsi-asumsi SEM telah dipenuhi maka digunakan berbagai 

indeks goodness-of-fit  untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang 
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dihipotesiskan dengan data yang disajikan atau dengan kata lain mengukur 

”kebenaran” model yang diajukan (Ferdinand, 2005:84) 

Indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model 

dapat diringkas dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel III.1 

Goodness-of-fit Indicies 

 

Sumber: Ferdinand (2005:120). 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks Tujuan Cut-off Value 

 χ
2 
 Chi Square Mengembangkan dan menguji model yang 

sesuai atau fit terhadap data 

Diharapkan kecil 

Probability Uji signifikansi  ≥ 0.05 

RMSEA  

(The Root Mean Square 

Error of Approximation) 

Mengkompensasi chi-square statistik dalam 

sampel yang besar 
 0.08 

GFI  

(Goodness-of-Fit Index) 

Mengukur proporsi tertimbang dari varian 

dalam sebuah matriks kovarians sample 

≥ 0.90 

AGFI  

(Adjusted Goodness of 

Fit Index) 

Mengukur proporsi tertimbang dari varian 

dalam sebuah matriks kovarians sample 
 0.90 

CMIN/DF  

(The Minimum Sample 

Discrepancy Function) 

Mengukur tingkat fit-nya sebuah model  ≤ 2.0 

TLI  

(Tucker Lewis Index) 

Membandingkan model yang diuji terhadap 

baseline model  
 0.90 

CFI  

(Comparative Fit Index) 

Mengukur tingkat penerimaan model  0.90 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengujian yang diperoleh serta 

pembahasannya. Langkah awal yang dilakukan adalah menjelaskan hasil-hasil 

analisis statistik deskriptif untuk memahami profil responden yang diamati. 

Langkah selanjutnya adalah memaparkan hasil pengujian instrumen penelitian 

yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui ketepatan dan 

kecermatan alat ukur serta kehandalan atau konsistensi internal dari suatu 

instrumen penelitian sehingga dapat menjamin kualitas data penelitian yang 

diperoleh. Dan langkah terakhir adalah menginterpretasi hasil-hasil pengujian 

yang diperoleh. 

 

A. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas maret (FE UNS) Solo yang pernah menggunakan internet 

broadband Speedy. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar kepada responden 

diperoleh 215 sampel responden. Dari 215 sampel responden hanya 197 sampel 

responden yang akan disertakan dalam pengujian selanjutnya, sebanyak 18 sampel 

responden tidak dapat diolah dikarenakan responden belum pernah menggunakan 

internet broadband Speedy atau data tidak diisi lengkap. 

Dari 197 sampel responden dapat diketahui bahwa 59.90% responden adalah 

pria dan 40.10% responden adalah wanita. Distribusi umur didominasi antara usia 

19 – 24 tahun sebanyak 83.25% dan sisanya berumur lebih dari 24 tahun. 
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Sebanyak 43.65% responden adalah mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah 

eks-karesidenan Surakarta dan 56.35% responden berasal dari luar daerah. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.1 - IV.3 dibawah ini.  

  

Tabel IV.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Gender 

Gender Frekuensi Persentase 

Pria 118 59.90 

Wanita 79 40.10 

Total 197 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Tabel IV.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi Persentase 

19 – 24 tahun 164 83.25 

> 24 tahun 33 16.75 

Total 197 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Tabel IV.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Asal 

Asal Frekuensi Persentase 

Asli daerah ini 86 43.65 

Luar daerah 111 56.35 

Total 197 100.00 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 
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B. Hasil Pengujian Statistik 

1. Uji validitas 

Data diolah menggunakan correlation matrix KMO and Bartlett’s test of 

sphericity untuk mengetahui besarnya nilai Kaiser Meyer-Olkin Measures of 

Sampling Adequacy (KMO MSA) sebagai syarat dilakukannya analisis 

Confirmatory Factor. 

Jumlah faktor yang diekstraksi sebanyak enam faktor sesuai dengan jumlah 

konstruk yang diestimasi. Agar data berotasi mengelompok pada analisis 

Confirmatory Factor digunakan rotasi varimax dengan kriteria factor loading 

yang ditetapkan pada penelitian ini adalah ≥ 0.5, sehingga data yang mempunyai 

factor loading ≤ 0.5 tidak disertakan pada analisis selanjutnya. 

Hasil analisis pertama menunjukkan nilai KMO MSA sebesar 0.873 dengan 

nilai chi-square 2382.262 yang signifikan pada 0.000, sehingga analisis 

Confirmatory Factor dapat dilanjutkan (lihat tabel IV.4). Namun hasil rotated 

component matrix dengan metode varimax menunjukkan bahwa variabel indikator 

belum terekstrak sempurna yaitu variabel indikator Peo1, Peo2, Peo5, C1 

sehingga convergent validity belum bisa diterima (Lihat tabel IV.5).  
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Tabel IV.4 

Hasil Uji Validitas Tahap 1 

Uji Nilai 

KMO MSA .873 

Chi-Square 2382.262 

Df 253 

Signifikansi .000 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Tabel IV.5 

Hasil Analisis Confirmatory Factor Tahap 1 

Indikator 
Komponen 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

Pu1  .720     Valid 

Pu2  .771     Valid 

Pu3  .822     Valid 

Pu4  .786     Valid 

Peo1       Tdk valid 

Peo2       Tdk valid 

Peo3    .787   Valid 

Peo4    .685   Valid 

Peo5       Tdk Valid 

Pr1   .576    Valid 

Pr2   .785    Valid 

Pr3   .752    Valid 

Pr4   .783    Valid 

C1       Tdk valid 

C2      .822 Valid 

C3      .844 Valid 

Pe1 .742      Valid 

Pe2 .761      Valid 

Pe3 .827      Valid 

Pe4 .776      Valid 

B1     .659  Valid 

B2     .651  Valid 

B3     .673  Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Penanganan yang dapat dilakukan pada item pertanyaan yang belum terekstrak 

dengan sempurna adalah dengan cara menghilangkan item pertanyaan yang 

diduga mempunyai factor loading ≤ 5.0, untuk kemudian dilakukan analisis 
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Confirmatory Factor  ulang untuk mendapatkan item pertanyaan yang terestrak 

sempurna. 

