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2 BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

Dalam melakukan analisis, perlu mengetahui teori-teori yang yang akan 

digunakan sebagai landasan analisis serta yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas sehingga terbentuk suatu analisis strategi yang sesuai dengan tujuan. 

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut. 

    

 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang disusun oleh Dhayana (2016), tentang analisa 

faktor-faktor penerimaan Brilian bagi mahasiswa Stikom Surabaya dengan 

menggunakan model UTAUT, bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan 

Brilian dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan Brilian 

oleh mahasiswa Stikom Surabaya. Subjek yang digunakan dalam penelitian yaitu 

mahasiswa aktif Stikom Surabaya angkatan 2011-2015 dengan jumlah populasi 

1571, dan dengan jumlah sampel 164 responden, sampel tersebut diketahui dari 

perhitungan dengan menggunakan model sampling  Stratified Random Sampling. 

Variabel yang digunakan yaitu Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Pengaruh 

Sosial, Kondisi yang Menfasilitasi. Penelitian menghasilkan kesimpulan terdapat 

tingkat penerimaan mahasiswa Stikom Surabaya terhadap Brilian sebesar 65%. 

Penelitian selanjutnya disusun oleh Banjuradja (2015), tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan aplikasi Brilian dengan model 

UTAUT, dengan tujuan mengetahui tingkat penerimaan Brilian oleh dosen tetap 

Stikom Surabaya. Subjek yang digunakan adalah dosen tetap Stikom Surabaya 

dengan jumlah 43 populasi, dan dengan jumlah sampel 68 responden yang telah 
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memenuhi standar penentuan jumlah sampel oleh para ahli. Penelitian 

menghasilkan kesimpulan bahwa dosen tetap Stikom Surabaya menerima dalam 

penggunaan Brilian karena diperolehnya rentang 3,41 sampai dengan 4,20 yang 

berarti dinyatakan setuju atau menerima penggunaan Brilian sesuai dengan ukuran 

skala mean. 

Kedua penelitian diatas memiliki persamaan yaitu menganalisis tingkat 

penerimaan Brilian dengan menggunakan model UTAUT, tapi memiliki perbedaan 

subjek yang digunakan dan model penentuan sampel. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisa tingkat kesuksesan aplikasi Brilian dengan subjek mahasiswa, 

dengan menggunakan model DeLone dan McLean, serta model penentuan 

sampling menggunakan model sampling Stratified Random Sampling. Penjelasan 

lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penulis Judul Variabel Objek Hasil 

Andre 

Mentaya 

Banjuradja 

(2015) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Penerimaan 

Aplikasi 

Brilian 

Dengan 

Model 

UTAUT 

Ekspektasi 

Kinerja, 

Ekspektasi 

Usaha, 

Pengaruh 

Sosial, 

Kondisi 

yang 

Menfasilitasi 

Dosen 

tetap 

Stikom 

Surabaya 

Dosen tetap Stikom 

Surabaya menerima 

dalam penggunaan 

Brilian karena 

diperolehnya 

rentang 3,41 sampai 

dengan 4,20 yang 

berarti dinyatakan 

setuju atau 

menerima 

penggunaan Brilian 

sesuai dengan 

ukuran skala mean. 

Dinda 

Dhayana 

(2016) 

Analisa 

Faktor-Faktor 

Penerimaan 

Brilian Bagi 

Mahasiswa 

Stikom 

Ekspektasi 

Kinerja, 

Ekspektasi 

Usaha, 

Pengaruh 

Sosial, 

Kondisi 

Mahasiswa 

aktif 

Stikom 

Surabaya 

Terdapat tingkat 

penerimaan 

mahasiswa Stikom 

Surabaya terhadap 

Brilian sebesar 65%, 

yang berarti 

mahasiswa Stikom 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

 Penulis Judul Variabel Objek Hasil 

 Surabaya 

Dengan 

Menggunakan 

Model 

UTAUT 

yang 

Menfasilitasi 

 mahasiswa Stikom 

Surabaya menerima 

penggunaan Brilian 

dengan baik. 

