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4 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

  

4.1 Tahap Awal 

 

4.1.1 Studi Literatur 

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyelesaikan penelitian ini 

adalah studi literatur, dimana hasil dari studi literatur akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari studi literatur terdapat pada 

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari penelitian sebelumnya, informasi terkait 

website Kemahasiswaan Stikom Surabaya, model UTAUT, penjelasan terkait 

populasi dan sampel, teknik sampling, kuesioner, uji validitas dan uji reliabilitas, 

skala likert, struktural equation modelling (SEM), statistical produk and service 

solution (SPSS), analisis of moment struktures (AMOS), goodnes of fit.  

 

4.1.2 Identifikasi dan Analisis Masalah 

Dari hasil pengamatan penelitian sebelumnya yang dijelaskan pada Bab II 

Landasan Teori, yang menjelaskan bahwa website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya dinyatakan dapat diterima penggguaannya mahasiswa Stikom Surabaya. 

Serta mengamati informasi terkait website Kemahasiswaan Stikom Surabaya yang 

dijelaskan pada Bab II bahwa website berfungsi sebagai fasilitator/pedoman 

mahasiswa  sehingga mahasiswa dituntut  belajar secara aktif. Untuk menghasilkan 

proses pembelajaran yang dapat membantu prestasi non akademik sebagai 

fasilitator dan mampu membuat mahasiswa belajar secara aktif di kampus maupun. 
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di luar kampus, maka website dilengkapi denga manu-menu yang memudahkan 

dalam pengggunaanya. Hal tersebut membuat penulis melakukan analisis seberapa 

besar tingkat kesuksesan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya serta apa saja 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya. Hasil Observasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut. 

Gambar 4.1 Menu Home website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

Pada Gambar 4.1 adalah menu awal dari website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya ini untuk memperlihatkan event atau pengumuman yang baru di update. 
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Gambar 4.2 Menu Event website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

 
Pada Gambar 4.2 adalah Menu Event website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya ini untuk memperlihatkan sputar event seperti rapat antar hima ataupun 

rapat kerja pada hima di setiap prodi. 

Gambar 4.3 Menu Pengumuman website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

 

Pada Gambar 4.3 adalah Menu Pengumuman website Kemahasiswaan 

Stikom Surabaya ini untuk memperlihatkan sputar pengumuman yang berhungan 

dengan Beasiswa dan PKM ataupun event tahunan yang diadakan stikom atau dikti. 
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Gambar 4.4 Menu Berita website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

 

Pada Gambar 4.4 adalah Menu Berita website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya ini untuk memperlihatkan seputar berita penerima beasiswa ataupun 

pemenang PKM dan event yang membuahkan prestasi-prestasi yang mendapat 

gelar juara. 

 

Gambar 4.5 Menu Organisasi website Kemahasiswaan Stikom 
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Pada Gambar 4.5 adalah Organisasi Berita website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya ini untuk memperlihatkan event Organisasi yang ada di Stikom Surabaya 

seperti Dewan Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), UKM dan 

Koperasi Mahasiswa.  

Gambar 4.6 Menu Tentang Kami website Kemahasiswaan Stikom 

  

Pada Gambar 4.6 adalah Organisasi Tentang Kami website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya ini untuk memperlihatkan prestasi dan struktur 

organisasi yang pernah didapat oleh kemahasiswaan stikom Surabaya  
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Gambar 4.7 Menu Pedoman Mahasiswa website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya 

 

Pada Gambar 4.7 adalah Menu Pedoman Mahasiswa website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya ini untuk memperlihatkan pedoman mahasiswa 

berupa template format PKM dan panduan-panduan untuk PKM dan beasiswa 
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4.1.3 Perhitungan Sampel 

Pada tahap ini menjabarkan sampel yang dilakukan terhadap penelitian ini 

menggunakan populasi peneilitan dari mahasiswa aktif Stikom Surabaya pada 

semester 162, lebih jelas data dijelaskan pada tabel 4.1  

Tabel 4.1 Mahasiswa Aktif angkatan 2012-2016 Stikom Surabaya pada semester 

genap tahun ajaran 2016-2017. 

 

Selanjutnya menentukan sampel responden mahasiswa Stikom Surabaya 

dengan rumus 4.1.  

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2      

Berikut merupakan hasil perhitungan menentukan sampel dengan rumus 4.1 

dengan diketahui jumlah mahasiswa aktif angkatan 2012-2016 Stikom Surabaya 

pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

𝑛   =  
1.727

1 + 1.727 ∗ 0, 052
 = 325 

Untuk menetapksan sampel untuk masing-masing sub populasi, maka 

digunakan rumus 4.2. 

𝑛1 =  
𝑁1

𝑁
× 𝑛   ........................................................................... (4.2) 

Program Studi 
Angkatan Jumlah 

2012 2013 2014 2015 2016 

D3 Manajemen Informatika  3 3 23 33 28 90 

D3 Komputerisasi Perkantoran 

dan Kesekretariatan  

2 1 15 10 12 40 

S1 Sistem Informasi  264 156 139 149 149 857 

S1 Sistem Komputer  60 48 42 53 35 238 

S1 Desain Komunikasi Visual  23 46 47 57 77 250 

S1 Desain Grafis  0 0 6 20 31 57 

S1 Manajemen 0 0 0 27 22 49 

S1 Akuntasi 0 0 0 13 13 26 

D4 Komputer Multimedia 15 25 22 34 24 120 

Total 1727 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4.1) 
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𝑛1 =  
90

1727
× 325 

= 17 (Contoh Perhitungan D3 Manajemen Informatika) 

Berikut lebih detail perhitungan sampel mahasiswa aktif Stikom Surabaya 

angkatan 2012-2016 pada semester genap tahun ajaran 2016/2017, dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 Sampel mahasiswa aktif Stikom Surabaya angkatan 2012-2016 pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017 

 

 

Tabel 4.3 Sampel mahasiswa aktif angkatan 2012-2016 Stikom Surabaya 

pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 dibedakan berdasarkan tahun 

angkatan. 

 

 

 

No Program Studi 
Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan 

Stratified Random 

Sampling 

Sampel 

1  D3 Manajemen 

Informatika  

90 90*325/1727 17 

2  D3 Komputerisasi 

Perkantoran dan 

Kesekretariatan  

40 40*325/1727 8 

3  S1 Sistem Informasi  857 857*325/1727 161 

4  S1 Sistem Komputer  238 238*325/1727 45 

5 S1 Desain Komunikasi 

Visual  

250 250*325/1727 47 

6 S1 Desain Grafis  57 57*325/1727 11 

7  S1 Manajemen 49 49*325/1727 9 

8 S1 Akuntasi 26 26*325/1727 5 

 9 D4 Komputer 

Multimedia 

120 120*325/1727 22 

Total  325 
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Tabel 4.3 Sampel mahasiswa aktif angkatan 2012-2016 Stikom Surabaya 

Program 

Studi 
Angkatan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan Stratified 

Random Sampling 
Sampel 

D3 Manajemen 

Informatika 

2012 3 3*325/1727 1 

2013 3 3*325/1727 1 

2014 23 23*325/1727 4 

2015 33 33*325/1727 6 

2016 28 28*325/1727 5 

Total 17 

D3 

Komputerisasi 

Perkantoran 

dan 

Kesekretariatan 

2012 2 2*325/1727 1 

2013 1 1*325/1727 1 

2014 15 15*325/1727 3 

2015 2 10*325/1727 2 

2016 2 12*325/1727 2 

Total 9 

S1 Sistem 

Informasi 

2012 264 264*325/1727 50 

2013 156 156*325/1727 29 

2014 139 139*325/1727 26 

2015 149 149*325/1727 28 

2016 149 149*325/1727 28 

Total 161 

S1 Sistem 

Komputer 

2012 60 60*325/1727 11 

2013 48 48*325/1727 9 

2014 42 42*325/1727 8 

2015 53 53*325/1727 10 

2016 35 35*325/1727 7 

Total 45 

S1 Desain 

Komunikasi 

Visual 

2012 23 23*325/1727 4 

2013 46 46*325/1727 9 

2014 47 47*325/1727 9 

2015 57 57*325/1727 11 

2016 77 77*325/1727 14 

Total 47 

S1 Desain 

Grafis 

2012 0 0*325/1727 0 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 6 6*325/1727 1 

2015 20 20*325/1727 4 

2016 31 31*325/1727 6 

Total 11 

S1 Manajemen 

2012 0 0*325/1727 0 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 0 0*325/1727 0 

2015 27 27*325/1727 5 

2016 22 22*325/1727 4 
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Program 

Studi 
Angkatan 

Jumlah 

Mahasiswa 

Perhitungan Stratified 

Random Sampling 
Sampel 

Total 9 

S1 Akuntasi 

2012 0 0*325/1727 0 

2013 0 0*325/1727 0 

2014 0 0*325/1727 0 

2015 13 13*325/1727 2 

2016 13 13*325/1727 2 

Total 4 

D4 Komputer 

Multimedia 

2012 15 15*325/1727 3 

2013 25 25*325/1727 5 

2014 22 22*325/1727 4 

2015 34 34*325/1727 6 

2016 24 24*325/1727 4 

Total 22 

Total Keseluruhan 325 

 

 

Dijelaskan Pada table 4.3 sampel mahasiswa Stikom Surabaya tahun ajaran 

2016-2017 dimana hasil sampel tersebut diperoleh total keseluruhan 325. 

Sedangkan pada hasil kusioner yang sudah dilakukan dan sudah dalam bentuk 

tabulasi total keseluruhan 397. Dengan ini maka sampel yang akan digunakan pada 

laporan ini adalah sampel dengan total keseluruhan 397 dikarenakan untuk 

menghindari nilai atau data yang tidak valid atau ambigu data responden ini dapat 

dilihat pada bab tabulasi data responden pada bab ini. 
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4.2 Tahap Analis 

4.2.1 Penyusunan Kusioner  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

disebarkan kepada mahasiswa Stikom Surabaya yang masih aktif dari angkatan 

2012-2016 pada masing-masing program studi. 

a. Menentukan Indikator 

Kuesioner ini disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel 

yang ada. Variabel yang ada dalam model UTAUT memiliki beberapa indikator 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 Petunjuk Variabel dan Indikator 

No Variabel Indikator 

1. Ekspektasi Kinerja 

Manfaat yang dirasakan 

Motivasi Ekstrinsik 

Kesesuaian kinerja 

Keuntungan relatif 

2. Ekspetasi Usaha 

Kemudahan penggunaan 

aplikasi 

Mengurangi upaya (waktu dan 

tenaga) 

Kenyamanan Dalam Sistem 

3. Pengaruh Sosial 

Besarnya dukungan orang 

Sekitar 

Memberikan Manfaat dan dapat 

mendukung pelaksanaan tugas 

Aturan yang ditetapkan 

4. Kondisi yang Menfasilitasi 

Fasilitas yang mendukung 

penggunaan website 

Kemahasiswaan 

Ketersediaan Pengetahuan 

Ketersediaan Petunjuk 

penggunaan 

5. Niat Untuk Berperilaku 

Keinginan atau niat pemakai 

menggunakan sistem secara 

terus menerus 
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No Variabel Indikator 

6. 
Perilaku Untuk Menggunakan 

Teknologi 

Mendukung kinerja yang lebih 

baik 

 

b. Menyusun Lembar Kerja Pernyataan  

Dari indikator tersebut maka langkah selanjutnya adalah menyusun sebuah 

lembar kerja pernyataan. Lembar kerja ini disusun yang berisi pernyataan yang 

sesuai dengan indikator pada masing-masing variabel sesuai dalam teori dari 

(Venkatesh, 2003). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Lembar Kerja Pernyataan 

NO Variabel Indikator Pernyataan 

1.  
Ekspektasi 

Kinerja 

Manfaat yang di 

rasakan 

 Dengan 

menggunakan 

Website 

Kemahasiswaan saya 

terbantu untuk 

mendapatkan 

informasi tentang 

(Event, Organisasi, 

Pedoman Mahasiswa, 

beasiswa dan PKM) 

 Menggunakan 

website 

Kemahasiswaan akan 

meningkatkan 

kemampuan saya 

untuk membuat karya 

mahasiswa 

 Saya akan 

menggunakan 

website 

Kemahasiswaan 

untuk pedoman 

mahasiswa selama 

menjadi mahasiswa 

stikom surabaya 

 Saya termotifasi 

mengkuti kegiatan 

kemahasiswaan di 
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NO Variabel Indikator Pernyataan 

website 

kemahasiswaan 

Motivasi 

Ekstrinsik 

 Website 

Kemahasiswaan 

menyediakan 

informasi dalam 

menunjang prestasi 

akademik mahasiswa 

(PKM dan Beasiswa) 

 Menggunakan 

website 

Kemahasiswaan tidak 

akan berpengaruh 

terhadap kuliah saya 

Kesusaian 

Kinerja 

 Informasi di website 

kemahasiswaan 

sesuai dengan yang 

saya inginkan 

 Menggunakan 

website 

Kemahasiswaan akan 

meningkatkan 

produktifitas non 

akademik saya  

Keuntungan 

Relatif 

 Menggunakan 

website  

Kemahasiswaan 

memungkinkan saya 

untuk mengikuti 

events yang diadakan 

oleh Kemahasiswaan 

Stikom Surabaya 

2.  
Ekspektasi 

Usaha 

Kemudahan 

penggunaan 

aplikasi 

 Menggunakan 

website 

Kemahasiswaan ini 

sangat rumit, sulit 

untuk dipahami 

 Saya dapat 

mengakses informasi 

website 

kemahasiswaan dari 

mana saja 

 Secara keseluruhan, 

saya percaya bahwa 

website 
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NO Variabel Indikator Pernyataan 

Kemahasiswaan 

mudah digunakan 

Mengurangi 

Upaya (Waktu 

dan Tenaga) 

 Secara Keseluruhan 

Website 

Kemahasiswaan 

mudah digunakan. 