Dengan menghilangkan item pertanyaan C1, Peo3 dan Peo5 maka hasil uji 

validitas menunjukkan nilai KMO MSA sebesar 0.87 dengan nilai chi-square 

2042.097 yang signifikan pada 0.000 serta hasil rotated component matrix 

menunjukkan bahwa seluruh variabel indikator atau item pertanyaan telah 

terekstrak sempurna dengan factor loading ≥ 5.0 (Lihat tabel IV.6 – IV.7). 

 
Tabel IV.6 

Hasil Uji Validitas Tahap 2 

Uji Nilai 

KMO MSA .872 

Chi-Square 2042.097 

Df 190 

Signifikansi .000 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Tabel IV.7 

Hasil Analisis Confirmatory Factor Tahap 2 

Indikator 
Komponen 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

Pu1  .720     Valid 

Pu2  .781     Valid 

Pu3  .799     Valid 

Pu4  .807     Valid 

Peo1      .645 Valid 

Peo2      .523 Valid 

Peo4      .615 Valid 

Pr1    .538   Valid 

Pr2    .806   Valid 

Pr3    .767   Valid 

Pr4    .793   Valid 

C2     .847  Valid 

C3     .834  Valid 

Pe1 .747      Valid 

Pe2 .772      Valid 

Pe3 .825      Valid 

Pe4 .765      Valid 
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B1   .712    Valid 

B2   .720    Valid 

B3   .723    Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Alasan yang melatarbelakangi penghapusan item pertanyaan C1, Peo3 dan 

Peo5 adalah setelah diteliti kembali diduga pertanyaan pada kuesioner penelitian 

kurang jelas dan terlalu umum sehingga responden tidak mengerti akan maksud 

pertanyaan yang diajukan.  

 

2. Uji reliabilitas  

Dari data 197 sampel responden yang diujikan pada uji validitas hanya item 

pertanyaan yang telah terestrak sempurna yang diujikan pada uji reliabilitas 

sehingga variable indikator C1, Peo3 dan Peo5 tidak disertakan pada analisis 

selanjutnya. Uji reliabilitas dilakukan per variabel konstruk yaitu sebanyak 6 

konstruk dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha yang distandarisasi. Studi ini 

menggunakan tingkatan reliabilitas dengan kriteria Sekaran (2000) yaitu jika alpa 

atau r hitung (1) 0.80 – 1.0 maka reliabilitas dinyatakan baik, (2) 0.60 – 0.799 

maka reliabilitas diterima, dan (3) kurang dari 0.60 maka reliabilitas dinyatakan 

kurang baik. (Lihat tabel IV.8). 

 

Tabel IV.8 

Hasil Uji Reliabilitas Konstruk 

Konstruk Cronbach’s Alpha Keterangan 

Perceived usefulness (Pu) .865 Baik 

Perceived ease of use (Peo) .550 Kurang baik 

Perceived resources (Pr) .751 Diterima 

Compatibility (C) .664 Diterima 

Perceived enjoyment (Pe) .917 Baik 

Behavioral intention (B) .860 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 
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 Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa item pertanyaan pada Perceived 

usefulness, Perceived enjoyment dan Behavioral intention memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0.80 sehingga dapat dinyatakan item pertanyaan mempunyai 

konsistensi internal yang baik. Pada item pertanyaan Perceived resources dan 

Compatibility nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan < 0.799 sehingga mempunyai 

konsistensi internal yang moderat. Sedangkan item pertanyaan pada Perceived 

ease of use mempunyai nilai Cronbach’s Alpha < 0.60 sehingga item pertanyaan 

mempunyai konsistensi internal yang kurang baik.  

Hal tersebut diduga disebabkan oleh anggapan responden yang merasa mudah 

dan fleksibel menggunakan Speedy dengan anggapan responden yang merasa 

kesulitan ketika belajar setting speedy sehingga jawaban responden tidak 

konsisten atau stabil.  

 

C. Hasil Analisis Structural Equation Modeling (SEM) 

Ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan SEM, yaitu: 

1. Evaluasi kecukupan sampel  

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebesar 215 responden, namun 

18 data kuesioner tidak layak diolah karena responden belum pernah 

menggunakan Speedy ataupun tidak lengkap dalam mengisi kuesioner penelitian 

sehingga jumlah sampel yang layak diolah dalam analisis selanjutnya adalah 

sebesar 197 responden.  

Menurut Hair et al. (1998) jumlah minimum sampel analisis SEM adalah 

antara 100 – 200 sampel. Sedangkan pada teknik estimasi Maximum Likelihood 
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(ML) jumlah sampel yang dapat digunakan adalah antara 100 – 200 sampel 

(Ferdinand, 2005:75), 150 – 400 sampel (Santoso, 2007:66). Sehingga jumlah 

data sebesar 197 sampel pada penelitian ini dianggap sudah memenuhi asumsi 

kecukupan sampel analisis SEM. 

 

2. Evaluasi normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai CR skewness dan 

kurtosis sebaran data dari output SEM yang diolah melalui software Analysis of 

Moment Structure (AMOS) versi 4.0.  