 

 Aplikasi Brilian 

Aplikasi Brilian adalah aplikasi Hybrid Learning Stikom Surabaya dengan 

tujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yang dibangun dengan 

mengoptimalkan Google Apps for Edu. Dengan konsep Hybrid Learning, 

pembelajaran bukan hanya dilaksanakan di dalam kelas tetapi dilakukan di dunia 

maya sehingga mahasiswa dapat belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja, 

melalui media apa saja. Dalam Brilian, dosen berfungsi sebagai fasilitator/ 

pembimbing/konsultan  sehingga mahasiswa dituntut  belajar secara aktif. Untuk 

menghasilkan proses pembelajaran yang dapat membantu dosen bertindak sebagai 

fasilitator dan mampu membuat mahasiswa belajar secara aktif di kelas maupun di 

dunia maya maka aplikasi Brilian ini disusun dalam 8 menu yaitu:  

1. Course: Menu Course berisi kontrak pembelajaran, materi kuliah, sumber 

belajar yang mendukung proses pembelajaran. 

2. Forum: Menu Forum berisi diskusi secara online dan dirancang khusus untuk 

interaksi mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. 

3. Assignment: Menu Assignment berisi pemberian tugas dan quiz dari dosen 

kepada mahasiswa dan dilengkapi fitur pengumpulan jawaban tugas dan quiz 

dari mahasiswa kepada dosen. Melalui menu ini, dosen juga dapat memberikan 

feedback terhadap hasil karya mahasiswa. 
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4. Announcement: Menu Announcement berisi pengumuman untuk mahasiswa 

yang mengikuti matakuliah tersebut. 

5. Score List: Menu Score List berisi daftar nilai quiz dan tugas yang sudah 

dikumpulkan mahasiswa. 

6. Lecturer Minutes: Menu Lecturer Minutes berisi catatan realisasi pembelajaran 

yang sudah dilakukan dosen setelah melakukan perkuliahan. 

7. Synchronous Learning: Menu Synchronous Learning memungkinkan dosen 

untuk melakukan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan. 

8. Anti Plagiarism: Menu berisi software anti plagiarism yang berfungsi untuk 

melakukan pengecekan tingkat kesaamaan dokumen. 

 

 Model DeLone dan McLean 

Model kesuksesan sistem informasi yang dikemukakan oleh DeLone dan 

McLean yang dikenal dengan D dan M Information System Success Model tahun 

2003 ini merupakan pengembangan model serupa oleh DeLone dan McLean pada 

tahun 1992. Pada penelitian tahun 1992 terdapat variabel Kualitas Sistem (System 

Quality) yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasinya 

sendiri, Kualitas Informasi (Information Quality) yang digunakan untuk mengukur 

kualitas keluaran dari sistem informasi, Pemakaian (Use) yaitu penggunaan 

keluaran suatu sistem oleh penerima/pemakai, Kepuasan Pemakai (User 

Satisfaction) yaitu respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi, 

Dampak Individual (Individual Impact) efek dari informasi terhadap perilaku 

pemakai, dan Dampak Organisasional (Organizational Impact) merupakan 

pengaruh dari informasi terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2003 variabel yang 
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ada, dikembangkan lagi terdapat penggabungan dan penambahan variabel yaitu 

Penambahan Minat Memakai (Intention to Use) sebagai alternatif dari pemakaian 

(Use), serta Penggabungan antara dampak individual (Individual Impact) dan 

dampak organisasional (Organizational Impact) menjadi satu yaitu sebagai 

Manfaat Bersih (Net benefit) (DeLone dan McLean, 2003). Adapun gambar yang 

menjelaskan model Delone dan McLean ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1 Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) 

 

Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa model DeLone dan McLean memiliki 

variabel bebas yaitu Kualitas Informasi (Informasi Quality), Kualitas Sistem 

(System Quality), dan Kualitas Layanan (Service Quality), dan memiliki variabel 

terikat yaitu Manfaat Bersih (Net Benefits), Minat Memakai (Intention to Use) 

sebagai alternatif dari pemakaian (Use) dan Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction). 
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Adapun indikator dalam tiap variabel, penjelasan selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Variabel dan Indikator 