 Interaksi saya 

dengan website 

Kemahasiswaan 

secara jelas dan 

dapat dimengerti 

 Saya akan 

menggunakan 

website yang 

fleksibel untuk 

berinteraksi 

 

Kenyamanan 

Dalam Sistem 

  Dibutuhkan terlalu 

lama untuk belajar 

bagaimana 

menggunakan 

website 

Kemahasiswaan 

untuk membuatnya 

layak digunakan 

3. Pengaruh Sosial 

Besarnya 

dukungan orang 

Sekitar 

 Rekan-rekan 

mahasiswa 

mengajak saya 

mengakses website 

kemahasiswaan 

 Orang-orang yang 

mempengaruhi 

perilaku saya dalam 

berpikir bahwa saya 

harus menggunakan 

website 

Kemahasiswaan 

Memberikan 

Manfaat dan 

dapat 

mendukung 

pelaksanaan 

tugas 

 Rekan-rekan 

mahasiswa 

membantu saya 

dalam menggunakan 

website 

kemahasiswaan 

 Secara umum, 

Organisasi 

mendukung 
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NO Variabel Indikator Pernyataan 

penggunaan website 

Kemahasiswaan 

Aturan yang 

ditetapkan 

 Website 

kemahasiswaan 

sering kali di akses 

oleh mahasiswa 

yang unggul dalam 

prestasi akademik 

4. 
Kondisi yang 

menfasilitasi 

Fasilitas yang 

mendukung 

penggunaan 

website 

Kemahasiswaan 

 Website 

Kemahasiswaan 

menyediakan cara 

penggunaan website 

(User Manual) 

 Website 

Kemahasiswaan ini 

tidak kompatibel 

dengan saya, dalam 

penggunaan website 

lainnya 

 Website 

kemahasiswaan dapat 

diakses melalui 

semua perangkat 

(laptop,pc dan 

mobile) 

Ketersediaan 

Pengetahuan 

 Saya mengakses 

website ini dengan 

petunjuk penggunaan 

Ketersediaan 

Petunjuk 

penggunaan 

 Menggunakan 

website 

Kemahasiswaan 

cocok dengan gaya 

saya untuk mencari 

prestasi non 

akademik 

5. 
Niat Untuk 

Berperilaku 

Keinginan atau 

niat pemakai 

menggunakan 

sistem secara 

terus menerus 

 Saya berencana 

untuk terus 

menggunakan 

website 

kemahasiswaan 

untuk mengetahui 

informasi (Event, 

Organisasi, Pedoman 

Mahasiswa, 

beasiswa dan PKM) 
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NO Variabel Indikator Pernyataan 

 Saya menyadari 

website ini 

menyediakan 

informasi yang 

berguna sehingga 

saya sering 

mengakses 

6. 

Perilaku Untuk 

Menggunakan 

Teknologi 

Mendukung 

kinerja yang 

lebih baik 

 Website 

kemahasiswaan 

memberikan 

keuntungan untuk 

non akademik saya 

 Website 

kemahasiswaan akan 

meningkatkan 

prestasi non 

akademik saya 

 

 

4.2.2 Penyebaran Kusioner 

a. Menentukan Jumlah Sampel yang Diperlukan 

Jumlah keseluruhan mahasiswa Institute Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya yang aktif pada saat ini adalah 1727  mahasiswa. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan masuk dalam kategori Stratified Random Sampling 

Proportional. 

Rumus untuk menghitung jumlah sampel : 

Keterangan : 

e = Bound of error atau besarnya akurasi yang 

diinginkan dengan derajat keyakinan tertentu. Default nilai e = 5% Rumus 

untuk stratified random sampling proportional (Cochran, 1994) : 
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Jika jumlah sampel sebesar n,  jumlah populasi sebesar N, dan jumlah 

subpopulasi pada strata 1 sebesar N1, jumlah subpopulasi pada strata 2 sebesar 

N2, jumlah subpopulasi pada strata 3 sebesar N3, maka didapatkan perhitungan 

sampel untuk masing-masing strata sebagai berikut : 

   

 

 

  

  

Sehingga n1 + n2 +n3 = n dan N1 + N2 + N3 = N 

Keterangan : 

ni = ukuran sampel pada stratum ke i 

n = ukuran sampel keseluruhan 

Ni = ukuran populasi pada stratum ke i 

N = ukuran populasi  

Tabel 4.6 Hasil Pengumpulan Data 

Jumlah Kusioner yang Disebar 397 

Jumlah Kusioner yang Diterima  397 

Jumlah Kusioner yang Memenuhi Kriteria  397/397*100% 

Rate Responden 100% 

Sampel Strata 2 (n2) rumusnya : 

Sampel Strata 3 (n3) 

rumusnya : 

 

Sampel Strata 1 (n1) rumusnya : 
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Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pengiriman 397 kuesioner dan 

kuesioner kembali 397 dengan rate responden 100% maka data tersebut layak 

untuk dianalisis. 

4.2.3 Tabulasi Data Responden  

11 responden untuk mahasiswa Desain Grafis, 192 responden untuk 

mahasiswa Sistem Informasi, 56 responden untuk mahasiswa Sistem Komputer, 65 

responden untuk mahasiswa DKV, 24 responden untuk mahasiswa Komputer 

Multimedia (KM), 23 responden untuk mahasiswa Sampel Mahasiswa Manajemen 

Informatika (MI), 10 responden untuk mahasiswa Akutansi (A), 9 responden untuk 

mahasiswa Manajemen (M) dan 13 responden untuk mahasiswa KPK dengan total 

responden 397. 

  

Gambar 4.8 Grafik Sampel Mahasiswa Per Prodi 
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Pada gambar 4.9 merupakan persentase responden yang berpartisipasi dalam 

pengisian kuesioner. Dari grafik di atas menjelaskan bahwa 49% untuk mahasiswa 

prodi SI, 15% untuk mahasiswa prodi SK, 15% untuk mahasiswa prodi DKV, 2% 

untuk mahasiswa prodi Desain Grafis, 9% untuk mahasiswa prodi Komputer 

Multimedia, 6% untuk mahasiswa prodi Manajemen Informatika, 1% untuk 

mahasiswa prodi Akutansi, 1% untuk mahasiswa prodi Manajemen, 2% untuk 

mahasiswa prodi KPK. 

Gambar 4.9 Persentase Sampel Mahasiswa per Prodi 

Dalam pengolahan data responden tiap prodi dan per tahunnya pada 

variabel umur dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 18 tahun sampai 20 tahun, 21 tahun 

sampai 23 tahun dan 24 tahun sampai 26 tahun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.8 sampai table 4.16 

Tabel 4.7 Pengelompokan Umur 

 Kelompok Umur 

U1 18-20 

U2 21-23 

U3 24-26 
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Tabel 4.8 Profil Responden Prodi Sistem Informasi 

 

 

  

 

 

 

Pada table 4.8 pengelompokan umur pada prodi Sistem Informasi diperoleh 

kategori U1 adalah 89, U2 adalah 82 dan U3 adalah 21. Untuk pengelompokan jenis 

kelamin dikategorikan U1 laki-laki 72 dan perempuan 18, U2 laki-laki 52 dan 

perempuan 30, U3 laki-laki 19 dan perempuan 2 . jadi jumlah responden pada prodi 

SI berdasarkan umur dan jenis kelamin diperoleh total 192 mahasiswa. 

Tabel 4.9 Profil Responden Prodi Sistem Komputer 

 

 

 

 

 

 

Pada table 4.9 pengelompokan umur pada prodi Sistem Komputer diperoleh 

kategori U1 adalah 24, U2 adalah 24 dan U3 adalah 8. Untuk pengelompokan jenis 

kelamin dikategorikan U1 laki-laki 22 dan perempuan 2, U2 laki-laki 23 dan 

perempuan 1, U3 laki-laki 5 dan perempuan 3 . jadi jumlah responden pada prodi 

SK berdasarkan umur dan jenis kelamin diperoleh total 56 mahasiswa. 

 

 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
72 18 89 

U2 
52 30 82 

U3 
19 2 21 

Total 192 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
22 2 24 

U2 
23 1 24 

U3 
5 3 8 

Total 56 
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Tabel 4.10 Profil Responden Prodi Manajemen 

 

 

 

 

 

Pada table 4.10 pengelompokan umur pada prodi Manajemen diperoleh 

kategori U1 adalah 7, U2 adalah 2 dan U3 adalah 0. Untuk pengelompokan jenis 

kelamin dikategorikan U1 laki-laki 2 dan perempuan 5, U2 laki-laki 0 dan 

perempuan 2, U3 laki-laki 0 dan perempuan 0 . jadi jumlah responden pada prodi 

Manajemen berdasarkan umur dan jenis kelamin diperoleh total 9 mahasiswa. 

Tabel 4.11 Profil Responden Prodi DIV Komputer Multimedia 

  

 

 

 

 

 

Pada table 4.11 pengelompokan umur pada prodi DIV Komputer 

Multimedia diperoleh kategori U1 adalah 13, U2 adalah 9 dan U3 adalah 2. Untuk 

pengelompokan jenis kelamin dikategorikan U1 laki-laki 9 dan perempuan 4, U2 

laki-laki 7 dan perempuan 2, U3 laki-laki 2 dan perempuan 0 . jadi jumlah 

responden pada prodi DIV Komputer Multimedia berdasarkan umur dan jenis 

kelamin diperoleh total 24 mahasiswa. 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
2 5 7 

U2 
0 2 2 

U3 
0 0 0 

Total 9 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
9 4 13 

U2 
7 2 9 

U3 
2 0 2 

Total 24 
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Tabel 4.12 Profil Responden Prodi S1 Desain Komunikasi Visual 

 

 

 

 

 

 

Pada table 4.12 pengelompokan umur pada prodi S1 Desain Komunikasi 

Visual diperoleh kategori U1 adalah 39, U2 adalah 18 dan U3 adalah 3. Untuk 

pengelompokan jenis kelamin dikategorikan U1 laki-laki 27 dan perempuan 12, U2 

laki-laki 8 dan perempuan 10, U3 laki-laki 8 dan perempuan 1 . jadi jumlah 

responden pada prodi S1 Desain Komunikasi Visual berdasarkan umur dan jenis 

kelamin diperoleh total 60 mahasiswa. 

Tabel 4.13 Profil Responden Prodi S1 Akuntasi 

 

 

 

 

 

 

Pada table 4.13 pengelompokan umur pada prodi S1 Akuntasi diperoleh 

kategori U1 adalah 5, U2 adalah 5 dan U3 adalah 0. Untuk pengelompokan jenis 

kelamin dikategorikan U1 laki-laki 0 dan perempuan 5, U2 laki-laki 1 dan 

perempuan 4, U3 laki-laki 0 dan perempuan 0 . jadi jumlah responden pada prodi 

S1 Akuntasi berdasarkan umur dan jenis kelamin diperoleh total 10 mahasiswa. 

 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
27 12 39 

U2 
8 10 18 

U3 
2 1 3 

Total 60 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
0 5 5 

U2 
1 4 5 

U3 
0 0 0 

Total 10 
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 Tabel 4.14 Profil Responden Desain Grafis 

 

 

 

 

 

Pada table 4.14 pengelompokan umur pada prodi Desain Grafis diperoleh 

kategori U1 adalah 3, U2 adalah 8 dan U3 adalah 0. Untuk pengelompokan jenis 

kelamin dikategorikan U1 laki-laki 1 dan perempuan 2, U2 laki-laki 6 dan 

perempuan 2, U3 laki-laki 0 dan perempuan 0 . jadi jumlah responden pada prodi 

Desain Grafis berdasarkan umur dan jenis kelamin diperoleh total 11 mahasiswa. 

Tabel 4.15 Profil Responden DIII Manajemen Informatika 

 

 

 

 

 

 

Pada table 4.15 pengelompokan umur pada prodi DIII Manajemen 

Informatika diperoleh kategori U1 adalah 9, U2 adalah 12 dan U3 adalah 2. Untuk 

pengelompokan jenis kelamin dikategorikan U1 laki-laki 8 dan perempuan 1, U2 

laki-laki 10 dan perempuan 2, U3 laki-laki 2 dan perempuan 0 . jadi jumlah 

responden pada prodi DIII Manajemen Informatika berdasarkan umur dan jenis 

kelamin diperoleh total 23 mahasiswa. 