Penelitian ini menggunakan nilai kritis CR Skewness berdasarkan tingkat 

signifikansi 1% yaitu ± 2.58 serta nilai kritis Kurtosis berdasarkan kriteria Curran 

et al. (dalam Fuad dan Gozali, 2005) yaitu (1) Normal apabila nilai z statistik atau  

nilai kurtosis < 7, (2) Moderately non normal apabila nilai kurtosis antara 7-21, 

(3) Extremely non normal, apabila nilai kurtosis > 21. 

Hasil olah data menunjukkan bahwa hanya delapan variabel indikator 

memenuhi tingkat signifikansi 1% dan dua belas variabel indikator diduga 

berdistribusi tidak normal. Sedangkan nilai kurtosis sebesar 25.687 menunjukkan 

bahwa distribusi data termasuk Extremely non normal sehingga diperlukan 

penanganan lebih lanjut dengan sebelumnya melihat hasil output data outliers 

(Lihat tabel IV.9). 
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Tabel IV.9 

Hasil Uji Normalitas Tahap 1 

Indikator Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 

Peo1 1.000 5.000 0.002 0.012 0.506 1.449 

Peo2 1.000 5.000 -0.587 -3.366 -0.069 -0.197 

Peo4 1.000 5.000 -0.488 -2.794 0.210 0.603 

C2 1.000 5.000 -0.596 -3.417 -0.207 -0.592 

C3 1.000 5.000 -0.329 -1.883 -0.461 -1.321 

B3 1.000 5.000 -0.234 -1.341 0.836 2.395 

B2 1.000 5.000 -0.243 -1.391 0.272 0.778 

B1 1.000 5.000 -0.048 -0.277 0.337 0.966 

Pu4 1.000 5.000 -0.741 -4.248 0.706 2.022 

Pu3 1.000 5.000 -0.576 -3.303 0.485 1.390 

Pu2 1.000 5.000 -0.672 -3.851 0.798 2.286 

Pu1 1.000 5.000 -0.638 -3.655 0.619 1.774 

Pr1 1.000 5.000 -0.151 -0.866 -0.274 -0.786 

Pr2 1.000 5.000 -0.713 -4.088 0.160 0.457 

Pr3 1.000 5.000 -0.193 -1.107 -0.755 -2.164 

Pr4 1.000 5.000 -0.025 -0.145 -0.457 -1.308 

Pe1 1.000 5.000 -0.740 -4.238 0.809 2.317 

Pe2 1.000 5.000 -0.787 -4.509 0.559 1.603 

Pe3 1.000 5.000 -0.918 -5.262 1.024 2.934 

Pe4 1.000 5.000 -0.777 -4.454 0.687 1.969 

Multivariate 108.581 25.687 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

3. Evaluasi outliers 

Analisis terhadap outliers dapat dievaluasi dengan dua cara yaitu pada 

univariate outliers dan multivariate outliers. Studi ini menitikberatkan 

penanganan data pada multivariate outliers yang diharapkan dengan 

menghilangkan sejumlah data multivariate yang menggunakan kriteria jarak 

Mahalanobis (Mahalanobis Distance Squared) dapat meningkatkan normalitas 

data, khususnya nilai kurtosis. 

Jarak Mahalanobis dievaluasi pada tingkat signifikansi p<0.001 dengan 

menggunakan chi-square (x
2
) pada derajat bebas sebesar jumlah variabel indikator 

yang digunakan dalam penelitian. Variabel indikator penelitian ini adalah sebesar 
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20 variabel, dengan melihat angka tabel x
2 

(20, 0.001) maka didapatkan jarak 

kritis Mahalanobis yaitu 45.315.  

Suatu data termasuk outliers apabila jarak Mahalanobis > 45.315. Dari hasil 

output SEM yang diolah melalui software Analysis of Moment Structure (AMOS) 

versi 4.0 diperoleh bahwa terdapat sepuluh data responden yang diindikasikan 

merupakan data outliers multivariate karena jarak Mahalanobis > 45.315. (Lihat 

tabel IV.10). 

 

Tabel IV.10 

Hasil Uji Outliers 

No Observasi Mahalanobis p1 p2 Keterangan 

24 64.262 0.000 0.000 Data dihapus 

121 64.172 0.000 0.000 Data dihapus 

26 59.877 0.000 0.000 Data dihapus 

14 54.921 0.000 0.000 Data dihapus 

146 53.696 0.000 0.000 Data dihapus 

148 50.417 0.000 0.000 Data dihapus 

115 48.740 0.000 0.000 Data dihapus 

140 48.040 0.000 0.000 Data dihapus 

91 46.010 0.001 0.000 Data dihapus 

46 45.578 0.001 0.000 Data dihapus 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Bila data diindikasikan outliers maka penanganan yang dapat dilakukan 

terhadap data outliers adalah dengan menghapus satu atau beberapa data yang 

dianggap outliers (Santoso, 2007:75; Ferdinand, 2005:153).  

Setelah data dihapus dan dikeluarkan maka data diuji kembali dengan jumlah 

data 197-10 = 187 sampel, hasil olah data menunjukkan bahwa nilai kurtosis 

menurun drastis menjadi 15.107. Hasil ini secara multivariate menunjukkan 

bahwa distribusi data termasuk Moderately non normal. Secara univariate 

terdapat juga penurunan pada CR Skewness namun penurunannya kurang 
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signifikan sehingga secara univariate hanya delapan data yang ± 2.58 yang 

dianggap berdistribusi normal (Lihat tabel IV.11). 