Variabel Penjelasan 

Kualitas Sistem (Systems Quality) 

1. Kemudahan untuk   

digunakan  

 (ease of use) 

Sistem informasi yang dapat dikatakan sebagai sistem 

yang berkualitas jika dirancang untuk kemudahan 

dalam penggunaan sistem informasi tersebut. Perhatian 

dapat diukur berdasarkan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut yang hanya 

memerlukan sedikit waktu untuk mempelajari sistem 

informasi, hal ini dikarenakan sistem informasi tersebut 

sederhana, mudah dipahami, dan mudah 

pengoperasiannya. 

2. Keandalan sistem  

(reliability) 

Keandalan sistem informasi adalahketahanan sistem 

informasi dari kerusakan dan kesalahan. Keandalan 

sistem informasi ini juga dapat dilihat dari sistem 

informasi dalam melayani kebutuhan pengguna tanpa 

adanya masalah yang dapat mengganggu kenyamanan 

pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. 

3. Kecepatan akses 

(response time) 

Kecepatan akses merupakan salah satu indikator 

kualitas sistem informasi. Jika sistem informasi 

memiliki kecepatan akses yang optimal maka layak 

untuk dikatakan bahwa sistem informasi yang 

diterapkan memiliki kualitas yang baik. Kecepatan 

akses akan meningkatkan kepuasan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi. Response time 

jugadapat dilihat dari kecepatan pengguna dalam 

mencari informasi yang dibutuhkan. 

4. Fleksibilitas sistem  

(flexibility) 

Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem 

informasi dalam melakukan perubahan-perubahan yang 

terkait dengan memenuhi kebutuhan pengguna. 

Pengguna akan merasa lebih puas menggunakan sistem 

informasi jika sistem tersebut fleksibel dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

5. Keamanan sistem  

(security) 

Keamanan sistem dapat dilihat melalui program yang 

tidak dapat diubah-ubah oleh pengguna yang tidak 

bertanggung jawab dan juga program tidak dapat 

terhapus jika terdapat kesalahan dari pengguna. 

 

 



11 
 

 

Tabel 2.2 (Lanjutan) 

Variabel Penjelasan 

Kualitas Informasi (Information Quality) 

1. Kelengkapan  

(completenes)  

 

Sistem informasi dikatakan memiliki informasi yang 

berkualitas jika informasi yang dihasilkan lengkap. 

Informasi yang lengkap ini sangat dibutuhkan oleh 

pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi 

yang lengkap ini mencakup seluruh informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna dalam menggunakan sistem 

tersebut. Jika informasi yang tersedia dalam sistem 

informasi lengkap maka akan memuaskan pengguna. 

Pengguna mungkin akan menggunakan sistem 

informasi secara berkala setelah merasa puas terhadap 

sistem tersebut. 

2. Penyajian Informasi 

(format) 

 

Format sistem informasi yang memudahkan pengguna 

untuk memahami informasi yang disediakan oleh 

sistem informasi mencerminkan kualitas informasi 

yang baik. Penyajian informasi pada sistem informasi 

harus disajikan dalam bentuk yang tepat, maka dengan 

begitu informasi yang dihasilkan dianggap berkualitas 

sehingga memudahkan pengguna untuk memahami 

informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 

3. Relevan  

(relevance) 

Kualitas informasi yang diberikan sistem informasi 

dapat dikatakan baik jika relevan terhadap kebutuhan 

pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut 

mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi 

informasi untuk tiap-tiap pengguna satu dengan yang 

lainnya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Relevansi 

dikaitankan dengan sistem informasi itu sendiri adalah 

informasi yang dihasilkan sistem informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

4. Akurat  

(accurate) 

Keakuratan sistem informasi dapat diukur dari 

informasi yang diberikan harus jelas, mencerminkan 

maksud informasi yang disediakan oleh sistem 

informasi itu sendiri. Informasi harus akurat karena dari 

sumber informasi sampai ke penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat 

merubah atau merusak informasi tersebut. 

