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4 BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

 

 Tahap Awal 

4.1.1 Studi Literatur 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah studi literatur untuk 

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

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

aplikasi Brilian, model Delone dan McLean, 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 Observasi 

Dari hasil pengamatan penelitian sebelumnya yang dijelaskan pada Bab II 

Landasan Teori, yang menjelaskan output dari penelitian sebelumnya bahwa 

aplikasi Brilian dinyatakan dapat diterima penggguaannya oleh dosen dan 

mahasiswa Stikom Surabaya. Serta mengamati informasi terkait aplikasi Brilian 

yang dijelaskan pada Bab II bahwa Brilian 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 Brilian dilengkapi dengan menu-menu yang memudahkan dalam 

pengggunaanya. Hal tersebut yang mendasari melakukan analisis seberapa besar 



41 
 

 

tingkat kesuksesan aplikasi Brilian serta apa saja faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesuksesan aplikasi Brilian. 

   

4.1.3 Perhitungan Sampel 

Berdasarkan hasil dari perhitungan sampel yang telah dihitung pada Bab 

III sub bab 3.1.3, yang menampilkan jumlah sampel dan jumlah responden pada 

masing-masing tahun angkatan dan program studi yaitu sebesar 325 sampel 

responden. Untuk mengantisipasi jika dalam masa penyebaran kuesioner terdapat 

data yang rusak, maka jumlah sampel dilebihkan 20% dari jumlah sampel yang 

sebenarnya yaitu 325, sehingga total sampel sebesar 390. 

  

 Tahap Analisa 

Tahap analisa pada penelitian ini akan melibatkan variabel penelitian yang 

terdiri dari tiga variabel independen yaitu Kualitas Sistem (X1), Kualitas Informasi 

(X2), dan Kualitas Layanan (X3). Tiga variabel dependen yaitu Penggunaan (Y1), 

Kepuasan Pengguna (Y2), dan Manfaat Bersih (Y3), setiap variabel memiliki butir-

butir pernyataan, antara lain pada Gambar 4.1. 

  

Gambar 4.1 Model, Variabel, Indikator, dan Pernyataan 
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Berikut keterangan pada masing-masing indikator, variabel, serta 

pernyataan-pernyataan pada Gambar 4.1. 

a. Kualitas Sistem (X1) memiliki butir-butir pernyataan, yaitu: 

-   (X11)   Saya paham dengan sub menu pada aplikasi Brilian.  

-   (X12)   Aplikasi Brilian nyaman dan mudah diakses. 

-   (X13)   Aplikasi Brilian mudah dalam pengoperasiannya. 

-  (X14)  Aplikasi Brilian pernah mengarahkan ke halaman yang tidak sesuai 

dengan link. 

-   (X15)   Saya dapat mengakses aplikasi Brilian kapan saja dengan tidak pernah 

merasa khawatir aplikasi Brilian tidak bisa diakses atau 

dioperasionalkan. 

-   (X16)   Saya membuka aplikasi Brilian hanya menunggu kurang dari 15 detik. 

-   (X17)  Menu yang dibuka membutuhkan loading time kurang dari 5 detik. 

-   (X18)  Aplikasi Brilian dapat mengupload tugas menggunakan format office,   

PDF. 

-   (X19)  Aplikasi Brilian dapat diakses dari handphone dan komputer. 

- (X110) Aplikasi Brilian dapat diakses dari browser chrome, uc browser, 

firefox. 

-   (X111) Saya tidak dapat mengubah tata letak dan fungsi tools. 

-  (X112) Saya tidak dapat melihat tugas yang telah dikirim oleh teman-teman 

satu mata kuliah. 

-   (X113) Saya tidak dapat mengubah tugas yang telah dikirim oleh teman-teman  

satu mata kuliah. 
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-  (X114) Saya tidak dapat mendownload tugas yang telah dikirim oleh teman-

teman satu mata kuliah. 

-   (X115) Saya tidak dapat mengubah nilai sesuai dengan keinginan saya. 

-   (X116) Ketika terjadi error sistem menunjukkan deskripsi error. 

-   (X117) Sistem menyertakan solusi dalam menangani error. 

b. Kualitas Informasi (X2) memiliki butir-butir pernyataan, yaitu: 

-   (X21)  Saya dapat melihat pemberitahuan jadwal pengganti kelas pada aplikasi  

Brilian. 

-   (X22)  Saya dapat mengupload tugas pada aplikasi Brilian. 