 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
1 2 3 

U2 
6 2 8 

U3 
0 0 0 

Total 11 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
8 1 9 

U2 
10 2 12 

U3 
2 0 2 

Total 23 
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Tabel 4.16 Profil Responden DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Keseketariatan 

 

 

 

 

 

 

Pada table 4.16 pengelompokan umur pada prodi DIII Komputerisasi 

Perkantoran dan Keseketariatan diperoleh kategori U1 adalah 6, U2 adalah 4 dan 

U3 adalah 3. Untuk pengelompokan jenis kelamin dikategorikan U1 laki-laki 0 dan 

perempuan 6, U2 laki-laki 1 dan perempuan 3, U3 laki-laki 1 dan perempuan 2 . 

jadi jumlah responden pada prodi DIII Komputerisasi Perkantoran dan 

Keseketariatan berdasarkan umur dan jenis kelamin diperoleh total 13 mahasiswa. 

Dari rincian data responden berdasarkan jenis kelamin, tahun angkatan, dan 

umur pada masing-masing program studi dapat disimpulkan bahwa jumlah jenis 

kelamin laki-laki adalah 282 orang sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan 

sebesar 116 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 4.10 Menunjukan Persentase Jenis Kelamin Mahasiswa 

Umur 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

U1 
0 6 6 

U2 
1 3 4 

U3 
1 2 3 

Total 13 
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4.2.4 Menguji Tingkat Penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya dengan Model UTAUT 

 

A.  Model Pengukuran 

  Hal yang dilakukan dalam melakukan pengujian model pengukuran adalah 

melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada item-item pertanyaan yang ada 

dalam kuesioner. Data dikatakan valid jika hasil analisis validitas terpenuhi dan 

data dikatakan reliable jika hasil analisis reliabilitas terpenuhi. Pengujian tersebut 

dapat dilihat pada sub bagian di bawah ini: 

1. Uji Validitas 

Dalam pengujian analisis validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

membagi 397 kuesioner kepada mahasiswa Stikom Surabaya angkatan 2008-2016 

yang sudah dilakukan perhitungan SRS untuk seanjutnya dapat dikatakan sebagai 

responden. Dalam perhitungan ini nilai r tabel signifikan 5% dan menghasilkan 

degree of freedom (df) atau disebut juga dengan derajat kebebasan, df dapat 

diperoleh dari N (jumlah sampel) -2 jadi pada penelitian ini nilai df = (397-2)= 

395. Berdasarkan hasil df tersebut maka dapat dilihat pada tabel distribusi nilai 

rtabel 

Signifikan 5% yang dapat dilihat pada lampiran . Dari perhitungan df 

tersebut maka nilai r tabel yang diperoleh dari tabel r adalah 0,098439. Ketentuan 

yang ada dalam menganalisis validitas, yaitu apabila r hitung lebih besar daripada 

r table maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh valid sedangkan r hitung 

lebih kecil daripada r table maka data yang didapatkan tidak valid. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17 
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Tabel 4.17 Uji Validitas Ekspektasi Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel berdasarkan 

uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid 

Tabel 4.18 Uji Validitas Ekspetasi Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel berdasarkan 

uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid 

 

 

 

 

Item 

Korelasi skor item terhadap 

skor total (Pearson 

Correlations) 

r tabel Keterangan 

X11 0.445 0,098439 VALID 

X12 0.525 0,098439 VALID 

X13 0.509 0,098439 VALID 

X14 0.486 0,098439 VALID 

X15 0.524 0,098439 VALID 

X16 0.486 0,098439 VALID 

X17 0.496 0,098439 VALID 

X18 0.505 0,098439 VALID 

X19 0.518 0,098439 VALID 

X1JK 0.1 0,098439 VALID 

X1umur 0.399 0,098439 VALID 

Item 

Korelasi skor item terhadap 

skor total (Pearson 

Correlations) 

r tabel Keterangan 

X21 0.475 0,098439 VALID 

X22 0.483 0,098439 VALID 

X23 0.465 0,098439 VALID 

X24 0.489 0,098439 VALID 

X25 0.454 0,098439 VALID 

X26 0.481 0,098439 VALID 

X27 0.461 0,098439 VALID 

X2JK 0.367 0,098439 VALID 

X2umur 0.1 0,098439 VALID 
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Tabel 4.19 Uji Validitas Pengaruh Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel berdasarkan 

uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid 

Tabel 4.20 Uji Validitas Kondisi yang Menfasilitasi 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel berdasarkan 

uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid 

Tabel 4.21 Uji Validitas Niat Untuk Berperilaku 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel berdasarkan 

uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid 

Item 

Korelasi skor item terhadap 

skor total (Pearson 

Correlations) 

r tabel Keterangan 

X31 0.487 0,098439 VALID 

X32 0.546 0,098439 VALID 

X33 0.589 0,098439 VALID 

X34 0.523 0,098439 VALID 

X35 0.474 0,098439 VALID 

X3JK 0.384 0,098439 VALID 

X3umur 0.1 0,098439 VALID 

Item 

Korelasi skor item terhadap 

skor total (Pearson 

Correlations) 

r tabel Keterangan 

X41 0.518 0,098439 VALID 

X42 0.498 0,098439 VALID 

X43 0.467 0,098439 VALID 

X44 0.524 0,098439 VALID 

X45 0.507 0,098439 VALID 

X46 0.496 0,098439 VALID 

X4umur 0.1 0,098439 VALID 

Item 

Korelasi skor item terhadap 

skor total (Pearson 

Correlations) 

r tabel Keterangan 

Y11 0.710 0,098439 VALID 

Y12 0.1 0,098439 VALID 
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Tabel 4.22 Uji Validitas Perilaku Pengguna 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel berdasarkan 

uji signifikan 0.05, artinya bahwa item-item tersebut diatas valid 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah pengujian validitas dilakukan maka langkah selanjutnya adalah 

menguji reliabilitas. Untuk pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Menurut (Ghozali,2005) data dikatakan reliable jika nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar atau sama dengan 0,6. Hasil data dari analisis reliabilitas dapat dilihat pada 

tabel 4.2 

Tabel 4.23 Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbach's Alpha Keterangan 

Ekspektasi Kinerja 0.938 RELIABLE 

Ekspektasi Usaha 0.880 RELIABLE 

Pengaruh Sosial 0.879 RELIABLE 

Kondisi yang Menfasilitasi 0.883 RELIABLE 

Niat untuk Berperilaku 0.830 RELIABLE 

Perilaku Pengguna 0.881 RELIABLE 

Item 

Korelasi skor item terhadap 

skor total (Pearson 

Correlations) 

r tabel Keterangan 

Y21 0.788 0,098439 VALID 

Y22 0.1 0,098439 VALID 
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Dari tabel di atas menunjukan bahwa data yang terkumpul dari 

masingmasing variabel sudah reliable dan dapat dipakai untuk proses analisa 

selanjutnya. 

a. Model Struktural  

Pengujian model struktural dilakukan untuk menguji pengaruh-pengaruh 

dari variabel-variabel yang terkait dalam model UTAUT. Hasil dari pengujian 

model struktural adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Dalam proses analisis deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui tentang 

tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang ada pada metode UTAUT, 

diantaranya variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi 

yang menfasilitasi, niat untuk berperilaku, dan perilaku pengguna untuk 

menggunakan teknologi. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui hasil dari analisis 

deskriptif pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.24. 

Tabel 4.24 Analisis Deskriptif Variabel Ekspektasi Kinerja 
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Tabel 4.24 menjelaskan tentang N yaitu jumlah responden, minimum 

merupakan nilai terkecil dari hasil tabulasi, maksimum merupakan nilai terbesar 

dari hasil tabulasi, sum merupakan jumlah dari hasil perindikator perntanyaan, dan 

mean merupakan rata-rata yang didapat dalam indikator tiap variabel. Dari tabel di 

atas dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel ekpektasi kinerja 

adalah mendekati 3. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa responden setuju 

bahwa menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya dapat membantu 

dan memudahkan mahasiswa dalam akademik di Stikom Surabaya. 

Tabel 4.25 Analisis Deskriptif Variabel Ekspektasi Usaha 

 

Dari tabel 4.25 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

ekpektasi usaha adalah mendekati 3. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju bahwa menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

memiliki kemudahan sehingga mahasiswa minat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam proses non akademik. 
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Tabel 4.26 Analisis Deskriptif Variabel Faktor Sosial 

 

Dari tabel 4.26 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

ekpektasi usaha adalah mendekati 3. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju bahwa menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

memiliki kemudahan sehingga mahasiswa minat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam proses non akademik. 

Tabel 4.27 Analisis Deskriptif Variabel Kondisi yang Menfasilitasi 

 

Dari tabel 4.27 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

ekpektasi usaha adalah mendekati 3. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju bahwa menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

memiliki kemudahan sehingga mahasiswa minat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam proses non akademik. 

Tabel 4.28 Analisis Deskriptif Variabel Niat untuk Berperilaku 
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Dari tabel 4.28 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

ekpektasi usaha adalah mendekati 3. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju bahwa menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

memiliki kemudahan sehingga mahasiswa minat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam proses non akademik. 

Tabel 4. 29  Analisis Deskriptif Variabel Perilaku Pengguna 

 

 

Dari tabel 4.29 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

ekpektasi usaha adalah mendekati 3. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju bahwa menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

memiliki kemudahan sehingga mahasiswa minat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam proses non akademik. 

2. Menghitung Persentase Terhadap Nilai Responden 

Pada tahapan ini menghasilkan persentase tingkat penerimaaan dari nilai 

responden pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Perhitungan ini berdasarkan kriteria pada masing-masing item pertanyaan 

berdasarkan variabel yang ada dalam model UTAUT. Lebih jelasnya dapat melihat 

tabel 4.30 
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Tabel 4.30 Hasil Persentase Ekspektasi Kinerja 

 

Pada tabel 4.30 menjelaskan bahwa besarnya persentase penerimaan 

variabel ekspektasi kinerja terhadap penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya sebesar 7% responden menjawab sangat tidak setuju, 22% responden 

menjawab tidak setuju,29% responden menjawab netral, 30% responden menjawab 

setuju, dan 11% responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan 

besarnya tingkat penerimaan berdasarkan kriteria pada variabel ekspektasi kinerja 

terhadap penerimaan aplikasi website Kemahasiswaan Stikom Surabaya adalah 

sebesar 71% 

Tabel 4.31 Hasil Persentase Ekspektasi Usaha 

 

Kriteria Jumlah Persentase 

1 29 29/397*100=7 

2 89 89/397*100=22 

3 116 116/397*100=29 

4 119 119/397*100=30 

5 44 44/397*100=11 

Kriteria Jumlah Persentase 

1 34 34/397*100=8 

2 98 98/397*100=25 

3 122 122/397*100=31 

4 109 109/397*100=27 

5 35 35/397*100=9 
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Pada tabel 4.31 menjelaskan bahwa besarnya persentase penerimaan 

variabel ekspektasi kinerja terhadap penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya sebesar 8% responden menjawab sangat tidak setuju, 25% responden 

menjawab tidak setuju,31% responden menjawab netral, 27% responden menjawab 

setuju, dan 9% responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan besarnya 

tingkat penerimaan berdasarkan kriteria pada variabel ekspektasi kinerja terhadap 

penerimaan aplikasi website Kemahasiswaan Stikom Surabaya adalah sebesar 67% 

Tabel 4.32 Hasil Persentase Pengaruh Sosial 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.32 menjelaskan bahwa besarnya persentase penerimaan 

variabel ekspektasi kinerja terhadap penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya sebesar 7% responden menjawab sangat tidak setuju, 25% responden 

menjawab tidak setuju,33% responden menjawab netral, 25% responden menjawab 

setuju, dan 9% responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan besarnya 

tingkat penerimaan berdasarkan kriteria pada variabel ekspektasi kinerja terhadap 

penerimaan aplikasi website Kemahasiswaan Stikom Surabaya adalah sebesar 67% 

 

 

Kriteria Jumlah Persentase 

1 29 29/397*100=7 

2 99 99/397*100=25 

3 132 132/397*100=33 

4 101 101/397*100=25 

5 37 37/397*100=9 
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Tabel 4.33 Hasil Persentase Kondisi yang Menfasilitasi 

  

Pada tabel 4.33 menjelaskan bahwa besarnya persentase penerimaan 

variabel ekspektasi kinerja terhadap penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya sebesar 8% responden menjawab sangat tidak setuju, 26% responden 

menjawab tidak setuju,32% responden menjawab netral, 24% responden menjawab 

setuju, dan 9% responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan besarnya 

tingkat penerimaan berdasarkan kriteria pada variabel ekspektasi kinerja terhadap 

penerimaan aplikasi website Kemahasiswaan Stikom Surabaya adalah sebesar 65% 

Tabel 4.34 Hasil Persentase Niat untuk Berperilaku 

 

 

 

 

 

 

Kriteria Jumlah Persentase 

1 33 33/397*100=8 

2 104 104/397*100=26 

3 127 127/397*100=32 

4 96 96/397*100=24 

5 36 36/397*100=9 

Kriteria Jumlah Persentase 

1 29 29/397*100=7 

2 105 105/397*100=26 

3 135 135/397*100=34 

4 95 95/397*100=24 

5 28 28/397*100=7 
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Pada tabel 4.34 menjelaskan bahwa besarnya persentase penerimaan 

variabel ekspektasi kinerja terhadap penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya sebesar 7% responden menjawab sangat tidak setuju, 26% responden 

menjawab tidak setuju,34% responden menjawab netral, 24% responden menjawab 

setuju, dan 7% responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan besarnya 

tingkat penerimaan berdasarkan kriteria pada variabel ekspektasi kinerja terhadap 

penerimaan aplikasi website Kemahasiswaan Stikom Surabaya adalah sebesar 65% 

Tabel 4.35 Hasil Persentase Perilaku Menggunaan Teknologi 

 

 

 

 

 

Pada tabel 4.35 menjelaskan bahwa besarnya persentase penerimaan 

variabel ekspektasi kinerja terhadap penerimaan website Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya sebesar 8% responden menjawab sangat tidak setuju, 25% responden 

menjawab tidak setuju,11% responden menjawab netral, 27% responden menjawab 

setuju, dan 7% responden menjawab sangat setuju. Hal ini dapat diartikan besarnya 

tingkat penerimaan berdasarkan kriteria pada variabel ekspektasi kinerja terhadap 

penerimaan aplikasi website Kemahasiswaan Stikom Surabaya adalah sebesar 67% 

 

 

Kriteria Jumlah Persentase 

1 31 31/397*100=8 

2 101 101/397*100=25 

3 131 131/397*100=33 

4 106 106/397*100=27 

5 27 27/397*100=7 



80 
 

 

 

3. Analisis Korelasi dan Regresi 

Setelah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis deskriptif 

menggunakan SPSS maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis korelasi 

dan regresi dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). 

a. Pengembangan Model Berbasis Teori 

Dalam persamaan regresi ini digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara variabel dependen (endogen) dengan variabel independen (eksogen). 