Kualitas Layanan (Service Quality) 

1. Jaminan  

(assurance)  

 

Pelayanan yang diberikan oleh sistem informasi 

mencakup pengetahuan, bebas dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan.  

2. Empati  

(empathy)  

 

Meliputi kemudahan dalam berhubungan komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami  keperluan 

para pengguna sistem informasi. 
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Tabel 2.2 (Lanjutan) 

Variabel Penjelasan 

Penggunaan (Use) 

 Sifat penggunaan 

(nature of use)  

 

Sifat dari penggunaan atau nature of use adalah 

digunakan untuk maksud yang diinginkan ketetapan 

penggunaan serta tipe informasi yang sesuai dengan 

maksud dari penggunaan. 

Kepuasan pengguna (User Satisfaction) 

1. Kepuasan informasi 

(repeat visits)  

 

Perbedaan antara informasi yang dibutuhkan serta 

informasi yang diterima.  

2. Kepuasan 

menyeluruh 

(repeat purchase)  

 

Salah satu bentuk kepuasan secar global atas semua 

sistem yang sudah disajikan dan dilakukan interaksi 

mengenai tingkat kepuasan layanan informasi dan 

sistem. Serta manfaat dalam dalam proses input proses 

output yang diterima. 

Manfaat bersih (Net Benefits) 

1. Meningkatkan 

berbagi 

pengetahuan 

(improved 

knowledge 

sharing)  

 

Dalam manajemen pengetahuan sebagai berikut:  

1) Bagaimana informasi bisa menjadi sesuatu yang 

berdaya guna  

2)  Bagaimana mewujudkan sharing pengetahuan  

3). Bagaimana meningkatkan kerjasama antar       

perpustakaan untuk mempercepat aliran 

pengetahuan. 

2. Efektivitas 

komunikasi 

(comunication 

effectiveness)  

 

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan 

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. 

Sedangkan komunikasi adalah sebagai proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan akibat 

tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan 

yang mampu mencapai tujuan  dari isi pesan tersebut 

dan memberikan umpan balik. 

Sumber: DeLone dan McLean (2003) 
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 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus (Rutoto, 2007). 

Maka populasi dapat dideskripsikan yaitu subjek dalam suatu penelitian, bisa 

berupa manusia, hewan, binatang, dan tumbuhan. 

Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah bagian atau jumlah dan 

karakteritik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative. Populasi yang dapat dianggap representative jika memenuhi suatu 

parameter tertentu, yaitu:  

1. Variabilitas populasi  

Variabilitas populasi merupakan hal yang sudah “given”, artinya peneiti harus 

menerima sebagaimana adanya, dan tidak dapat mengatur atau memaniplasinya. 

2. Besar sampel 

Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tinggi taraf 

representativeness sampel tersebut. Jika populasinya homogen secara sempurna, 

besarnya sampel tidak mempengaruhi tarag representativeness sampel. 

3. Teknik penentuan sampel 

Makin tinggi tingkat rambang dalam penentuan sampel, akan makin tinggi pula 

tingkat representativeness sampel. 
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4. Kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. 

Makin lengkap ciri-ciri populasinya yang dimasukkan ke dalam sampel, akan 

makin tinggi tingkt representativeness sampel. 

Dapat dideskripsikan bahwa sampel merupakan suatu jumlah dari populasi 

sehingga dapat mewakili dari populasi tertentu, karena penetapan sampel dihitung 

dari jumlah populasi. 

 

 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik atau suatu cara untuk mengambil sampel 

dari populasi yang nantinya akan digunakan untuk bahan penelitian. Pada penelitian 

ini akan menggunakan teknik sampling Stratified Random Sampling. Model 

penarikan sampel berstrata, yaitu suatu sub sample acak sederhana ditarik dari 

setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik (Guritno, 2011). 