-   (X23)  Saya dapat mendownload materi dari dosen pada aplikasi Brilian. 

-    (X24)  Saya dapat berdiskusi dengan dosen dan teman-teman satu mata kuliah 

pada aplikasi Brilian. 

-   (X25)  Saya dapat melihat nilai quiz dan nilai tugas pada aplikasi Brilian. 

-  (X26) Saya dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dengan dosen pada 

aplikasi Brilian. 

-   (X27)  Informasi dari aplikasi Brilian sesuai dengan kebutuhan saya. 

-   (X28)  Informasi dari aplikasi Brilian membantu dalam proses pembelajaran. 

-   (X29)  Aplikasi Brilian menyajikan informasi dalam waktu yang tepat. 

-   (X210) Aplikasi Brilian menyajikan informasi yang  up to date. 

c. Kualitas Layanan (X3) memiliki butir-butir pernyataan, yaitu: 

-   (X31)  Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat berfungsi dengan cepat. 

-   (X32)  Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat berfungsi dengan tepat. 

-   (X33)  Aplikasi   Brilian   memudahkan  dalam  berkomunikasi   antara  saya   

dengan dosen dan teman-teman satu mata kuliah. 
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- (X34)  Aplikasi Brilian memudahkan  dalam berinteraksi antara saya dengan  

dosen dan teman-teman satu mata kuliah. 

d. Penggunaan (Y1) memiliki butir-butir pernyataan, yaitu: 

- (Y11) Saya melihat pemberitahuan jadwal pengganti kelas pada aplikasi  

           Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu. 

- (Y12) Saya mendownload materi dari dosen pada aplikasi Brilian kurang                          

l          lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu. 

-   (Y13)  Saya berdiskusi dengan dosen dan teman-teman satu mata kuliah pada  

aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu. 

-   (Y14)  Saya  melihat  nilai  quiz  dan nilai tugas pada aplikasi Brilian kurang                                            

lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu. 

-   (Y15)  Saya melakukan pembelajaran jarak jauh dengan dosen  pada aplikasi 

Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu. 

-   (Y16)  Saya mengupload tugas pada aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6  

kali dalam satu minggu. 

e. Kepuasan Pengguna (Y2) memiliki butir-butir pernyataan, yaitu: 

-   (Y21)  Saya puas akan informasi yang dihasilkan tentang akademik sehingga  

saya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. 

-   (Y22)  Saya puas akan informasi tentang nilai quiz dan nilai tugas. 

-   (Y23)  Saya puas akan informasi tentang pengumuman aktifitas kelas. 

-   (Y24)  Saya puas dengan aplikasi Brilian yang saya gunakan saat ini. 

-   (Y25)  Saya berharap aplikasi Brilian dapat terus digunakan. 

-   (Y26)  Saya akan tetap memakai aplikasi Brilian. 
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f. Manfaat Bersih (Y3) memiliki butir-butir pernyataan, yaitu: 

-   (Y31)  Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya mudah dalam melakukan  

proses pembelajaran. 

-   (Y32)  Saya lebih siap untuk mengikuti kelas karena saya mendapatkan materi  

dari aplikasi Brilian. 

-   (Y33)  Dengan  menggunakan  aplikasi  Brilian,  saya  dapat  saling memberi  

   informasi  dengan  dosen dan teman-teman satu mata kuliah sehingga  

   saya dapat meningkatkan pengetahuan saya. 

-   (Y34)  Dengan  menggunakan aplikasi  Brilian,  saya dapat melihat nilai quiz  

   Dan  nilai tugas sehingga saya bisa memperkirakan target pencapaian   

   nilai. 

  

4.2.1 Penyusunan Kuesioner 

Dalam penyusunan kuesioner ini akan dilakukan pemilihan indikator 

dalam variabel serta pembuatan pernyataan sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukan. Hasil dari penyusunan kuesioner dalam penelitian ini terdapat pada 

Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 Bab III Metode Penelitian. Adapun contoh lembaran 

kuesioner yang akan dibagikan kepada responden pada Gambar 4.2, Tabel 4.1. 
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Gambar 4.2 Lembar Kuesioner 

Tabel 4.1 Lembar Pernyataan Kuesioner 

Pernyataan SS S N TS STS 

1. Saya paham dengan sub menu pada aplikasi 

Brilian 

     

2. Aplikasi Brilian nyaman dan mudah diakses      

3. Aplikasi Brilian mudah dalam 

pengoperasiannya 

     