Dimana variabel dependen merupakan (Y). 

totY1 = Niat untuk Berperilaku (Behavioral Intention) 

 totY2 = Perilaku Penggunaan (Use Behavioral)  

Variabel independen yang langsung di moderasi (X) diantaranya adalah: 

X1 = Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy)  

X2 = Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy)  

X3 = Faktor Sosial (Social Influence) 

X4 = Kondisi yang Menfasilitasi (Facilitating Conditions) 

Variabel moderasi  diantaranya adalah: 

XJK  = Jenis Kelamin 

Xumur = Umur 

Error diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel endogen dan eksogen. 

Pada penelitian ini akan menganalisis persamaan-persamaan regresi pada 

variabelvariabel apa saja yang saling berpengaruh, diantaranya adalah: 
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a. Persamaan regresi yang menyatakan bahwa Niat untuk Berperilaku 

dipengaruhi oleh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan 

dimoderasi oleh variabel jenis kelamin. Secara matematis dapat dituliskan 

persamaan sebagai berikut: 

totY1 = a + b1X1JK + b2X2JK + b3X3JK + e 

b. Persamaan regresi yang menyatakan bahwa Niat untuk Berperilaku 

dipengaruhi oleh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan 

dimoderasi oleh variabel umur. Secara matematis dapat dituliskan 

persamaan sebagai berikut: 

totY1 = a + b1X1umur + b2X2umur + b3X3umur + e 

c. Persamaan regresi yang menyatakan bahwa Perilaku Penggunaan 

dipengaruhi oleh Kondisi yang Menfasilitasi dimoderasi oleh variabel 

umur. Secara matematis dapat dituliskan persamaan sebagai berikut: totY2 

= a + b4X4umur + e 

d.  Persamaan regresi yang menyatakan bahwa Perilaku Penggunaan 

dipengaruhi oleh Niat Untuk Berperilaku. Secara matematis dapat 

dituliskan persamaan sebagai berikut: totY2 = a + totY1 + e 

e. Persamaan regresi yang menyatakan bahwa Perilaku Penggunaan 

dipengaruhi oleh Kondisi yang Menfasilitasi dan Niat untuk Berperilaku 

serta dimoderasi oleh variabel umur. Secara matematis dapat dituliskan 

persamaan sebagai berikut: totY2 = a + b4X4umur + totY1 + e 
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b. Pembuatan Diagram Alur (Path Diagram) 

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat diagram alur (path 

diagram) menggunakan AMOS. Diagram alur ini digunakan untuk mempermudah 

peneliti dalam mengetauhi hubungan-hubungan variabel yang akan diteliti . Dalam 

path diagram tersebut menjelaskan tentang hubungan-hubungan yang terkait antara 

variabel eksogen (ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang 

menfasilitasi) dengan variabel endogen (niat untuk berperilaku dan perilaku 

pengguna). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Path Digram Metode UTAUT 

Uji Normalitas Setelah melakukan analisis regresi dan korelasi 

menggunakan metode SEM maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji 
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mormalitas untuk melihat apakah asumsi normalitas dipenuhi sehingga data dapat 

diolah lebih lanjut untuk pemodelan SEM. Uji normalitas dapat diuji dengan 

melihat gambar histogram data atau dapat diuji dengan metode statistik. Pada 

penelitian ini dilakukan uji normalitas multivariat di mana beberapa variabel 

digunakan sekaligus dalam pengujian analisis akhir. Uji Normalitas yang peneliti 

lakukan dengan metode statistik. 

Gambar 4.12 Hasil Uji Normalitas 

Assessment of normality merupakan output untuk menguji apakah data 

yang digunakan peneletian sudah normal secara multivariate sebagai syarat asumsi 

yang sudah dipenuhi. Secara multivariate nilai output dari kurtosis adalah 36.536 

sedangkan nilai critical yang diperoleh sebesar 25,867 yang nilainya dibawah 

36.536 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian 

sudah normal secara multivariate. Setelah mengetahui hasil uji normalitas maka 

dapat mengetahui hasil data outlier. Data outlier dapat dilihat pada lampiran . 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa data dengan probabilitas (p) dalam 

tabel ini adalah p1 dan p2 lebih kecil dari 0,05 mengalami outlier. Data dikatakan 

bebas dari outlier harus memiliki nila p1 atau p2 > 0,05 sehingga menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara data dengan kelompok data. 
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c. Uji Kecocokan Model (Model Fit) 

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengujian kecocokan model atau 

disebut dengan model fit. Model fit terdiri dari pengujian seperti GFI, AGFI, TLI 

RMSEA, CMIN dapat dianalisis sesuai kriteria yang diajukan dalam penelitian. 

Pengujian ini dilakukan pada aplikasi AMOS. Dari hasil pengujian tersebut dapat 

dilihat apakah model sudah sesuai dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya. 

Untuk penggambaran model diagram dapat dilihat pada gambar 4.13 dimana X1JK 

adalah ekspektasi kinerja yang berinteraksi dengan jenis kelamin, X2JK adalah 

ekspektasi usaha berinteraksi dengan jenis kelamin, X3JK adalah faktor sosial 

berinteraksi dengan jenis kelamin, X4umur adalah kondisi yang menfasilitasi 

berinteraksi dengan umur, X1umur adalah kondisi yang menfasilitasi berinteraksi 

dengan umur, X2umur adalah kondisi yang menfasilitasi berinteraksi dengan umur, 

X3umur adalah kondisi yang menfasilitasi berinteraksi dengan umur,totY1 adalah 

niat untuk berperilaku, sedangkan totY2 adalah perilaku pengguna. 

 

Gambar 4.13 Notes for Model (Default Model) 

Dari gambar di atas menjelaskan Hasil dari perhitungan modifikasi diatas 

menunjukan bahwa kriteria goodness of fit sudah terpenuhi karena nilai sudah 
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cenderung baik. Sehingga dapat dikatakan model konseptual yang dikembangkan 

dan dilandasi oleh teori telah sepenuhnya didukung oleh fakta. Berarti model 

UTAUT adalah model yang terbaik untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel 

dalam model. 

Tabel 4.36 Hasil Pengukuran Goodness of Fit Model 

Pada hasil uji kesesuaian model tersebut sudah dikatakan sesuai dengan 

nilai acuan yang ada. Chi Square merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat fitnya suatu model. Model dikatakan baik jika memiliki nilai Chi Square = 

0. CMIN/DF tidak lain adalah statistic chi square, chi square dibagi dengan degree 

of freedom maka dapat menghasilkan nilai CMIN/DF. Nilai yang 

direkomendasikan untuk menerima kesesuaian sebuah model CMIN/DF adalah 

lebih kecil atau sama dengan 2,00 dan hasil dari pengujiannya Kurang Baik yaitu 

bernilai 5,91. RMSEA adalah suatu indeks yang dapat digunakan untuk 

mengkompensasi chi-square statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA 

menunjukkan Goodness of Fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam 

populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks 

untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah close fit dari model yang 

Goodnes of Fit index 

 

Nilai Cut-off Hasil 

Perhitungan 

Keterangan 

Chi - Square Diharapkan 

Kecil 

2632.751 𝑥2 dengan df = 

396        adalah 

472.241 

        Cukup Baik 

P. Significance 

Probability 

≥ 0.05 0.00 Kurang Baik 

RMSE ≤ 0.08 0.111 Cukup Baik 

GFI ≥ 0.90 0.717 Cukup Baik 

AGFI ≥ 0.90 0.669 Cukup Baik 

CMIN/DF ≤ 2.00 5.916 Kurang Baik 

TLI ≥ 0.95 0.247 Baik 

CFI ≥ 0.95 0.591 Baik 
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didasarkan degree of freedom. Dari hasil perhitungan pada penelitian ini nilai 

RMSEA menghasilkan nilai sebesar 0,111 jadi sudah sesuai dengan hasil acuannya. 

Sedangkan secara kesuluran model sudah di fit dengan didukung hasil uji 

Probabilitas sebesar 0,000 yang berarti > 0.05 atau probabilitas 0,000 yang di bawah 

0.05 itu artinya model diatas sudah cukup baik secara menyeluruh fit (Santoso, 

2011), yang sesuai dengan nilai acuan yaitu Chi square, probability, GFI, AGFI, 

TLI dan GFI. 

Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dalam model UTAUT. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis yang diuji, diantaranya adalah: 

1. a.  Ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh jenis kelamin. 

 b.  Ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh umur.   

2. a. Ekspektasi usaha berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh jenis kelamin.  

b.  Ekspektasi usaha berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh umur.  

3. a. Faktor sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

jenis kelamin.  

b. Faktor sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi oleh   

umur.  
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4. Kondisi yang menfasilitasi berpengaruh terhadap perilaku pengguna 

dimoderasi oleh umur.   

5. Niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

pengguna website. 

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi dengan metode Structural Equation Model (SEM) dan menggunakan regresi 

berganda multivariat. Untuk menguji hipotesis yang melibatkan variabel dependent 

dan independent menggunakan metode SEM. Maka dapat diketahui apakah 

hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. 

Gambar 4.14 Regression Weights 

Dari hasil Gambar 4.14 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh 

yang signifikan terhadap masing-masing variabel yang diteliti. Dari data tersebut 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ekspektasi Kinerja (X1umur) tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat 

untuk Berperilaku (totY1) dengan tingkat probabilitas 0,590 dan koefisien 

beta sebesar 0,012. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical 

Ratio (CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. 
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H0 diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 

ditolak apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = -,538 

sedangkan r tabel = 0.09843914. Jadi r tabel lebih besar dari r hitung.  

H0.1 = Ekspektasi kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku. (ditolak)  

H1.1 = Ekspektasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

untuk berperilaku. (diterima) 

Ekspektasi kinerja dipengaruhi umur tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa 

menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat membantu 

pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 

2. Ekspektasi Usaha (X2umur) tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat 

untuk Berperilaku (totY1) dengan tingkat probabilitas 0,150 dan koefisien 

beta sebesar 0,045. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical 

Ratio (CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. 

H0 diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 

ditolak apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 1,439 

sedangkan r tabel = 0.09843914. Jadi r tabel lebih kecil dari r hitung.  

H0.1 = Ekspektasi Usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku. (ditolak)  

H1.1 = Ekspektasi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

untuk berperilaku. (diterima) 

Ekspektasi Usaha dipengaruhi umur tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa 
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menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat membantu 

pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 

3. Faktor Sosial (X3umur) tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat untuk 

Berperilaku (totY1) dengan tingkat probabilitas 0,969 dan koefisien beta 

sebesar 0,001. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical Ratio 

(CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. H0 

diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 ditolak 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 0,38 sedangkan r 

tabel = 0.09843914. Jadi r tabel lebih kecil dari r hitung.  

H0.1 = Faktor Sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

untuk berperilaku. (ditolak)  

H1.1 = Faktor Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku. (diterima) 

Faktor Sosial dipengaruhi Umur tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa menggunakan 

website Kemahasiswaan belum dapat membantu pekerjaannya sebagai 

mahasiswa dalam proses non akademik. 

4. Ekspektasi Kinerja (X1JK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat 

untuk Berperilaku (totY1) dengan tingkat probabilitas 0,117 dan koefisien 

beta sebesar 0,004. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical 

Ratio (CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. 

H0 diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 

ditolak apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 1,568 

sedangkan r tabel = 0.09843914. Jadi r tabel lebih kecil dari r hitung.  
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H0.1 = Ekspektasi kinerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku. (ditolak)  

H1.1 = Ekspektasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

untuk berperilaku. (diterima) 

Ekspektasi Kinerja dipengaruhi Jenis Kelamin tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa 

menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat membantu 

pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 

5. Ekspektasi Usaha (X2JK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat untuk 

Berperilaku (totY1) dengan tingkat probabilitas 0,291 dan koefisien beta 

sebesar -,043. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical Ratio 

(CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. H0 

diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 ditolak 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 1,056 sedangkan r 

tabel = 0.09843914. Jadi r tabel lebih kecil dari r hitung.  