Stratified Random Sampling atau disebut penarikan sampel berstrata 

proposional digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak 

homogen dan berstrata proposional. Misalnya populasi mahasiswa aktif Stikom 

Surabaya angkatan 2012 – 2016 pada periode semester 161 yang terdiri dari 10 

program studi dengan jumlah populasi 1.819 (Jurusan SI Sistem Informasi sejumlah 

855 mahasiswa, Sistem Komputer sejumlah 261 mahasiswa, SI Sistem Informasi 

Komputerisasi akuntansi sejumlah 47 mahasiswa, SI Desain Komunikasi Visual 

sejumlah 259 mahasiswa, SI Desain Grafis sejumlah 58 mahasiswa, SI Manajemen 

sejumlah 49 mahasiswa, SI Akuntansi sejumlah 47 mahasiswa, D-IV Komputer 

Multimedia sejumlah 128 mahasiswa, D-III Manajemen Informatika sejumlah 94 

mahasiswa, D-III Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan sejumlah 42 
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mahasiswa). Sampel yang diperlukan 198. Secara proporsional sampelnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Proses perhitungan Sampel 

Jurusan Proses Hasil 

S1 Sistem Informasi 855/1.819 x 198 94 

S1 Sistem Komputer 261/1.819 x 198 29 

S1 Sistem Informasi Komputerisasi akuntansi 47/1.819 x 198 5 

S1 Desain Komunikasi Visual 259/1.819 x 198 28 

S1 Desain Grafis 58/1.819 x 198 6 

S1 Manajemen 49/1.819 x 198 5 

S1 Akuntansi 47/1.819 x 198 2 

D-IV Komputer Multimedia 128/1.819 x 198 14 

D-III Manajemen Informatika 94/1.819 x 198 10 

D-III Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan 42/1.819 x 198 5 

Jumlah 198 

Sumber: Guritno (2011) 

Menentukan jumlah ukuran sampel responden mahasiswa aktif angkatan 

2012 – 2016 pada periode semester 161 Stikom Surabaya pada tabel diatas 

mengguanakan rumus Slovin dengan penjelasan sebagai berikut. 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
   

Keterangan:  

n = Sampel  

N = Jumlah populasi  

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat 

ditolerir, (e = 0.05). 

Untuk menghitung jumlah sub populasi pada strata 1, strata 2 dan 

seterusnya, maka didapatkan perhitungan sampel untuk masing-masing strata 

sebagai berikut : 

Sampel Strata 1 (n1)  =  𝑛1 =
𝑁1

𝑁
× 𝑛    

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.2) 
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Sampel Strata 2 (n2) =  𝑛2 =
𝑁2

𝑁
× 𝑛   

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

Keterangan : 

N  = ukuran sampel keseluruhan 

n1   = ukuran sampel 1 secara keseluruhan 

n2   = ukuran sampel 2 secara keseluruhan 

N1 = ukuran sampel phada stratum ke 1 

N2 = ukuran populasi pada stratum ke 2 

N  = ukuran populasi  

 

 Kuesioner 

Menurut Kusumah dan Dwitagama (2011), kuesioner adalah daftar  

pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan peneliti. Kuesioner ada dua macam yaitu kuesioner 

berstruktur atau terbuka. Kuesioner tertutup berisikan pertanyaan yang disertai 

dengan pilihan jawaban. Kuesioner terbuka berisi pertanyaan yang tidak disertai 

dengan jawaban. Dapat didefinisikan bahwa kuesioner adalah susunan pertanyaan 

dari peneliti yang ditujukan kepada subjek peniliti untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti.  