     

Tabel IV.11 

Hasil Uji Normalitas Tahap 2 

Indikator Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 

Peo1 1.000 5.000 -0.083 -0.463 0.648 1.809 

Peo2 1.000 5.000 -0.568 -3.171 0.023 0.064 

Peo4 1.000 5.000 -0.492 -2.747 0.291 0.813 

C2 1.000 5.000 -0.628 -3.508 -0.009 -0.025 

C3 1.000 5.000 -0.275 -1.536 -0.550 -1.535 

B3 1.000 5.000 -0.146 -0.814 0.898 2.507 

B2 1.000 5.000 -0.164 -0.918 0.191 0.533 

B1 1.000 5.000 -0.038 -0.211 0.407 1.137 

Pu4 1.000 5.000 -0.796 -4.443 0.897 2.504 

Pu3 1.000 5.000 -0.543 -3.033 0.528 1.473 

Pu2 1.000 5.000 -0.627 -3.498 0.756 2.110 

Pu1 1.000 5.000 -0.621 -3.467 0.528 1.474 

Pr1 1.000 5.000 -0.140 -0.784 -0.209 -0.583 

Pr2 1.000 5.000 -0.712 -3.975 0.236 0.659 

Pr3 1.000 5.000 -0.233 -1.302 -0.672 -1.875 

Pr4 1.000 5.000 0.003 0.017 -0.461 -1.287 

Pe1 1.000 5.000 -0.681 -3.801 0.625 1.745 

Pe2 1.000 5.000 -0.760 -4.244 0.508 1.418 

Pe3 1.000 5.000 -0.937 -5.232 1.053 2.940 

Pe4 1.000 5.000 -0.716 -3.998 0.630 1.760 

Multivariate 65.544 15.107 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Secara umum analisis terhadap data yang tidak normal dapat mengakibatkan 

pembiasan interpretasi karena nilai chi-square akan cenderung meningkat 

sehingga nilai probability level akan mengecil. Namun teknik yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu estimasi Maximum Likelihood (ML) diduga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap penyimpangan multivariate normality (Ghozali dan Fuad, 

2005). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang 

diperoleh berdasarkan jawaban responden yang beragam sehingga akan sulit 

untuk mendapatkan data yang berdistribusi normal secara sempurna.  
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4. Evaluasi goodness-of-fit 

Hasil output menunjukkan nilai chi-square sebesar 259.211 dengan degree of 

freedom 156 dan probability level 0.000 mempunyai indikasi buruk. Dengan kata 

lain terdapat perbedaan antara matrik kovarian sampel dengan matrik kovarian 

populasi yang diamati. Nilai GFI, AGFI, TLI dan CFI dibawah cut-off value 

mengindikasikan bahwa model penelitian yang diajukan belum dapat diterima 

dengan baik sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap model yang diuji guna 

mendapatkan nilai goodness-of-fit yang lebih baik (Lihat tabel IV.12).  

 

Tabel IV.12 

Hasil Goodness-of-fit Model Tahap 1 

Indeks Cut-off Value Hasil Evaluasi 

χ
2 
 Chi-Square Diharapkan kecil 259.211 - 

Probability ≥ 0.05 0.000 Buruk 

RMSEA ≤ 0.08 0.060 Baik 

GFI ≥ 0.90 0.882 Marginal 

AGFI ≥ 0.90 0.841 Marginal 

CMIN/DF ≤ 2.00 1.662 Baik 

TLI ≥ 0.90 0.937 Marginal 

CFI ≥ 0.90 0.948 Marginal 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

5. Modifikasi model  

Menurut Santoso (2007:148) tujuan modifikasi adalah untuk melihat apakah 

modifikasi yang dilakukan dapat menurunkan nilai chi-square karena semakin 

kecil nilai chi-square menunjukkan semakin „fit‟ model tersebut dengan data yang 

ada.  

Modifikasi model dapat dilakukan melalui alternatif modifikasi yang terdapat 

pada modification indices. Modification indices akan menunjukkan hubungan-

hubungan yang perlu diestimasi yang sebelumnya tidak ada dalam model. Pada 

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



 70 

modification indices peneliti mengestimasi hubungan korelasi antar error yang 

memiliki indeks modifikasi ≥ 4.0 agar tidak memerlukan justifikasi teoritis (Lihat 

tabel IV.13). 

 

Tabel IV.13 

Hasil Modification indices 

Covariances Modification indices Keterangan 

e16  e19 5.351 Diestimasi korelasi 

e13e6 7.216 Diestimasi korelasi 

e12e18 5.123 Diestimasi korelasi 

e11 e14 6.428 Diestimasi korelasi 

e2e5 9.054 Diestimasi korelasi 

e1 e17 6.736 Diestimasi korelasi 

e10e3 6.178 Diestimasi korelasi 

e9e2 6.898 Diestimasi korelasi 

e9e1 6.879 Diestimasi korelasi 

e8e6 6.954 Diestimasi korelasi 

e8e1 5.632 Diestimasi korelasi 

e7e18 6.623 Diestimasi korelasi 

e2e6 6.735 Diestimasi korelasi 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

Dengan melakukan modifikasi model hasil output menunjukkan hanya indeks 

AGFI yang mempunyai nilai marginal, nilai chi-square menurun menjadi sebesar 

169.412 dengan degree of freedom 143 dan probability level 0.065. 