H0.1 = Ekspektasi Usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku. (ditolak)  

H1.1 = Ekspektasi Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

untuk berperilaku. (diterima) 

Ekspektasi Usaha dipengaruhi Jenis Kelamin tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa 

menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat membantu 

pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 
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6. Faktor Sosial (X3JK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat untuk 

Berperilaku (totY1) dengan tingkat probabilitas 0,290 dan koefisien beta 

sebesar 0,049. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical Ratio 

(CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. H0 

diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 ditolak 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 1,058 sedangkan r   

tabel = 0.09843. Jadi r tabel lebih kecil dari r hitung.  

H0.1 = Faktor Sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

untuk berperilaku. (ditolak)  

H1.1 = Faktor Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku. (diterima) 

Faktor Sosial dipengaruhi Jenis Kelamin tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa 

menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat membantu 

pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 

7. Niat Untuk Berperilaku (totY1) berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 

Pengguna (totY2) dengan tingkat probabilitas 0,001 dan koefisien beta 

sebesar 0,665. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical Ratio 

(CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. H0 

diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 ditolak 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 17,235 sedangkan r 

tabel = 0.09843914. Jadi r hitung lebih besar dari r tabel.  

H0.1 = Niat Untuk Berperilaku tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku. (ditolak)  
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H1.1 = Niat Untuk Berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku. (diterima) 

Niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku pengguna website Kemahasiswaan Stikom Surabaya. Hal ini 

memiliki arti bahwa menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat 

membantu pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 

8. Kondisi yang Menfasilitasi (X4umur) berpengaruh signifikan terhadap 

Perilaku Pengguna (totY2) dengan tingkat probabilitas 0,001 dan koefisien 

beta sebesar 0,022. Pengujian hipotesis ini dapat menggunakan Critical 

Ratio (CR). Nilai CR merupakan r hitung dan dibandingkan dengan r tabel. 

H0 diterima apabila r hitung kurang dari atau sama dengan r tabel, H0 

ditolak apabila r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai r hitung = 4,827 

sedangkan r tabel = 0.09843914. Jadi r hitung lebih besar dari r tabel.  

H0.1 = Kondisi yang Menfasilitasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Perilaku Pengguna. (ditolak)  

H1.1 = Kondisi yang Menfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Perilaku Pengguna. (diterima) 

 Kondisi yang Menfasilitasi dipengaruhi umur berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pengguna. Hal ini memiliki arti bahwa  

menggunakan website Kemahasiswaan belum dapat membantu 

pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non akademik. 
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Gambar 4.15  Tingkat Penerimaan web Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

1. Faktor yang berpengaruh 

Dalam pembahasan factor yang berpengaruh lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 4.15 

 Variabel Ekspetasi Kinerja di moderasi umur (X1umur) berpengaruh 

negative terhadap variable Niat untuk berperilaku (totY1) sebesar -0.12, 

yang berarti semakin tinggi nilai variabel Ekpetasi Kinerja di moderasi 

umur (X1umur) maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel Niat 

untuk berperilaku (totY1).  

 Variabel Ekspetasi Usaha di moderasi umur (X2umur) berpengaruh positif 

terhadap variable Niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0.45, yang berarti 

semakin tinggi nilai variabel Ekspetasi Usaha di moderasi umur (X2umur) 

maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel Niat untuk 

berperilaku (totY1).  

 Variabel Pengaruh Sosial di moderasi umur (X3umur) berpengaruh positif 

terhadap variable Niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0.01, yang berarti 
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semakin tinggi nilai variabel Pengaruh Sosial di moderasi umur (X3umur)  

maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel Niat untuk 

berperilaku (totY1).  

 Variabel Ekspetasi Kinerja di moderasi Jenis Kelamin (X1JK) berpengaruh 

positif terhadap variable Niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0.44, yang 

berarti semakin tinggi nilai variabel Ekspetasi Kinerja di moderasi Jenis 

Kelamin (X1JK)  maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel 

Niat untuk berperilaku (totY1).  

 Variabel Ekspetasi Usaha di moderasi Jenis Kelamin (X2JK) berpengaruh 

negatif terhadap variable Niat untuk berperilaku (totY1) sebesar -0.43, yang 

berarti semakin tinggi nilai variabel Ekspetasi Usaha di moderasi Jenis 

Kelamin (X2JK)  maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel 

Niat untuk berperilaku (totY1).  

 Variabel Pengaruh Sosial di moderasi Jenis Kelamin (X3JK) berpengaruh 

negatif terhadap variable Niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0.49, yang 

berarti semakin tinggi nilai variabel Pengaruh Sosial di moderasi Jenis 

Kelamin (X3JK) maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel 

Niat untuk berperilaku (totY1).  

 Variabel Kondisi yang menfasilitasi di moderasi Umur (X4umur) 

berpengaruh positif terhadap variable perilaku pengguna  (totY2) sebesar 

0.22, yang berarti semakin tinggi nilai variabel Kondisi yang menfasilitasi 

di moderasi Umur (X4umur)  maka berpengaruh semakin menurunnya nilai 

variabel perilaku pengguna  (totY2).  
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 Variabel Niat untuk berperilaku (totY1) berpengaruh positif terhadap 

variable perilaku pengguna  (totY2) sebesar 0.665, yang berarti semakin 

tinggi nilai variabel Niat untuk berperilaku (totY1) maka berpengaruh 

semakin menurunnya nilai variabel perilaku pengguna  (totY2). 

Gambar 4.16 Standardized Regression Weights 

Pada gambar 4.15 menjelaskan tentang standart nilai regresi pada masing-

masing variabel yang berpengaruh. Data tersebut diolah dengan AMOS dan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ekspektasi Kinerja dipengaruhi umur (X1umur) tidak berpengaruh positif 

terhadap niat untuk berperilaku (Y1) dengan koefisien standardized sebesar 

-,159. 

2. Ekspektasi Usaha dipengaruhi umur (X2umur) tidak berpengaruh positif 

terhadap niat untuk berperilaku (Y1) dengan koefisien standardized sebesar 

0,435. 

3. Faktor Sosial dipengaruhi umur (X3umur) tidak berpengaruh positif 

terhadap niat untuk berperilaku (Y1) dengan koefisien standardized sebesar 

0,009. 
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4. Ekspektasi Kinerja dipengaruhi Jenis Kelamin (X1JK) tidak berpengaruh 

positif terhadap niat untuk berperilaku (Y1) dengan koefisien standardized 

sebesar 0,384. 

5. Ekspektasi Usaha dipengaruhi Jenis Kelamin (X2JK) tidak berpengaruh 

positif terhadap niat untuk berperilaku (Y1) dengan koefisien standardized 

sebesar -,276. 

6. Faktor Sosial dipengaruhi Jenis Kelamin (X3JK) tidak berpengaruh positif 

terhadap niat untuk berperilaku (Y1) dengan koefisien standardized sebesar 

0,224. 

7. Niat Untuk Berperilaku (totY1) berpengaruh positif terhadap Perilaku 

Pengguna (totY2) dengan koefisien standardized sebesar 0,646. 

8. Kondisi yang Menfasilitasi dipengaruhi umur (X4umur) berpengaruh 

positif terhadap Perilaku Pengguna (totY2) dengan koefisien standardized 

sebesar 0,181. 

Adapun persamaan regresinya sebagai berikut: 

1. (Y1 = (-,159) X1umur + 0,435 X2umur + 0,009 X3umur) 

(Y1 = 0,384 X1JK + (-,276) X2JK + 0,224 X3JK) 

Persamaan di atas memiliki arti bahwa ekspektasi kinerja yang dipengaruhi 

oleh umur dan jenis kelamin belum dapat meningkatkan niat untuk 

menggunakan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

2. totY2 = 0,646 totY1 + 0,181 X4umur 

Persamaan di atas memiliki arti bahwa niat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dapat mempengaruhi perilaku pengguna 
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sebesar 0,646 sedangakan kondisi yang menfasilitasi juga mempengaruhi 

perilaku pengguna sebesar 0,181. 

4.2.5 Korelasi Antar Variabel 

Dari tabel 4.37 memiliki arti bahwa seberapa besar hasil korelasi antar 

variabel-variabel yang ada. Hal ini menyimpulkan bahwa: 

Tabel 4.37 Korelasi antar Variabel 

 

1. Interaksi antara Ekspektasi Kinerja moderasi jenis kelamin (X1JK) dengan 

ekpektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X2JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,916 dan memiliki arah positif. 
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2. Interaksi antara Ekspektasi Kinerja moderasi jenis kelamin (X1JK) dengan 

Pengaruh Sosial moderasi jenis kelamin (X3JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,885 dan memiliki arah positif. 

3. Interaksi antara Ekspektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X2JK) dengan 

ekpektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X3JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,904 dan memiliki arah positif. 

4. Interaksi antara Ekspektasi Kinerja moderasi Umur (X1umur) dengan 

Ekspetasi Kinerja moderasi jenis kelamin (X1JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,399 dan memiliki arah positif. 

5. Interaksi antara Ekspektasi Kinerja moderasi umur(X1umur) dengan 

ekpektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X2JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,309 dan memiliki arah positif. 

6. Interaksi antara Ekspektasi Kinerja moderasi umur(X1umur) dengan 

Pengaruh Sosial moderasi jenis kelamin (X3JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,308 dan memiliki arah positif. 

7. Interaksi antara Ekspektasi Usaha moderasi umur(X2umur) dengan 

Ekspektasi Kinerja moderasi jenis kelamin (X1JK) memiliki hubungan 

antar variabel sebesar 0,334 dan memiliki arah positif. 

8. Interaksi antara Ekspektasi Usaha moderasi umur(X2umur) dengan 

Ekspektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X2JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,367 dan memiliki arah positif. 

9. Interaksi antara Ekspektasi Usaha moderasi umur (X2umur) dengan 

Pengaruh Sosial moderasi jenis kelamin (X3JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,317 dan memiliki arah positif. 
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10. Interaksi antara Pengaruh Sosial moderasi umur(X3umur) dengan 

Ekspektasi Kinerja moderasi jenis kelamin (X1JK) memiliki hubungan 

antar variabel sebesar 0,304 dan memiliki arah positif. 

11. Interaksi antara Pengaruh Sosial moderasi umur(X3umur) dengan 

Ekspektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X2JK) memiliki hubungan antar 

variabel sebesar 0,288 dan memiliki arah positif. 

12. Interaksi antara Pengaruh Sosial moderasi umur(X3umur) dengan Pengaruh 

Sosial moderasi jenis kelamin (X3JK) memiliki hubungan antar variabel 

sebesar 0,384 dan memiliki arah positif. 

13. Interaksi antara Komdisi Yang Menfasilitasi moderasi umur(X4umur) 

dengan Ekspektasi Kinerja moderasi jenis kelamin (X1JK) memiliki 

hubungan antar variabel sebesar 0,320 dan memiliki arah positif. 

14. Interaksi antara Komdisi Yang Menfasilitasi moderasi umur(X4umur) 

dengan Ekspektasi Usaha moderasi jenis kelamin (X2JK) memiliki 

hubungan antar variabel sebesar 0,297 dan memiliki arah positif. 

15. Interaksi antara Komdisi Yang Menfasilitasi moderasi umur(X4umur) 

dengan Pengaruh Sosial moderasi jenis kelamin (X3JK) memiliki hubungan 

antar variabel sebesar 0,307 dan memiliki arah positif. 