Terdapat beberapa cara untuk penyabaran kuisioner yaitu dapat disebarkan 

melalui bantuan media online dimana cara penyebaran kuisioner melalui web, dan 

juga dapat disebarkan langsung offline dimana penyebaran ini dilakukan dengan 

membagikan selembaran pertanyaan kepada responden. Adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan pertanyaan dan pernyataan yang nantinya akan 

disebar pada kuisioner, yaitu: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2.3) 
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1. Pertanyaan dan pernyataan harus jelas dan singkat 

2. Pertanyaan dan pernyataan tidak membingungkan responden 

3. Pertanyaan dan pernyataan yang tidak sugesif atau memberikan pendapat  

4. Pertanyaan dan pernyataan tidak terulang atau ganda 

5. Pertanyaan dan pernyataan yang relevan. 

 

 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi bila alat ukur 

tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut.  Uji validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu 

instrument ataupun proses pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk 

mengetahui apakah yang kita tanyakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan 

konsepnya. Data dikatakan valid apabila skor indikator masing masing pertanyaan 

berkorelasi secara signifikan terhadap skor total konstruk. Hasil uji validitas 

dilakukan untuk masing-masing indikator. Ketentuan validitas intrumen apabila r 

hitung lebih besar dengan r tabel. Dasar pengambilan keputusan, r hitung > r table 

maka variabel valid. r hitung < r tabel maka variabel tidak valid (Ghozali, 2006).  

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan 

(konsisten) dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin 

instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, 

stabil dan dependibalitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan 

data yang sama. Uji reliabilitas mengindikasikan bahwa suatu indikator tidak bisa 
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dan sejauh mana suatu indikator handal pada waktu, tempat, dan orang yang 

berbeda-beda. Untuk mengukur reliabilitas dari indikator penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Koefisien Cronbach’s Alpha 

yang mendekati satu menandakan reliabilitas konsistensi yang tinggi. Cronbach’s 

alpha digunakan untuk mengukur keandalan indikator-indikator yang digunakan 

dalam kuesioner penelitian. Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengukur apakah kuesioner benar-benar merupakan indikator yang mengukur 

suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang 

konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas dalam penelitian ini diuji dengan model 

Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS 16.0. Data dikatakan reliabel jika Nilai 

Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 (Ghozali, 2006). 

 

 Skala Likert 

Skala likert menurut Sugiyono (2011), digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dapat dideskripsikan bahwa skala likert merupakan alat ukur atau alat bantu dalam 

penelitian, yang dalam penelitian tersebut membutuhkan suatu ukuran sikap atau 

pendapat seseorang terhadap fenomena atau gejala sosial yang terjadi, skala likert 

digunakan untuk mengukur hasil kuesioner atas persepsi responden terhadap 

indikator. Tabel 2.4 adalah tabel skala penilaian untuk pernyataan positif. 

Tabel 2.4 Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif 

No. Keterangan Skor Positif 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiono (2010) 
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 Structural Equation Modelling (SEM) 

Menurut Ghozali (2008), Structural Equation Modelling (SEM) adalah 

sebuah evolusi dari model persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip 

ekonometri dan digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan 

sosiologi, SEM telah muncul sebagai bagian integral dari penelitian manajerial 

akademik. SEM terdiri dari dua bagian yaitu model variabel laten (latent variable 

model), pada model ini  beberapa variabel merupakan variabel laten (latent 

variables yang tidak terukur secara langsung). Sedangkan bagian kedua yang 

dikenal dengan model pengukuran (measurement model), menggambarkan 

beberapa indikator atau  beberapa variabel terukur sebagai efek atau refleksi dari 

variabel latennya. Untuk permasalahan pertama yang berkaitan dengan masalah 

pengukuran dapat dijawab dengan model pengukuran, sedangkan permasalahan 

kedua yang berkaitan dengan hubungan kausal dapat dijawab menggunakan model 

variabel laten.  

Menurut Mustafa dan Wijaya (2012), SEM atau model persamaan 

struktural merupakan perkembangan dari beberapa keterbatasan analisis 

multivariate. SEM telah digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti psikologi, 

ekonomi, pendidikan dan ilmu sosial lainnya, saat ini SEM banyak digunakan 

dalam penelitian S2 (Strata-2) dan S3 (Strata-3) tidak jarang pula digunakan dalam 

penelitian S1 (Strata-1). Hal ini dikarenakan SEM memiliki keunggulan 

dibandingkan analisis asosiasi lainnya seperti regresi atau analisis jalur seperti 

mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara kompleks dan serta efek langsung 

maupun tidak langsung dari satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. 