Hasil ini menunjukkan indikasi yang baik karena tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara matrik kovarian sampel dengan matrik kovarian populasi 

yang diamati atau dengan kata lain terdapat kesesuaian antara model yang 

dihipotesiskan dengan data yang disajikan sehingga model yang diajukan dalam 

penelitian ini dapat diterima (Lihat tabel IV.14). 
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Tabel IV.14 

Hasil Goodness-of-fit Model Tahap 2 

Indeks Cut-off Value Hasil Evaluasi 

χ
2 
 Chi-Square Diharapkan kecil 169.412 - 

Probability ≥ 0.05 0.065 Baik 

RMSEA ≤ 0.08 0.032 Baik 

GFI ≥ 0.90 0.920 Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.883 Marginal 

CMIN/DF ≤ 2.00 1.185 Baik 

TLI ≥ 0.90 0.982 Baik 

CFI ≥ 0.90 0.987 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah (2009). 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis tingkat signifikansi 

hubungan kausalitas antar konstruk dalam model yang didasarkan pada nilai CR 

(z-hitung) ≥ nilai z-tabel dan standardized structural path coefficients dari setiap 

hipotesis. Pada standardized structural path coefficients jika arah hubungan baik 

positif maupun negatif sesuai dengan hipotesis sebelumnya serta nilai CR 

memenuhi persyaratan maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diuji dapat 

diterima. Pada jumlah sampel > 120 responden maka nilai z tabel untuk masing-

masing tingkat signifikansi adalah sebagai berikut: 

1% = 2.56 

5% = 1.96 

10% = 1.645 

Tabel IV.15 menunjukkan nilai regression weights dari konstruk yang diuji 

hubungan kausalitasnya. 
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Tabel IV.15 

Hasil Analisis Regression Weights 

Regression Weights Estimate SE CR Keterangan 

 Perceived usefulness   Perceived enjoyment 0.228 0.098 2.320 Signifikan** 

 Perceived ease of use  Perceived enjoyment 0.423 0.066 6.452 Signifikan* 

 Behavioral intention    Perceived enjoyment 0.527 0.117 4.490 Signifikan* 

 Perceived usefulness  Compatibility -0.034 0.033 -1.033 Tdk signifikan 

 Perceived ease of use  Compatibility 0.013 0.030 0.425 Tdk signifikan 

 Perceived usefulness  Perceived resources -0.063 0.065 -0.970 Tdk signifikan 

 Perceived ease of use  Perceived resources 0.143 0.062 2.311 Signifikan** 

 Behavioral intention  Perceived resources 0.038 0.089 0.424 Tdk signifikan 

 Behavioral intention  Perceived usefulness -0.342 0.238 -1.437 Tdk signifikan 

 Perceived usefulness  Perceived ease of use 0.683 0.209 3.265 Signifikan* 

 Behavioral intention  Perceived ease of use 0.796 0.365 2.179 Signifikan** 

Sumber: Data primer yang diolah (2009) 

                * signifikan 1%; ** signifikan 5%; *** signifikan 10%. 

 

1. Hubungan antara perceived enjoyment dengan perceived usefulness 

Hasil pengujian SEM menunjukkan bahwa perceived enjoyment berpengaruh 

positif pada perceived usefulness dengan nilai CR sebesar 2.320 dan nilai SE 

sebesar 0.098, dengan demikian H1 terdukung pada tingkat signifikansi 5%. 

Sedangkan koefisien CR yang positif (2.320) menjelaskan bahwa semakin tinggi 

perceived enjoyment maka akan semakin tinggi pula perceived usefulness. 

Hal ini mengindikasikan bahwa ketika pengguna teknologi internet broadband 

merasa nyaman dan senang maka perilaku individu akan meningkatkan kualitas 

kerjanya. Hubungan antara perceived enjoyment pada perceived usefulnes juga 

telah diuji dan didukung oleh studi terdahulu (Yi dan Hwang, 2003; Sun dan 

Zhang, 2006; Fagan et al., 2008).  
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2. Hubungan antara perceived enjoyment dengan perceived ease of use 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived enjoyment berpengaruh positif 

pada perceived ease of use dengan nilai CR sebesar 6.452 dan nilai SE sebesar 

0.066, dengan demikian H2 terdukung pada tingkat signifikansi 1%. Koefisien 

CR yang positif (6.452) menunjukkan bahwa semakin tinggi perceived enjoyment 

maka akan semakin tinggi perceived ease of use. 

  Hasil ini mengindikasikan bahwa rasa nyaman dan senang pada pengguna 

teknologi akan meningkatkan tingkat keyakinan pengguna teknologi akan 

persepsi kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Hasil penelitian ini didukung 

oleh studi terdahulu (Agarwal dan Karahanna, 2000; Yi dan Hwang, 2003; Fagan 

et al., 2008). 

 

3. Hubungan antara perceived enjoyment dengan behavioral intention 

Hasil analisis model struktural menunjukkan bahwa perceived enjoyment 

berpengaruh positif pada behavioral intention dengan nilai CR sebesar 4.490 dan 

nilai SE sebesar 0.117, dengan demikian H3 terdukung pada tingkat signifikansi 

1%. Koefisien CR yang positif (4.490) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

perceived enjoyment maka akan semakin tinggi behavioral intention. Hal ini 

mengindikasikan bahwa jika pengguna teknologi merasa nyaman dan senang 

dalam menggunakan teknologi maka akan timbul keinginan yang kuat dari 

pengguna untuk mencoba atau merencanakan menggunakan teknologi internet 

broadband di kemudian hari. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh konstruk perceived 

enjoyment berpengaruh positif terhadap perceived usefulness, perceived ease of 

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



 74 

use dan behavioral intention sehingga konstruk perceived enjoyment merupakan 

variabel yang penting dalam memprediksi penerimaan teknologi internet 

broadband serta didukung oleh hasil studi terdahulu (Davis et al., 1992; Lee et 

al., 2005).  