Tabel 4.38 Standardized Direct Effects 

 

Pada tabel 4.38 menjelaskan bahwa adanya pengaruh langsung antara 

variabel dependen atau eksogen dan variabel independen atau endogen. Dari hasil 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Pengaruh Sosial yang di 

moderasi oleh jenis kelamin (X3JK) terhadap variabel niat untuk 

berperilaku (totY1) memiliki nilai sebesar 0,224  

2. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Ekspetasi Usaha yang di 

moderasi oleh jenis kelamin (X2JK) terhadap variabel niat untuk 

berperilaku (totY1) memiliki nilai sebesar -0,276  

3. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Pengaruh Sosial yang di 

moderasi oleh Ekspetasi Kinerja (X1JK) terhadap variabel niat untuk 

berperilaku (totY1) memiliki nilai sebesar 0,384  

4. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Pengaruh Sosial yang di 

moderasi oleh umur (X3umur) terhadap variabel niat untuk berperilaku 

(totY1) memiliki nilai sebesar 0,009  

5. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Ekspetasi Usaha yang di 

moderasi oleh umur (X2umur) terhadap variabel niat untuk berperilaku 

(totY1) memiliki nilai sebesar 0,435  

6. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Ekspetasi Kinerja yang di 

moderasi oleh umur (X1umur) terhadap variabel niat untuk berperilaku 

(totY1) memiliki nilai sebesar -0,159  

7. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Kondisi Yang Menfasilitasi 

yang di moderasi oleh umur (X4umur) terhadap variabel Perilaku Pengguna 

(totY2) memiliki nilai sebesar 0,181  

8. Pengaruh langsung Interaksi antara variabel Niat Untuk Berperilaku  

(totY1) terhadap variabel Perilaku Pengguma (totY2) memiliki nilai sebesar 

0,646  
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Tabel 4.39 Standardized Inderect Effects 

 

Pada tabel 4.39 menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Data tersebut menjelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Tidak langsung Interaksi antara variabel Pengaruh Sosial yang di 

moderasi oleh jenis kelamin (X3JK) terhadap variabel Perilaku Pengguna 

(totY2) memiliki nilai sebesar 0,145  

2. Pengaruh Tidak langsung Interaksi antara variabel Ekspetasi Usaha yang di 

moderasi oleh jenis kelamin (X2JK) terhadap variabel Perilaku Pengguna 

(totY2) memiliki nilai sebesar -0,178  

3. Pengaruh Tidak langsung Interaksi antara variabel Pengaruh Sosial yang di 

moderasi oleh Ekspetasi Kinerja (X1JK) terhadap variabel Perilaku 

Pengguna (totY2) memiliki nilai sebesar 0,248  

4. Pengaruh Tidak langsung Interaksi antara variabel Pengaruh Sosial yang di 

moderasi oleh umur (X3umur) terhadap variabel Perilaku Pengguna (totY2) 

memiliki nilai sebesar 0,006  

5. Pengaruh Tidak langsung Interaksi antara variabel Ekspetasi Usaha yang di 

moderasi oleh umur (X2umur) terhadap variabel Perilaku Pengguna (totY2) 

memiliki nilai sebesar 0,281  

6. Pengaruh Tidak langsung Interaksi antara variabel Ekspetasi Kinerja yang 

di moderasi oleh umur (X1umur) terhadap variabel Perilaku Pengguna 

(totY2) memiliki nilai sebesar -0,102  
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Untuk Secara detail interaksi direct dan indirect dapat dilihat pada gambar 4.16 

dibawah ini  

 

 

Gambar 4. 17 Direct dan Indirect 

Pada Gambar 4.17 menjelaskan bahwa terdapat hubungan langsung antara 

Ekspetasi Usaha yang di moderasi oleh umur (X2umur) terhadap Perilaku 

Pengguna (totY2) hasil ini diperoleh dari tabel direct indirect yang melihat nilai 

yang paling besar dari (totY1) dan (totY2). 

Tabel 4. 40 Standardized Total Effects 

Pada tabel 4.40 menjelaskan tentang pengaruh total (total dari pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung) antara variabel independen atau eksogen 

dengan variabel dependen atau endogen. Dari data tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh total Pengauh Sosial yang di moderasi oleh Jenis Kelamin (X3JK) 

terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0,224 (langsung 0,224 + 

tidak langsung 0,000) 
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2. Pengaruh total Pengauh Sosial yang di moderasi oleh Jenis Kelamin (X3JK) 

terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar 0,145 (langsung 0,000 + tidak 

langsung 0,145) 

3. Pengaruh total Ekspetasi Usaha yang di moderasi oleh Jenis Kelamin 

(X2JK) terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar -0,276 (langsung -

0,276 + tidak langsung 0,000) 

4. Pengaruh total Ekspetasi Usaha yang di moderasi oleh Jenis Kelamin 

(X2JK) terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar -0,178 (langsung 0,000 

+ tidak langsung -0,178) 

5. Pengaruh total Ekspetasi Kinerja yang di moderasi oleh Jenis Kelamin 

(X1JK) terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0,384 (langsung 

0,384 + tidak langsung 0,000) 

6. Pengaruh total Ekspetasi Kinerja yang di moderasi oleh Jenis Kelamin 

(X1JK) terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar 0,384 (langsung 0,000 

+ tidak langsung 0,384) 

7. Pengaruh total Pengaruh Sosial yang di moderasi oleh umur (X3umur) 

terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0,009 (langsung 0,009 + 

tidak langsung 0,000) 

8. Pengaruh total Pengaruh Sosial yang di moderasi oleh umur (X3umr) 

terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar 0,006 (langsung 0,000 + tidak 

langsung 0,006) 

9. Pengaruh total Ekspetasi Usaha yang di moderasi oleh umur (X2umur) 

terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0,435 (langsung 0,435 + 

tidak langsung 0,000) 
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10. Pengaruh total Ekspetasi Usaha yang di moderasi oleh umur (X2umr) 

terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar 0,281 (langsung 0,000 + tidak 

langsung 0,281) 

11. Pengaruh total Ekspetasi Kinerja yang di moderasi oleh umur (X1umur) 

terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar -0,159 (langsung -0,159 + 

tidak langsung 0,000) 

12. Pengaruh total Ekspetasi Kinerja yang di moderasi oleh umur (X1umr) 

terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar -0,102 (langsung 0,000 + tidak 

langsung -0,102) 

13. Pengaruh total Kondisi yang Menfasilitasi yang di moderasi oleh umur 

(X4umur) terhadap niat untuk berperilaku (totY1) sebesar 0,000 (langsung 

0,000 + tidak langsung 0,000) 

14. Pengaruh total Kondisi yang Menfasilitasi yang di moderasi oleh umur 

(X4umur) terhadap Perilaku Pengguna (totY2) sebesar 0,181 (langsung 

0,000 + tidak langsung 0,181) 

15. Pengaruh total niat untuk berperilaku (totY1) terhadap niat untuk 

berperilaku (totY1) sebesar 0,000 (langsung 0,000 + tidak langsung 0,000) 

16. Pengaruh total niat untuk berperilaku (totY1) terhadap Perilaku Pengguna 

(totY2) sebesar 0,646 (langsung 0,000 + tidak langsung 0,646) 

Tabel 4.41 Square Multiple Correlations 
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Pada tabel 4.41 menjelaskan tentang nilai estimasi Square Multiple 

Correlations yang menunjukkan bahwa variabel ekspektasi kinerja (X1), ekspektasi 

usaha (X2), faktor sosial (X3) memiliki nilai sebesar 25,3% dengan nilai estimasi 

sebesar 0,253 terhadap variabel niat untuk berperilaku (Y1). Variabel kondisi yang 

menfasilitasi (X4) dan variabel niat untuk berperilaku (Y1) memiliki nilai sebesar 

55,4% dengan nilai estimasi sebesar 0,554 terhadap variabel perilaku pengguna 

(Y2). 

Persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan niat untuk berperilaku 

(behavior intention) adalah sebagai berikut: 

totY1 = 0,224 X1JK + (-0,276) X2JK + 0,384 X3JK +0,009 X1umur + 

0,453 + X2umur + (-0,159) X3umur 

Pada persamaan di atas menjelaskan bahwa ekspektasi kinerja yang di 

moderasi oleh jeis kelamin dan umur dapat memepengaruhi niat untuk berperilaku 

mahasiswa Stikom Surabaya terhadap website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

sebesar 0,224(X1JK) dan 0,009 (X1umur), ekspektasi usaha yang di moderasi oleh 

jeis kelamin dan umur memiliki pengaruh pada niat untuk berperilaku sebesar -

0,276(X2JK) dan 0.453 (X2umur), sedangkan untuk faktor social yang di moderasi 

oleh jeis kelamin dan umur mempengaruhi variabel niat untuk berperilaku sebesar 

0,384(X3JK) dan -0.159 (X3umur). 

 

 

 



106 
 

 

 

Tabel 4. 42 Hasil Pengujian Hipotesis 

 

No Hipotesis Hasil 

H1.1 

Ekspektasi kinerja Interaksi dengan Jenis 

Kelamin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku. 

Berpengaruh 

H1.2 

Ekspektasi kinerja Interaksi dengan Umur 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku. 

Berpengaruh 

H1.3 

Ekspektasi Usaha Interaksi dengan Jenis 

Kelamin berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku. 

Tidak Berpengaruh 

H1.4 

Ekspektasi Usaha Interaksi dengan Umur 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku. 

Berpengaruh 

H1.5 

Pengaruh Sosial  Interaksi dengan Jenis 

Kelamin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku. 

Berpengaruh 

H1.6 

Pengaruh Sosial  Interaksi dengan Umur  

berpengaruh negatif dan Tidak signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku. 

Tidak Berpengaruh 
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Pada tabel 4.42 dapat dilihat bahwa ekspektasi kinerja yang  moderasi jenis 

kelamin dan umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel niat untuk 

berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa menggunakan website Kemahasiswaan 

Stikom dapat membantu pekerjaannya sebagai mahasiswa dalam proses non 

akademik. 

Ekspektasi usaha yang di moderasi jenis kelamin dan umur mempunyai 

pengaruh yang berbeda, Ekspektasi usaha yang di moderasi jenis kelamin 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk berperilaku sedangkan 

Ekspektasi usaha yang  moderasi umur berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

niat untuk berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa pengguna website 

Kemahasiswaan Stikom (mahasiswa) menyadari bahwa tidak semua penggunaan 

website Kemahasiswaan Stikom mudah digunakan dan dipahami itu dilihat dari 

faktor jenis kelamin. Dari faktor tersebut maka minat untuk menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom tidak sepenuhnya berhasil dalam membantu mahasiswa 

untuk non akademik nya. 

Faktor sosial yang di moderasi jenis kelamin dan umur mempunyai 

pengaruh yang berbeda, Faktor sosial yang di moderasi jenis kelamin berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku sedangkan Ekspektasi usaha 

yang  moderasi umur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk 

berperilaku. Hal ini memiliki arti bahwa pengguna website Kemahasiswaan Stikom 

(mahasiswa) menyadari bahwa tidak semua penggunaan website Kemahasiswaan 

Stikom mudah digunakan dan dipahami itu dilihat dari faktor umur. Dari faktor 

tersebut maka minat untuk menggunakan website Kemahasiswaan Stikom tidak 

sepenuhnya berhasil dalam membantu mahasiswa untuk non akademik nya. 
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Persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan Perilaku Untuk 

Menggunakan Teknologi adalah sebagai berikut:  

totY2 = 0,646 totY1 + 0,181 X4umur 

Tabel 4.43 Hasil Pengujian Hipotesis 

NO Hipotesis Hasil 

H1.7 

Pengaruh Kondisi Yang Menfasilitasi dengan 

Umur  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat untuk berperilaku. 

Berpengaruh 

H1.8 

Niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku pengguna. 
Berpengaruh 

 

Pada tabel 4.43 dapat dilihat bahwa kondisi yang menfasilitasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel perilaku pengguna. Hal ini memiliki arti 

bahwa pengguna website Kemahasiswaan Stikom (mahasiswa) sudah mendapatkan 

fasilitas yang mencukupi dalam menggunakan website Kemahasiswaan Stikom. 

Hal ini didasari dengan adanya wifi yang ada di Stikom Surabaya sehingga 

pengguna website Kemahasiswaan Stikom dapat mengakses apa saja yang ada pada 

website Kemahasiswaan Stikom.  

Niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku pengguna website Kemahasiswaan Stikom. Hal ini memiliki arti bahwa 

mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk mengakses dan memanfaatkan 

website Kemahasiswaan Stikom dalam proses non akademik. 
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4.2.6 Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan 

Hasil regresi moderasi berdasarkan niat berperilaku ini menghasilkan 

persamaan regresi yang melibatkan variabel moderasi jenis kelamin dan umur. 

Analisa regresi variabel independen dengan variabel moderasi ini menggunakan 

aplikasi SPSS. Sebelum mengolah data ke spss lebih jelasnya dapat dilihat 

pembagian variabel yang berpengaruh dan dimoderasi pada tabel 4.44. 

Tabel 4.44 Pembagian Variabel 

Dependent Independent Moderasi 

totY1 (Niat untuk 

Berperilaku) 

X1JK (Ekspektasi Kinerja , Jenis Kelamin) X1JK 

X2JK (Ekspektasi Usaha , Jenis Kelamin) X2JK 

X3JK (Pengaruh Sosial, Jenis Kelamin) X3JK 

X1umur (Ekspektasi Kinerja , umur) X1umur 

X2umur (Ekspektasi Usaha , umur) X2umur 

X3umur (Pengaruh Sosial, umur) X3umur 

 

Pada tabel 4.44 menjelaskan tentang pembagian perhitungan hubungan 

antara variabel dependen, independen, dan moderasi. Pada kolom moderasi 

menjelaskan hubungan variabel independen dengan moderasi, misalnya X1JK 

memiliki arti variabel ekspektasi kinerja dimoderasi oleh variabel jenis kelamin. JK 

menjelaskan tentang jenis kelamin, (umur) menjelaskan tentang umur misalnya 

X1umur. Dari data di tabel 4.47 maka dapat dihasilkan output sebagai berikut. 
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Tabel 4.45 Entered/Removed Ekepektasi Kinerja Moderasi Jenis Kelamin 

 

Pada tabel 4.45 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini X1JK merupakan hasil 

perkalian dari variabel ekspektasi kinerja dan moderasi jenis kelamin. 