Dapat dideskripsikan bahwa Structural Equation Modelling (SEM) adalah model 

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/05/definisi-dan-pengertian-structural.html
http://www.pendidikanekonomi.com/2013/05/definisi-dan-pengertian-structural.html
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yang tepat digunakan untuk masalah pengukuran dan masalah hubungan klausal 

pada penelitian. 

 

 Statistical Produk and Service Solution (SPSS) 

Menurut Trihendardi (2012), SPSS merupakan software aplikasi statistik 

yang sangat popular, baik bagi praktisi yang sedang melakukan riset ataupun bagi 

mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir. SPSS menyediakan tools yang 

lengkap sehingga kita dapat memakai hampir dari seluruh tipe data dan 

menggunakannya untuk membuat laporan berbentuk tabulasi, grafik (chart), plot 

(diagram), dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang 

kompleks. 

Keunggulan SPSS yaitu dapat mewujudkan dalam menu dan kotak-kotak 

dialog antarmuka (interface dialogue) yang cukup memudahkan para user dalam 

perekaman data (data entry), memberikan perintah dan sub-sub perintah analisis 

hingga menampilkan hasilnya. SPSS juga memiliki kehandalan dalam 

menampilkan chart atau plot hasil analisis sekaligur kemudahan penyuntingan 

bilamana diperlukan. Dapat didefinisikan bahwa SPSS (Statistical Produk and 

Service Solution) adalah suatu alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk 

membantu memproses data-data secara tepat dan cepat. 

 

 Analisisof Moment Structures (AMOS)  

Menurut Sarwono (2012), Amos digunakan sebagai pendekatan umum 

analisis data dalam model persamaan SEM, dengan menggunakan Amos maka 

perhitungan rumit dalam SEM akan jauh lebih mudah, cepat dalam membuat 

spesifikasi, melihat serta melakukan modifikasi model secara grafik dengan 
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menggunakan tool yang sederhana. Amos mempunyai keunggulan-keunggulan 

dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya yang meliputi: 

a)   Program dapat melakukan analisis dengan menggunakan data yang berasal dari 

beberapa populasi secara sekaligus. 

b)  Dapat menangani missing data secara baik, yaitu dengan membuat estimasi yang 

didasarkan pada informasi maximum likelihood yang sempurna dan tidak hanya 

bersandar pada metode yang sudah ada, yaitu  listwise, pairwise deletion, 

atau  mean imputation. 

c) Dapat membuat estimasi rata-rata untuk variabel-variabel exogenous dan 

intercepts dalam persamaan regresi. 

d) Amos dapat juga membuat bootstrapped standard errors dan confidence 

intervals yang ada dalam semua estimasi parameter, rata-rata sampel, varian, 

kovarian dan korelasi. 

e)  Dapat membuat percentile intervals dan bias-corrected percentile intervals. 

f)   Model-model jamak dapat disesuaikan dengan menggunakan analisis tunggal. 

g) Dapat melakukan pemeriksaan setiap pasangan model dimana satu model 

diperoleh dengan membatasi parameter-parameter model lainnya. 

h)  Dapat membuat laporan beberapa angka statistik yang cocok untuk dilakukan 

perbandingan untuk model-model tersebut. 

i)   Amos juga menyediakan pengujian normalitas univariat untuk masing-masing 

variabel yang diobservasi dan juga pengujian normalitas multivariat serta dapat 

mendetksi ouliers. 

j) Amos dapat memahami diagram jalur sebagai spesifikasi model dan 

memperlihatkan estimasi-estimasi parameter secara grafis dalam model 
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diagram jalur. Diagram-diagram jalur digunakan sebagai spesifikasi model dan 

gambar-gambar diagram jalur tersebut dapat diimpor ke program word. 

   

 Goodness of Fit 

Menurut (Ghozali, 2006), goodness of Fit digunakan untuk mengukur 

derajat kesesuaian antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoretis atau 

harapan, adapun fit Indeks yang digunakan. 