 

4. Hubungan antara compatibility dengan perceived usefulness 

Hasil pengujian analisis model struktural menunjukkan bahwa compatibility 

tidak signifikan dan berkorelasi terbalik dengan perceived usefulness dengan nilai 

CR sebesar -1.033, dengan demikian H4 tidak terdukung pada tingkat signifikansi 

1%, 5% ataupun 10%. Nilai CR negatif (-1.033) menjelaskan bahwa semakin 

tinggi compatibility teknologi broadband internet maka tidak akan berpengaruh 

signifikan pada perceived usefulness. 

Beberapa penjelasan mengapa H4 tidak didukung pada penelitian ini adalah 

selain kemungkinan perbedaan budaya (cross-culture) (Straub et al., 1997) juga 

diduga disebabkan oleh keunggulan atau manfaat Speedy tidak lagi menjadi 

pilihan utama pengguna teknologi dalam meningkatkan kinerja dan 

produktivitasnya, berbeda dengan era dial up yaitu Telkomnet instan yang masih 

relatif menguasai pangsa pasar. Pada saat ini tumbuh dengan sangat pesat 

kompetitor-kompetitor terutama pada segmen wireless mobile dengan keunggulan 

fitur-fiturnya yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mobile sehingga 

penggunaan layanan internet broadband dengan speedy menjadi terbatas pada 

penggunaan skala menengah seperti kantor, warnet, dan tempat-tempat umum 

lainnya. 
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 Hal lain yang diduga kuat sebagai penyebab tidak didukungnya konstruk 

compatibility pada perceived usefulness adalah karena perbedaan pendekatan 

sistem antara sistem hedonic dan utilitarian (Heijden, 2004). Layanan internet 

masih menjadi sebatas gaya hidup atau hedonic system  yang mempunyai 

kecenderungan dalam mencari kepuasan semata seperti berinteraksi di situs-situs 

jaringan sosial (facebook, friendster, myspace, twitter), mendownload lagu dan 

film ataupun sekedar mengisi waktu luang. Sedangkan pemanfaatan internet untuk 

kebutuhan yang berorientasi kerja ataupun mendapatkan informasi yang 

bermanfaat bagi kinerja dan produktivitas kerja (utilitarian system) masih tetap 

dilakukan namun hanya sebatas untuk memenuhi keperluan tugas tertentu saja. 

 

5. Hubungan antara compatibility dengan perceived ease of use 

Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa compatibility tidak 

berpengaruh positif pada perceived ease of use dengan nilai CR sebesar 0.425 dan 

nilai SE sebesar 0.030, dengan demikian H5 tidak terdukung pada tingkat 

signifikansi 1%, 5% ataupun 10%. 

Secara umum hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa compatibility bukan 

merupakan konstruk yang penting dalam memprediksi penerimaan teknologi 

internet broadband pada individu. Beberapa alternatif penjelasan mengapa H5 

tidak didukung pada penelitian ini serta hasil studi terdahulu (Karahanna dan 

Agarwal, 1998; Oh et al., 2003) adalah diduga bahwa mayoritas pengguna 

teknologi internet masih belum bisa membedakan antara teknologi internet 

terdahulu yaitu dial up dengan teknologi broadband. Hanya sedikit pengguna 

yang pernah mencoba teknologi dial up karena pada masa itu penggunaan internet 
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masih asing dan belum sepopuler seperti sekarang ini. Sehingga pengalaman 

pengguna pada teknologi dial up yang menyebabkan kemudahan dalam 

penggunaan internet broadband belum dirasakan membantu pengguna teknologi 

internet di masa sekarang.  

Pengguna teknologi internet diduga menganggap perbedaan pada penggunaan 

teknologi internet dial up dengan teknologi broadband tidak jauh berbeda, hanya 

berbeda signifikan pada kecepatan aksesnya, dimana kecepatan akses teknologi 

broadband mencapai 2Mbps sedangkan teknologi dial up hanya mencapai 56 

kbps.  

Hal lain yang diduga kuat sebagai penyebab tidak didukungnya konstruk 

compatibility pada perceived ease of use adalah pengguna teknologi masih belum 

merasakan kemudahan dalam mengakses teknologi internet broadband Speedy 

karena tergantikan oleh kemudahan akses internet pada fasilitas area-area hotspot 

gratis yang banyak tersebar di titik-titik strategis kota maupun kampus, 

“berlangganan” internet di warnet-warnet yang kian menjamur, ataupun 

kenyamanan sambil menikmati makanan dan minuman di kafe.    

 

6. Hubungan antara perceived resources dengan perceived usefulness 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived resources tidak signifikan 

serta berkorelasi negatif dengan perceived usefulness. Hasil uji menunjukkan nilai 

CR sebesar -0.970 dan nilai SE sebesar 0.065, sehingga H6 tidak terdukung pada 

tingkat signifikansi 1%, 5% maupun 10%. 

Beberapa alternatif penjelasan mengapa H6 tidak didukung pada penelitian ini 

serta hasil studi-studi terdahulu (Mathieson et al., 2001; Wang et al., 2006) adalah 

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



 77 

diduga disebabkan oleh masih terjangkaunya biaya dalam mengakses internet, 

kemudahan dalam penggunaannya serta ketersediaan waktu sehingga pengguna 

teknologi menganggap bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung 

penggunaan internet seperti sumber daya finansial, waktu, dan skill bukanlah 

merupakan suatu hambatan dalam mendapatkan berbagai macam manfaat seperti 

meningkatnya kinerja dan produktivitas dari penggunaan internet broadband.   

 

7. Hubungan antara perceived resources dengan perceived ease of use 

Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa perceived resources 

berpengaruh positif pada perceived ease of use dengan nilai CR sebesar 2.311 dan 

nilai SE sebesar 0.062 dengan demikian H7 terdukung pada tingkat signifikansi 

5% serta didukung oleh hasil studi terdahulu (Mathieson et al., 2001; Oh et al., 

2003).  