Tabel 4.46 Model Summary Ekepektasi Kinerja Moderasi Jenis Kelamin 

 

Pada tabel 4.46 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,414. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.46 adalah 0,171. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel jenis kelamin terhadap variabel niat 

untuk berperilaku sebesar 16,9%. Standart error of the estimate menjelaskan bahwa 

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y sebesar 1,763  
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Tabel 4.47 ANOVA Ekepektasi Kinerja Moderasi Jenis Kelamin 

Pada tabel 4.47 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

ekspektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel jenis kelamin terhadap variabel 

niat untuk berperilaku. Pada tabel 4.50 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 

81,714. Adapun hipotesa dari pengujian ini adalah: 

H0.1a=Ekspektasi kinerja tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh jenis kelamin.  

H1.1b = Ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi   

oleh jenis kelamin.  

Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

dapat dilihat pada lampiran . Ftabel yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2,44 

kurang dari Fhitung 81,714 maka H0 ditolak, artinya ekspektasi kinerja 

berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku yang dimoderasi oleh jenis kelamin. 

Tabel 4.48 Entered/Removed Ekepektasi Usaha Moderasi Jenis Kelamin 
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Pada tabel 4.48 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini X2JK merupakan hasil 

perkalian dari variabel ekspektasi Usaha dan moderasi jenis kelamin. 

Tabel 4.49 Model Summary Ekepektasi Usaha Moderasi Jenis Kelamin 

 

Pada tabel 4.49 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,392. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.49 adalah 0,153. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel jenis kelamin terhadap variabel niat 

untuk berperilaku sebesar 15,1%. Standart error of the estimate menjelaskan bahwa 

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y sebesar 1,782  

Tabel 4.50 ANOVA Ekepektasi Usaha Moderasi Jenis Kelamin 

 

Pada tabel 4.50 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

Ekepektasi Usaha yang dimoderasi oleh variabel jenis kelamin terhadap variabel 
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niat untuk berperilaku. Pada tabel 4.50 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 

71,595. Adapun hipotesa dari pengujian ini adalah: 

H0.1a = Ekspektasi Usaha tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh jenis kelamin.  

H1.1b = Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh jenis kelamin.  

Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

dapat dilihat pada lampiran . Ftabel yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2,44 

kurang dari Fhitung 71,595 maka H0 ditolak, artinya ekspektasi Usaha berpengaruh 

terhadap niat untuk berperilaku yang dimoderasi oleh jenis kelamin. 

Tabel 4.51 Entered/Removed Faktor Sosial Moderasi Jenis Kelamin 

  

Pada tabel 4.51 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini X3JK merupakan hasil 

perkalian dari variabel Faktor social dan moderasi jenis kelamin. 

Tabel 4. 52 Model Summary Faktor Sosial Moderasi Jenis Kelamin 
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Pada tabel 4.52 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,407. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.52 adalah 0,165. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel jenis kelamin terhadap variabel niat 

untuk berperilaku sebesar 16,3%. Standart error of the estimate menjelaskan bahwa 

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y sebesar 1,77 

Tabel 4.53 ANOVA Faktor Sosial Moderasi Jenis Kelamin 

 

Pada tabel 4.53 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

Faktor Sosial yang dimoderasi oleh variabel jenis kelamin terhadap variabel niat 

untuk berperilaku. Pada tabel 4.53 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 78,257. 

Adapun hipotesa dari pengujian ini adalah: 

H0.1a= Faktor Sosial tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh jenis kelamin.  

H1.1b = Faktor Sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

jenis kelamin.  
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Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

dapat dilihat pada lampiran . Ftabel yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2,44 

kurang dari Fhitung 78,257maka H0 ditolak, artinya Faktor Sosial berpengaruh 

terhadap niat untuk berperilaku yang dimoderasi oleh jenis kelamin. 

Tabel 4.54 Entered/Removed Ekspetasi Kinerja Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.54 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini (umur) sebagai 

variabel umur, X1 sebagai variabel ekspektasi kinerja, X1umur merupakan hasil 

perkalian dari variabel ekspektasi kinerja dan moderasi umur. 

Tabel 4.55 Model Summary Ekepektasi Kinerja Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.55 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,407. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.55 adalah 0,165. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel niat untuk 

berperilaku sebesar 16,3%. Standart error of the estimate menjelaskan bahwa 
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banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y sebesar 1,77 

Tabel 4.56 ANOVA Ekepektasi Kinerja Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.56 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

ekspektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel niat untuk 

berperilaku. Pada tabel 4.56 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 78,257. Adapun 

hipotesa dari pengujian ini adalah:  

H0.2a = Ekspektasi kinerja tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh umur.  

H1.2b = Ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh umur.  

Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

dapat dilihat pada lampiran . Ftabel yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2.44 

kurang dari Fhitung 78,257 maka H0 ditolak, artinya ekspektasi kinerja 

berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku yang dimoderasi oleh umur.  
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Tabel 4.57 Entered/Removed Ekspetasi Usaha Moderasi Umur 

Pada tabel 4.57 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini (umur) sebagai 

variabel umur, X2 sebagai variabel ekspektasi usaha, X2umur merupakan hasil 

perkalian dari variabel ekspektasi kinerja dan moderasi umur. 

Tabel 4. 58 Model Summary Ekepektasi Usaha Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.58 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,392. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.58 adalah 0,153. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel niat untuk 

berperilaku sebesar 15,1%. Standart error of the estimate menjelaskan bahwa 

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y sebesar 1,82 
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Tabel 4.59 ANOVA Ekepektasi Usaha Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.59 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

ekspektasi usaha yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel niat untuk 

berperilaku. Pada tabel 4.59 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 71,586. Adapun 

hipotesa dari pengujian ini adalah:  

H0.2a = Ekspektasi usaha tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh umur.  

H1.2b = Ekspektasi usaha berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh umur.  

Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

dapat dilihat pada lampiran . Ftabel yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2.44 

kurang dari Fhitung 71,586 maka H0 ditolak, artinya ekspektasi kinerja 

berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku yang dimoderasi oleh umur.  

Tabel 4.60 Entered/Removed Pengaruh Sosial Moderasi Umur 
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Pada tabel 4.60 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini (umur) sebagai 

variabel umur, X3 sebagai variabel Pengaruh Sosial, X3umur merupakan hasil 

perkalian dari variabel Pengaruh Sosial dan moderasi umur. 

Tabel 4.61 Model Summary Pengaruh Sosial Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.61 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,389. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.61 adalah 0,151. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel niat untuk 

berperilaku sebesar 14,9%. Standart error of the estimate menjelaskan bahwa 

banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y sebesar 1,84 

Tabel 4.62 ANOVA Pengaruh Sosial Moderasi Umur 
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Pada tabel 4.62 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

Pengaruh Sosial yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel niat untuk 

berperilaku. Pada tabel 4.62 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 70,512. Adapun 

hipotesa dari pengujian ini adalah:  

H0.2a=Pengaruh Sosial tidak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh umur.  

H1.2b=Pengaruh Sosial berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi 

oleh umur.  

Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

dapat dilihat pada lampiran . Ftabel yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2.44 

kurang dari Fhitung 70,512 maka H0 ditolak, artinya Pengaruh Sosial berpengaruh 

terhadap niat untuk berperilaku yang dimoderasi oleh umur.  

Tabel 4.63 Pembagian Variabel Berdasar Perilaku Pengguna 

Dependent Independent Moderasi 

Y2 (Perilaku 

Penggunaan) 

X4umur Kondisi yang 

Menfasilitasi moderasi 

umur 

X4umur 

 

Pada tabel 4.63 menjelaskan tentang pembagian perhitungan hubungan 

antara variabel dependen, independen, dan moderasi. Pada kolom moderasi 

menjelaskan hubungan variabel independen dengan moderasi, misalnya X4umur 

memiliki arti variabel kondisi yang menfasilitasi dimoderasi oleh variabel umur. 
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(umur) menjelaskan tentang umur. Dari data di tabel 4.63 maka dapat dihasilkan 

output sebagai berikut. 

Tabel 4.64 Entered/Removed Kondisi yang Menfasilitasi Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.64 menjelaskan bahwa pengujian regresi yang melibatkan 

variabel dependen, independen, dan moderasi. Dalam hal ini (umur) sebagai 

variabel umur, X4 sebagai variabel Kondisi yang Menfasilitasi, X4umur merupakan 

hasil perkalian dari variabel Pengaruh Sosial dan moderasi umur. 

Tabel 4.65 Model Summary Kondisi yang Menfasilitasi Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.65 menjelaskan bahwa hasil keseluruhan yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda adalah nilai r sebesar 0,468. R merupakan koefisien 

korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara 

variabel-variabel yang terkait. Nilai R Square pada tabel 4.65 adalah 0,219. Nilai R 

Square merupakan nilai kuadrat dari r dan menjelaskan bahwa kemampuan variabel 

ekpektasi kinerja yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel Perilaku 

Untuk Menggunakan Teknologi sebesar 21,7%. Standart error of the estimate 

menjelaskan bahwa banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai 

Y sebesar 1,76 
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Tabel 4.66 ANOVA Kondisi yang Menfasilitasi Moderasi Umur 

 

Pada tabel 4.66 menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel 

Kondisi Yang Menfasilitasi yang dimoderasi oleh variabel umur terhadap variabel 

Perilaku Pengguna . Pada tabel 4.66 diketahui bahwa nilai F hitung adalah 110,982. 

Adapun hipotesa dari pengujian ini adalah:  

H0.2a = Kondisi Yang Menfasilitasi tidak berpengaruh terhadap Perilaku Pengguna 

dimoderasi oleh umur.  

H1.2b=Kondisi Yang Menfasilitasi berpengaruh terhadap Perilaku Pengguna 

dimoderasi oleh umur.  

Dalam pengujian ini H0 diterima jika Fhitung kurang dari Ftabel. Ftabel 

yang diperoleh pada penelitian ini adalah 2.44 kurang dari Fhitung 110,982 maka 

H0 ditolak, artinya Kondisi Yang Menfasilitasi berpengaruh terhadap Perilaku 

Pengguna yang dimoderasi oleh umur.  

4.3 Tahap Akhir 

a.    Pengujian Hipotesis 

Pada tahap analisis faktor-faktor tingkat penerimaan menjelaskan tentang 

hasil pengujian hipotesis (h1) yang sudah diuji atau dianalisa dari masing-masing 

variabel yang berpengaruh ataupun mempengaruhi. Hasil pengujian tersebut 
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menyimpulkan bahwa seluruh hipotesis dapat diterima. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.67. 

Tabel 4.67 Hasil Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis 
Nilai 

F 

Nilai 

Tab

el 

Hasil 

1.a Ekspektasi kinerja berpengaruh 

terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh gender. 
81.714 2.44 Berpengaruh 

b Ekspektasi kinerja berpengaruh 

terhadap niat untuk berperilaku 

dimoderasi oleh umur 
78.257 2.44 Berpengaruh 

2.a Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap 

niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

gender. 
71.595 2.44 Berpengaruh 

b Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap 

niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

umur 

71.586 2.44 Berpengaruh 

3.a Pengaruh Sosial berpengaruh terhadap 

niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

gender. 

78.257 2.44 Berpengaruh 

b Pengaruh Sosial berpengaruh terhadap 

niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

umur 

70.512 2.44 Berpengaruh 

4 Kondisi yang menfasilitasi berpengaruh 

terhadap perilaku pengguna dimoderasi 

oleh umur. 

110.98

2 
2.44 Berpengaruh 

5 Niat untuk berperilaku berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku 

pengguna. 

0.646 0.05 Berpengaruh 

  

Berdasarkan tabel 4.67 menjelaskan tentang hasil pengujian hipotesis yang 

ada dalam model UTAUT. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang paling 

besar adalah 110,982 dari variabel kondisi yang menfasilitasi berpengaruh terhadap 

perilaku pengguna dimoderasi oleh umur. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi yang 

menfasilitasi penggunaan website Kemahasiswaan Stikom sudah berpengaruh 

besar terhadap mahasiswa dalam menggunakan website Kemahasiswaan dan ini 

didasari dengan tersedianya jaringan internet yang memadai pada Stikom Surabaya. 
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Nilai kedua terbesar yang ada pada tabel 4.67 adalah sebesar 81,714 untuk variabel 

Ekspetasi Kinerja berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku dimoderasi oleh 

jenis kelamin. Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi website 

Kemahasiswaan dipengaruhi oleh Ekspetasi Kinerja, Tingkat dimana orang percaya 

bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan prestasi non akademik mereka dan 

untuk mencapai hasil berbeda yang dihargai, seperti peningkatan prestasi akademik, 

atau Organisasi.  . 

Dari hasil keseluruhan perhitungan, tingkat penerimaan penggunaan 

website Kemahasiswaan Stikom dapat diukur dari pengaruh yang signifikan antara 

variabel niat untuk berperilaku dan perilaku pengguna sebesar 0,646. Hal ini 

menjelaskan bahwa mahasiswa Stikom Surabaya memiliki niat yang kecil untuk 

menggunakan website Kemahasiswaan namun nilai dari pengaruh kondisi yang 

menfasilitasi dengan perilaku pengguna yang dimoderasi oleh umur sangatlah 

besar. 