1. Chi-Square merupakan ukuran mengenai buruknya fit suatu model. Tujuan 

analisis ini adalah mengembangkan dan menguji sebuah model yang sesuai 

dengan data. Nilai Chi-Square sebesat 0 menunjukan model memiliki fit yang 

sempurna. Probabilitas chi-square diharapkan tidak signifikan. Probabilitas 

menunjukan nilai chi-square yang signifikan (<0.05) menunjukan data empiris 

yang dieroleh memiliki perbedaan dengan teori yang dibangun. Sedangkan nilai 

probabilitas yangtidak signifikan adalah harapan, yang menunjukan data 

empiris sesuaidengan model. 

2. Goodness of Fit Indices (GFI) merupakan sebuah ukuran non-statistikal yang 

mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1 (fit). Indeks ini 

mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung dari 

residual kuadrad dari model yang diprediksi dibandingkan data yang 

sebenarnya. Nilai yang mendekati 1 mengisyaratkan model yang diuji memiliki 

kesesuaian yang baik. Nilai yang diharapkan adalah sebesar ≥ dari 0,9. 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) adalah indeks yang 

digunakan untuk mengukur fit model menggantikan chi-square statistik dalam 

jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA ≤ 0,08 mengindikasikan indeks yang 

baik untuk menerima kesesuaian sebuah model.  
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4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) Indeks ini merupakan pengembangan 

dari CFI yang telah disesuaikan dengan rasio dari degree of freedom model 

yang diajukan dengan degree of freedom dari null model (model konstruk 

tunggal dengan semua indikator pengukuran konstruk). Nilai yang 

direkomendasikan adalah AGFI ≥ 0,90. Semakin besar nilai AGFI, maka 

semakin baik kesesuaian yang dimiliki model.  

5. Trucker Lewis Index (TLI) merupakan indeks kesesuaian incremental yang 

membandingkan model yang diuji dengan null model. Nilai penerimaan yang 

direkomendasikan adalah TLI ≥ 0,90. TLI merupakan indeks kesesuaian yang 

kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel.  

6. Comparative Fit Index (CFI) merupakan indeks kesesuaian incremental yang 

membandingkan model yang diuji dengan null model. Besaran indeks ini 

adalah dalam rentang 0 sampai dengan 1, dan nilai yang mendekati 1 

mengindikasi model memiliki tingkat kesesuaian model yang baik. Indeks ini 

sangat dianjurkan untuk dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap 

besarnya sampel dan kurang dipengaruhi oleh kerumitan model. Nilai 

penerimaan yang direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,90.  

7. Normed Chi Square (CMIN/ DF) adalah ukuran yang diperoleh dari nilai chi-

square dibagi dengan degree of freedom. Indeks ini merupakan indeks 

kesesuaian parsimonious yang mengukur hubungan goodnes of fit model dan 

jumlah koefisien estimasi yang diharapkan untuk mencapai tingkat kesesuaian. 

Nilai yang direkomendasikan untuk menerima kesesuaian model adalah 

CMIN/DF < 2,0/ 3,0. 
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Menurut Ferdinand (2002), jika terdapat nilai Goddness of fit yang tidak 

memenuhi nilai pada fit indeks maka harus dilakukan modifikasi, sebuah indeks 

modifikasi sebesar 4.0 atau bahkan lebih besar dari itu memberikan indikasi bahwa 

bila koefisien itu diestimasi, maka akan terjadi pengecilan nilai  chi-square yang 

signifikan.  

Dapat didefinisikan bahwa Goodness of Fit adalah suatu uji yang 

digunakan untuk mengukur apakah penggunaan suatu model tepat digunakan 

dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini menggunakan model SEM, apakah model 

SEM ini sudah memiliki kriteria indeks yang dijelaskan diatas, sehingga model 

SEM tersebut dapat dikatakan tepat digunakan dalam mengukur penelitian tersebut.  

 

  
 