Nilai CR yang positif (2.311) menunjukkan bahwa semakin tinggi perceived 

resources maka semakin tinggi pula perceived ease of use. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengguna internet menganggap kemudahan dalam 

mengakses internet berbanding lurus dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam 

mengakses internet seperti finansial, waktu dan skill karena diduga sebagian besar 

pengguna internet masih menggunakan warnet sebagai sarana dalam mengakses 

internet broadband.  

 

8. Hubungan antara perceived resources dengan behavioral intention 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived resources tidak signifikan 

pada behavioral intention dengan nilai CR sebesar 0.424 dan nilai SE sebesar 
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0.089. Dengan demikian H8 tidak terdukung pada tingkat signifikansi 1%, 5% 

ataupun 10%.  

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh studi terdahulu (Mathieson et al., 

2001; Wang et al., 2006) serta mengindikasikan bahwa sumber daya yang 

dibutuhkan seperti finansial, waktu dan skill untuk mengakses internet tidak 

mempengaruhi pengguna untuk mencoba atau merencanakan menggunakan 

teknologi internet, hal ini diduga disebabkan karena biaya yang dikeluarkan, 

waktu yang dibutuhkan serta skill yang dibutuhkan masih relatif wajar.  

 

9. Hubungan antara perceived usefulness dengan behavioral intention 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived usefulness tidak signifikan pada 

behavioral intention dengan perolehan nilai CR sebesar -1.437 yang menunjukkan 

hubungan negatif dan nilai SE sebesar 0.238. dengan demikian H9 tidak 

terdukung pada tingkat signifikansi 1%, 5% maupun 10%. 

Hasil uji hipotesis mengindikasikan bahwa pengguna teknologi tidak terlalu 

memperhatikan nilai manfaat atau kegunaan dalam meningkatkan kinerja dan 

produktivitasnya melalui teknologi internet broadband, hal ini diduga disebabkan 

karena perbedaan pendekatan sistem antara sistem hedonic dan utilitarian 

(Heijden, 2004). Pengguna teknologi dengan sistem hedonic bertujuan untuk 

mencari kepuasan, sehingga dalam penggunaan teknologi internet nilai manfaat 

dan kegunaan dalam peningkatan kinerja dan produktivitas kerja tidak terlalu 

diperhatikan. Hubungan perceived usefulness tidak berpengaruh positif pada 

behavioral intention juga telah diuji dan didukung oleh penelitian terdahulu (Shin, 

2007; Kleijnen, 2004; Saade et.al, 2007; Kleijnen et.al, 2004; Hsu dan Lu, 2004). 
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10. Hubungan antara perceived ease of use dengan perceived usefulness 

Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa perceived ease of use 

berkorelasi positif pada perceived usefulness dengan nilai CR sebesar 3.265 dan 

nilai SE sebesar 0.209, dengan demikian H10 terdukung pada tingkat signifikansi 

1%. Nilai CR yang positif (3.265) menunjukkan bahwa semakin tinggi perceived 

ease of use maka akan semakin tinggi pula perceived usefulness. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin mudah penggunaan teknologi internet maka 

pengguna teknologi akan semakin merasakan manfaat yang nyata dalam hal 

peningkatan kinerja dan produktivitasnya walaupun pada dasarnya manfaat tidak 

selalu identik dengan kemudahan. 

Hubungan antara perceived ease of use pada perceived usefulness merupakan 

hubungan klasik dan secara luas telah banyak didukung oleh studi-studi terdahulu 

(Davis, 1989, Davis et al., 1989; Venkatesh, 2000; Moon dan Kim, 2001; Oh et al., 

2003; Kleijnen, 2004; Kleijnen et al., 2004; Hsu dan Lu, 2004; Saade dan Kira, 

2006; Wang et al., 2006; Wang et al., 2006; Sun dan Zhang, 2006; El-Gayar dan 

Moran, 2007; Saade et al., 2007; Hart et al., 2007; Fagan et al., 2008). 

 

11. Hubungan antara perceived ease of use dengan behavioral intention 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif 

pada behavioral intention dengan nilai CR sebesar 2.179 dan nilai SE sebesar 

0.365. Nilai CR yang positif (0.365) menunjukkan bahwa semakin tinggi perceived 

ease of use maka akan semakin tinggi behavioral intention. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengguna teknologi akan mencoba atau merencanakan 
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menggunakan teknologi internet broadband jika terdapat kemudahan dalam 

penggunaannya.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa konstruk perceived ease of use 

merupakan konstruk yang penting dalam memprediksi penerimaan teknologi pada 

konteks internet broadband. Hasil penelitian ini juga secara luas telah diuji dan 

didukung oleh studi-studi terdahulu (Venkatesh, 2000; Venkatesh dan Davis, 2000; 

Yoon dan Kim, 2006; Wang et al., 2006; El-Gayar dan Moran, 2007; Fagan et al., 

2008). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Hubungan antara perceived enjoyment pada perceived usefulness, perceived 

ease of use dan behavioral intention 

Dalam penelitian ini semua hubungan antara konstruk perceived enjoyment 

dengan konstruk lainnya terbukti signifikan sehingga mengindikasikan bahwa 

konstruk perceived enjoyment ini merupakan konstruk yang penting dalam 

memprediksi penerimaan teknologi pada konteks internet broadband. Dan 

hubungan antara perceived enjoyment pada perceived ease of use adalah 

hubungan yang paling kuat dan signifikan karena mencapai nilai CR 6.452.  