Pengujian analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan 

penggunaan website Kemahasiswaan bagi mahasiswa Stikom Surabaya ini 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 397 mahasiswa Stikom Surabaya 

kemudian data kuesioner yang ada akan dilakukan model pengukuran dengan cara 

uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Jika data tersebut valid dan 

reliable maka selanjutnya akan dilakukan model struktural dengan menentukan 

persentase tingkat penerimaan website Kemahasiswaan dengan deskriptif dan 

menganalisa hasil regresi dan korelasi menggunakan metode SEM. Berdasarkan 

pengujian deskriptif statistik tersebut mampu mempridiksi seberapa besar tingkat 

penerimaan website Kemahasiswaan bagi mahasiswa Stikom Surabaya. Dari hasil 
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persentase dapat disimpulkan bahwa website Kemahasiswaan diterima oleh 

mahasiswa. Untuk pengujian faktor-faktor apa saja yang lebih berpengaruh dapat 

disimpulkan bahwa variabel kondisi yang menfasilitasi lebih berpengaruh terhadap 

perilaku pengguna yang dimoderasi oleh umur. 

b. Variabel Laten 

Penggunaan SEM menghendaki variabel-variabel dalam model 

yang berbentuk laten. Untuk variabel yang teramati (observed variable), 

perlakuannya dapat dianggap sebagai variable laten dengan satu indikator 

saja. Dengan demikian pada kasus model yang melibatkan kombinasi 

variabel laten dan variabel teramati, maka variabel teramati diperlakukan 

sebagai variabel laten dengan satu indikator teramati. 

Variabel laten dibedakan menjadi variabel laten eksogen dan 

variabel laten endogen. Variabel laten eksogen selalu muncul sebagai 

variabel bebas (independent latent variable) pada semua persamaan yang 

ada pada SEM. adalah Variabel laten endogen merupakan variabel terikat 

(dependent latent variabel) dimana paling sedikit terdapat satu variabel laten 

endogen dalam model. Dari frekuensi jawaban setuju dan sangat setuju 

atau mean dari jawaban pada tabel 4.68 sampai dengan tabel 4.73, dapat 

dilihat bahwa angka frekuensi (mean) menunjukkan persepsi responden 

saat penelitian dan angka faktor loading menunjukkan apa yang 

seharusnya dilakukan kedepan. Jika angka frekuensi (mean) dan faktor 

loading terletak pada indikator yang sama berarti kedepan indikator angka 

terbesar lebih diintesifkan. Apabila sebaliknya maka ke depan indikator 

faktor loading terbesar menjadi tumpuan perubahan kebijakan organisasi. 
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Tabel 4.68 Pengaruh Total Variabel Penelitian Ekspetasi Kinerja 

 

Berdasarkan persepsi mahasiswa dapat dijelaskan bahwa indikator 

dari Ekspetasi Kinerja  yang memiliki mean dominan yaitu X1.1 (Terbantu untuk 

mendapatkan informasi) sebesar 3.3, sedangkan dari hasil pengolahan data faktor 

loading tertinggi berada pada X12 (Terbantu untuk meningkatkan kemampuan saya 

untuk membuat karya mahasiswa) sebesar 0,830. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

saat penelitian persepsi mahasiswa memperhatikan informasi yang selalu di 

hadirkan oleh kemahasiswaan dibandingkan indikator lainnya, sedangkan kedepan 

Variabel indikator Mean 

Std. 

Deviation 

Faktor 

Loading 

Ekpetasi Kinerja 

X1.1 Terbantu untuk mendapatkan 

informasi  
3.3 0.99 0.715 

X1.2 
Terbantu untuk meningkatkan 

kemampuan saya untuk membuat 

karya mahasiswa 

3.2 1.04 0.830 

X1.3 Pedoman mahasiswa selama 

menjadi mahasiswa 
3.1 1.07 0.815 

X1.4 Adanya kegiatan mhasiswa yang 

diharuskan membuka website 

3.0 1.12 0.821 

X1.5 Informasi yang membantu 

mahasiswa untuk berprestasi 

3.1 1.17 0.801 

X1.6 Penggunaan website tidak 

mempengaruhi kuliah 
3.0 1.17 0.759 

X1.7 
Kesesuaian informasi terhadap 

mahasiswa yang ingin mencari 

prestasi 

3.0 1.14 0.817 

X1.8 
Penggunaan website dapat 

meningkatkan prestasi non 

akademin mahasiswa 

3.1 1.10 0.793 

X1.9 

Penggunaan website akan menarik 

mahasiswa stikom untuk mengikuti 

event yang disediakan dari luar atau 

pihak internal 

3.1 1.16 0.772 
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mahasiswa akan selalu memperhatikan kemahasiswaan untuk diadakannya 

pembuatan karya ilmiah, oleh karena itu pihak Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

harus lebih memperhatikan informasi yang detail yang akan disampaikan kepada 

mahasiswa pada website. 

Tabel 4.69 Pengaruh Total Variabel Penelitian Ekspetasi Usaha 

Variabel indikator Mean 

Std. 

Deviation 

Faktor 

Loading 

X2.1 Menggunakan website susah dan 

rumit untuk dipahami 
3.12 1.15 0.771 

X2.2 Mengakses website 

kemahasiswaan dari mana saja  

3.10 1.08 0.738 

X2.3 Website kemahasiswaaan mudah 

digunakan 

3.05 1.10 0.638 

X2.4 Secara Keseluruhan Website 

Kemahasiswaan sangat cepat saat 

membuka setiap table atau opsi 

yang ada di dalam website. 

2.70 1.12 0.615 

X2.5 Interaksi mahasiswa dengan 

website kemahasiswaan secara 

jelas dan dapat dimengerti 

2.8 1.06 0.552 

X2.6 Mahasiswa lebih senang 

menggunakan website yang 

fleksibel untuk berinteraksi 

3.10 1.07 0.688 

X2.7 Membutuhkan waktu lama untuk 

mengakses website  

kemahasiswaan 

3.10 1.08 0.702 

 

Berdasarkan persepsi mahasiswa dapat dijelaskan bahwa indikator 

dari Ekspetasi Usaha  yang memiliki mean dominan yaitu X2.1 (Menggunakan 

website susah dan rumit untuk dipahami) sebesar 3.12, sedangkan dari hasil 

pengolahan data faktor loading tertinggi berada pada X22 (Mengakses website 

kemahasiswaan dari mana saja) sebesar 0,738. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

saat penelitian persepsi mahasiswa memperhatikan susah dan rumit untuk 
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pemahaman pada website tersebut dibandingkan indikator lainnya, sedangkan 

kedepan mahasiswa akan selalu memperhatikan akses website kemahasiswaan dari 

mana saja, entah itu dari luar negeri atau luar pulau karena jarak kadang 

mengganggu akses ke website oleh karena itu pihak Kemahasiswaan Stikom 

Surabaya harus lebih memperhatikan penyegaran pada website kemahasiswaan 

Stikom Surabaya. 

Tabel 4.70 Pengaruh Total Variabel Penelitian Pengaruh Sosial 

Variabel indikator Mean 

Std. 

Deviation 

Faktor 

Loading 

X3.1 Rekan-rekan mahasiswa 

mempengaruhi penggunaan website 

Kemahasiswaan 

3.03 1.10 0.770 

X3.2 Adanya pengaruh sesame rekan 

mahasiswa yang harus menggunakan 

website kemahasiswaan 

3.01 1.06 0.806 

X3.3 Adanya bantuan penggunaan yang 

dilakukan oleh rekan mahasiswa ke 

mahasiswa yang baru pertama 

menggunakan website 

3.057 1.07 0.845 

X3.4 Pengaruh organisasi yang membuat 

mahasiswa untuk menggunakan 

website 

3.063 1.08 0.778 

X3.5 Website Kemahasiswaan ini hanya 

diakses atau seringkali di akses oleh 

mahasiswa yang unggul dalam prestasi 

3.057 1.05 0.666 

 

Berdasarkan persepsi mahasiswa dapat dijelaskan bahwa indikator 

dari Pengaruh Sosial yang memiliki mean dominan yaitu X3.4 (Pengaruh organisasi 

yang membuat mahasiswa untuk menggunakan website) sebesar 3.063, sedangkan 

dari hasil pengolahan data faktor loading tertinggi berada pada X3.3 (Adanya 

bantuan penggunaan yang dilakukan oleh rekan mahasiswa ke mahasiswa yang 

baru pertama menggunakan website) sebesar 0,845. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pada saat penelitian persepsi kemahasiswaan harus memperhatikan Pengaruh 

organisasi yang membuat mahasiswa untuk menggunakan website tersebut 

dibandingkan indikator lainnya, sedangkan kedepan Adanya bantuan penggunaan 

yang dilakukan oleh rekan mahasiswa ke mahasiswa yang baru oleh karena itu 

pihak Kemahasiswaan Stikom Surabaya harus membuat sosialisasi oleh angkatan 

atas untuk selalu memberikan masukan agar angkatan baru dapat mengakses 

website ini tanpa kebingungan dan kegiatan ini dapat dilakukan saat OKK 

penerimaan mahsiswa baru. 

Tabel 4.71 Pengaruh Total Variabel Penelitian Kondisi yang Menfasislitasi 

Variabel indikator Mean 

Std. 

Deviation 

Faktor 

Loading 

X4.1 Adanya User manual pada tool di 

website 

2.9 1.07 0.737 

X4.2 Website Kemahasiswaan ini tidak 

kompatibel dengan saya, dalam 

penggunaannya  

2.9 1.06 0.664 

X4.3 Website kemahasiswaan data diakses 

menggunakan perangkat atau semua 

perangkat (Laptop,pc, dan mobile) 

3.2 1.11 0.694 

X4.4 Instruksi khusus mengenai website 

Kemahasiswaan yang tersedia untuk saya 
3.0 1.10 0.772 

X4.5 Mahasiswa menggunakan website  

dengan tutorial yang disediakan oleh 

kemahasiswaan 

2.9 1.11 0.776 

X4.6 Dengan adanya User Manual dalam 

website tersebut membantu 

mahasiswaa untuk mempermudah 

mengakses website Kemahasiswaan 

3.0 1.09 0.779 

 

Berdasarkan persepsi mahasiswa dapat dijelaskan bahwa indikator 

dari Kondisi yang Menfasilitasi yang memiliki mean dominan yaitu X4.3 (Website 

kemahasiswaan data diakses menggunakan perangkat atau semua perangkat 
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(Laptop,pc, dan mobile)) sebesar 3.2, sedangkan dari hasil pengolahan data faktor 

loading tertinggi berada pada X4.6 (Dengan adanya User Manual dalam website 

tersebut membantu mahasiswaa untuk mempermudah mengakses website 

Kemahasiswaan) sebesar 0,779. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat penelitian 

persepsi kemahasiswaan harus memperhatikan petunjuk penggunaan atau user 

manual agar pemakaian website kemahasiswaan dapat terpenuhi karna adanya user 

manual. 

Tabel 4.72 Pengaruh Total Variabel Penelitian Niat Untuk Berperilaku 

Variabel indikator Mean 

Std. 

Deviation 

Faktor 

Loading 

Y1.1 

Mahasiswa akan selalu 

menggunakan website karena 

(event,organisasi,beasiswa dan 

PKM) 

2.93 1.01 0.826 

Y1.2 

Mahasiswa menyadari bahwa 

informasi yang ada di website 

berguna sehigga mahasiswa dapat 

menggunakannya saat mahasiswa 

membutuhkan selama menjadi 

mahasiswa stikom 

2.98 1.07 0.860 

 

Berdasarkan persepsi mahasiswa dapat dijelaskan bahwa indikator dari 

niat untuk berperilaku memiliki mean dominan yaitu Y1.2 (Mahasiswa menyadari 

bahwa informasi yang ada di website berguna sehigga mahasiswa dapat 

menggunakannya saat mahasiswa membutuhkan selama menjadi mahasiswa 

stikom) sebesar 2.98, dan dari hasil pengolahan data faktor loading tertinggi juga  

berada pada Y1.2 (Mahasiswa menyadari bahwa informasi yang ada di website 

berguna sehigga mahasiswa dapat menggunakannya saat mahasiswa membutuhkan 

selama menjadi mahasiswa stikom) sebesar 0,860. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pada saat penelitian dan kedepannya persepsi mahasiswa memperhatikan indikator 

Mahasiswa menyadari bahwa informasi yang ada di website berguna sehigga 

mahasiswa dapat menggunakannya saat mahasiswa membutuhkan selama menjadi 

mahasiswa stikom 

 Tabel 4.73 Pengaruh Total Variabel Penelitian Perilaku Menggunakan Teknologi 

Variabel indikator Mean 

Std. 

Deviation 

Faktor 

Loading 

Y2.1 

Website Kemahasiswaan keuntungan 

untuk non akademik Mahasiswa 
3.00 1.06 0.885 

Y2.2 

Website Kemahasiswaan akan 

meningkatkan prestasi non akademik 

Mahasiswa 

2.98 1.04 0.890 

 

Berdasarkan persepsi mahasiswa dapat dijelaskan bahwa indikator dari 

perilaku menggunakan teknologi memiliki mean dominan yaitu Y2.1 (Website 

Kemahasiswaan keuntungan untuk non akademik Mahasiswa) sebesar 3.00, dan 

dari hasil pengolahan data faktor loading tertinggi juga  berada pada Y2.2 (Website 

Kemahasiswaan akan meningkatkan prestasi non akademik Mahasiswa) sebesar 

0,890. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat penelitian dan kedepannya persepsi 

mahasiswa memperhatikan indikator Mahasiswa menyadari bahwa Website 

Kemahasiswaan akan meningkatkan prestasi non akademik Mahasiswa 

 

 