Hubungan ini menjelaskan bahwa semakin tinggi motivasi instrinsik yang 

terbangun pada pengguna teknologi maka semakin tinggi keyakinan individu pada 

peningkatan kinerja dan produktivitasnya, tingkat persepsi kemudahan serta 

keinginan kuat pengguna teknologi dalam menggunakan teknologi. Sehingga 

tingkat kenyamanan atau kesenangan individu memainkan peranan yang penting 

dalam konteks penerimaan teknologi internet broadband. 
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2. Hubungan antara perceived ease of use pada perceived usefulness dan 

behavioral intention 

Seperti halnya konstruk perceived enjoyment, semua hubungan antara 

konstruk perceived ease of use dengan konstruk lainnya terbukti signifikan 

sehingga mengindikasikan bahwa perceived ease of use merupakan konstruk yang 

penting dalam memprediksi penerimaan teknologi pada konteks internet 

broadband.  

Hubungan ini sekaligus menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat keyakinan 

pengguna teknologi dalam mendapatkan kemudahan maka semakin tinggi tingkat 

keyakinan individu dalam hal peningkatan kinerjanya dan keinginan untuk 

menggunakan teknologi. Sehingga persepsi individu pada kemudahan mempunyai 

peranan yang penting pada konteks penerimaan teknologi internet broadband. 

 

3. Hubungan antara perceived resources pada perceived ease of use 

Hubungan yang signifikan antara perceived resources pada perceived ease of 

use menjelaskan bahwa semakin tinggi persepsi sumber daya yang dibutuhkan 

dalam menggunakan teknologi maka semakin tinggi ekspektasi persepsi individu 

pada kemudahan penggunaan teknologi internet broadband. Hal ini timbul karena 

diduga mayoritas pengguna internet masih menggunakan warnet sebagai sarana 

dalam mengakses internet broadband. 
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B. Implikasi  

1. Implikasi teoritis 

Studi dengan latar budaya setting Indonesia yang disertai perluasan pada TAM 

pada konteks internet broadband dengan menambahkan konstruk perceived 

enjoyment, compatibility dan perceived resources diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi pada studi penerimaan teknologi di Indonesia, sebab sebagian 

besar konsep-konsep yang telah dikonseptualisasi dan dikonstruksi mendukung 

model yang telah dikemukakan oleh studi-studi terdahulu yang sebagian besar 

berlatar belakang budaya yang berbeda. 

 

2. Implikasi praktis 

Berdasarkan kesimpulan studi penerimaan teknologi ini bahwa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penerimaan teknologi pada konteks internet broadband adalah 

perceived enjoyment yaitu tingkat kenyamanan atau kesenangan yang dirasakan 

oleh individu serta perceived ease of use atau persepsi individu pada kemudahan 

dalam menggunakan teknologi. Dua variabel tersebut diyakini dapat 

meningkatkan penerimaan teknologi pada individu dalam konteks internet 

broadband. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam studi ini sehingga didasarkan pada 

keterbatasan tersebut ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk 

penelitian berikutnya. Keterbatasan dan saran tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Studi ini difokuskan pada objek teknologi internet broadband dengan 

subjek amatan berlatar belakang pendidikan S1 sehingga mempunyai 

generalisasi studi yang bersifat terbatas.  

2. Perluasan pada TAM dengan menambahkan konstruk perceived 

enjoyment, compatibility dan perceived resources yang diduga menjadi 

prediktor penerimaan teknologi pada konteks internet broadband dirasa 

masih sangat terbatas sehingga belum mewakili kompleksitas dari 

fenomena perilaku manusia dalam mengadopsi teknologi.  

3. Studi ini bersifat one shot atau cross sectional yang mempunyai rentang 

waktu penelitian yang terbatas sehingga tidak didesain untuk menangkap 

perubahan yang terjadi karena pergeseran waktu (longitudinal). 

4. Studi ini dapat dikategorikan self-reported use karena tidak menyertakan 

konstruk actual usage atau actual behavior sebagai variabel dependen 

dari penerimaan teknologi. Sehingga diduga belum mengukur penggunaan 

teknologi yang sebenarnya.  

5. Studi ini tidak menyertakan tiga item pertanyaan awal yakni item 

pertanyaan C1, Peo 3 dan Peo5 karena dalam uji validitas item pertanyaan 

tersebut tidak terekstrak sempurna sehingga dalam analisis selanjutnya 

tidak disertakan. Dan juga terdapat beberapa item pertanyaan yang kurang 

reliabel. Hal ini diduga karena pada studi ini tidak dilakukan pretest awal 

untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner.  
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D. Saran Penelitian 

1. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengaplikasikan studi ini pada 

konteks objek teknologi yang berbeda sehingga diperoleh generalisasi 

model yang lebih luas. Namun diperlukan kehati-hatian dalam 

mencermati karakteristik produk teknologi serta background factor subjek 

pengguna teknologi. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pembiasan hasil-

hasil pengujian yang dapat berdampak pada kekeliruan dalam memaknai 

teori sehingga berpotensi pada kekeliruan dalam merumuskan kebijakan 

yang diambil. 

2. Melakukan perluasan pada TAM dengan menambahkan variabel yang 

disesuaikan dengan karakteristik teknologi, subjek pengguna serta 

konteks objek teknologi sehingga diharapkan dapat diperoleh cara 

pandang yang lebih luas serta penjelasan yang lebih baik proses 

penerimaan teknologi pada individu 

3. Melakukan pendekatan penelitian longitudinal yang dapat menangkap 

perubahan akibat pergeseran waktu. 

4. Menambahkan variabel usage behavior atau actual behavior sebagai 

prediktor penerimaan teknologi. 

5. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner pada sampel besar hendaknya 

dilakukan pretest pada sampel kecil terlebih dahulu sehingga apabila 

diketahui terdapat item pertanyaan yang tidak valid dan reliabel dapat 

dikeluarkan sejak awal. 
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