4. Aplikasi Brilian pernah mengarahkan ke 

halaman yang tidak sesuai dengan link 
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Tabel 4.1 (Lanjutan) 

Pernyataan SS S N TS STS 

6. Saya membuka aplikasi Brilian hanya 

menunggu kurang dari 15 detik 

     

7. Menu yang dibuka membutuhkan loading time 

kurang dari 5 detik  

     

8. Aplikasi Brilian dapat mengupload tugas 

menggunakan format office, PDF 

     

9. Aplikasi Brilian dapat diakses dari handphone 

dan komputer  

     

10. Aplikasi Brilian dapat diakses dari browser 

chrome, uc browser, firefox  

     

11. Saya tidak dapat mengubah tata letak dan 

fungsi tools 

     

12. Saya tidak dapat melihat tugas yang telah 

dikirim oleh teman-teman satu mata kuliah 

     

13. Saya tidak dapat mengubah tugas yang telah 

dikirim oleh teman-teman satu mata kuliah 

     

14. Saya tidak dapat mendownload tugas yang 

telah dikirim oleh teman-teman satu mata 

kuliah 

     

15. Saya tidak dapat mengubah nilai sesuai dengan 

keinginan saya  

     

16. Ketika terjadi error sistem menunjukkan 

deskripsi error 

     

17. Sistem menyertakan solusi dalam menangani 

error? 

     

18. Saya dapat melihat pemberitahuan jadwal 

pengganti kelas pada aplikasi Brilian 

     

19. Saya dapat mengupload tugas pada aplikasi 

Brilian 

     

20. Saya dapat mendownload materi dari dosen 

pada aplikasi Brilian 

     

21. Saya dapat berdiskusi dengan dosen dan 

teman-teman satu mata kuliah pada aplikasi 

Brilian 

     

22. Saya dapat melihat nilai quiz dan nilai tugas 

pada aplikasi Brilian 

     

23. Saya dapat melakukan pembelajaran jarak jauh 

dengan dosen pada aplikasi Brilian 

     

24. Informasi dari aplikasi Brilian sesuai dengan 

kebutuhan saya 

     

25. Informasi dari aplikasi Brilian membantu 

dalam proses pembelajaran 

     

26. Aplikasi Brilian menyajikan informasi dalam 

waktu yang tepat 
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Tabel 4.1 (Lanjutan) 

Pernyataan SS S N TS STS 

27. Aplikasi Brilian menyajikan informasi yang  up 

to date 

     

28. Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat 

berfungsi dengan cepat   

     

29. Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat 

berfungsi dengan tepat 

     

30. Aplikasi Brilian memudahkan dalam 

berkomunikasi antara saya dengan dosen dan 

teman-teman satu mata kuliah   

     

31. Aplikasi Brilian memudahkan dalam 

berinteraksi antara saya dengan dosen dan 

teman-teman satu mata kuliah 

     

32. Saya melihat pemberitahuan jadwal pengganti 

kelas pada aplikasi Brilian kurang lebih 3 

sampai 6 kali dalam satu minggu 

     

33. Saya mendownload materi dari dosen pada 

aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali 

dalam satu minggu 

     

34. Saya berdiskusi dengan dosen dan teman-

teman satu mata kuliah pada aplikasi Brilian 

kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

     

35. Saya melihat nilai quiz dan nilai tugas pada 

aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali 

dalam satu minggu 

     

36. Saya melakukan pembelajaran jarak jauh 

dengan dosen pada aplikasi Brilian kurang 

lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

     

37. Saya mengupload tugas pada aplikasi Brilian 

kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

     

38. Saya puas akan informasi yang dihasilkan 

tentang akademik sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas dengan cepat 

     

39. Saya puas akan informasi tentang nilai quiz dan 

nilai tugas  

     

40. Saya puas akan informasi tentang 

pengumuman aktifitas kelas 

     

41. Saya puas dengan aplikasi Brilian yang saya 

gunakan saat ini 

     

42. Saya berharap aplikasi Brilian dapat terus 

digunakan 

     

43. Saya akan tetap memakai aplikasi Brilian      

44. Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya 

mudah dalam melakukan proses pembelajaran 

     

45. Saya lebih siap untuk mengikuti kelas karena 

saya mendapatkan materi dari aplikasi Brilian. 
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Tabel 4.1 (Lanjutan) 

Pernyataan SS S N TS STS 

46. Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya 

dapat saling memberi informasi dengan dosen 

dan teman-teman satu mata kuliah sehingga 

saya dapat meningkatkan pengetahuan saya 

     

47. Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya 

dapat melihat nilai quiz dan nilai tugas 

sehingga saya bisa memperkirakan target 

pencapaian nilai 

     

  

  

4.2.2 Penyebaran Kuesioner 

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 390 sampel mahasiswa aktif 

angkatan 2012-2016 Stikom Surabaya pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. Kuesioner disebarkan secara offline sebesar 195 kuesioner dan online 

sebesar 195 kuesioner. Sebelum menyebarkan kuesioner kepada 390 sampel, 

dilakukan penyebaran percobaan sebanyak dua kali agar responden tidak merasa 

bingung dalam menjawab kuesioner meskipun kuesioner disebar dengan cara 

online. 

Percobaan penyebaran yang pertama disebar secara acak kepada 20 

responden, penyebaran percobaan kedua dibagikan kepada 20 responden dengan 10 

responden yang sudah menjawab percobaan kuesioner pertama, dan 10 responden 

yang belum pernah menjawab percobaan kuesioner. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa responden benar-benar tidak kesusahan dalam menjawab 

kuesioner. Setelah kuesioner disebar kepada 390 responden, diketahui jumlah 

kuesioner yang kembali sebesar 390 kuesioner dengan 65 kuesioner yang tidak 

digunakan dalam uji karena rusak sebesar 26 kuesioner, sehingga dalam penelitian 

ini data yang diolah sebesar 325 data kuesioner. Adapun data yang rusak pada Tabel  

4.2. 
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Tabel 4.2 Data Rusak 

No Penyebab Jumlah 

1. Input tidak pernah menggunakan aplikasi Brilian tetapi 

mengisi menjawab lembar kuesioner 

17 

2. Salah input umur  6 

3. Memilih dua pilihan pada pertanyaan intensitas 

penggunaan Brilian 

3 

  

Setelah data terkumpul maka dilakukan tabulasi data agar memudahkan 

dalam pengamatan. Proses tabulasi mengggunakan alat bantu microsoft excel, 

pengelompokan data responden dibedakan menjadi empat yaitu, umur responden 

secara detil dapat dilihat pada Gambar 4.3, jenis kelamin responden secara detil 

dapat dilihat pada Gambar 4.4, jumlah responden pada program studi secara detil 

dapat dilihat pada Gambar 4.5, serta intensitas responden dalam menggunakan 

aplikasi Brilian secara detil dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

1. Umur responden terdiri dari 17 tahun hingga 27 tahun, umur dengan jumlah 

terbesar adalah responden yang berumur 20 tahun, sedangkan dengan jumlah 

terkecil adalah responden yang berumur 26 dan 27 tahun. Lebih detil  pada Gambar 

4.3.  
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Gambar 4.3 Bagan Karakteristik Umur Mahasiswa Stikom Surabaya 

  

2. Responden berdasarkan jenis kelamin mahasiswa aktif angkatan 2012-2016 

Stikom Surabaya pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 dapat diketahui 

jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebesar 247 dan responden berjenis 

kelamin laki-laki sebesar 78, dimana responden berjenis kelamin laki-laki lebih 

besar daripada reponden berjenis kelamin perempuan. Lebih jelas dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Bagan Karakteristik Jenis Kelamin Mahasiswa Stikom Surabaya 
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3.  Jumlah responden berdasarkan program studi yang terdiri dari sembilan program 

studi yaitu S1 Sistem Informasi yang berjumlah 161, S1 Sistem Komputer yang 

berjumlah 45, S1 Desain Komunikasi Visual yang berjumlah 49, S1 Desain Grafis 

yang berjumlah 11, S1 Manajemen yang berjumlah 9, S1 Akuntansi yang berjumlah 

4, D-IV Komputer Multimedia yang berjumlah 20, D-III Manajemen Informatika 

yang berjumlah 17, D-III Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan yang 

berjumlah 9, seperti yang terlihat pada Gambar 4.5. 

  

Gambar 4.5 Bagan Program Studi Stikom Surabaya 

  

4. Karakteristik Intensitas penggunaan aplikasi Brilian oleh mahasiswa aktif 

angkatan 2012-2016 Stikom Surabaya pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 

terdapat empat kategori yaitu tidak pernah sebesar 12, 1-3 kali dalam satu hari 

sebesar 303, 4-7 kali dalam satu hari sebesar 37, 8-10 kali dalam satu hari sebesar 

38. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa paling sering menggunakan aplikasi 

Brilian 1 sampai 3 kali dalam satu hari. Lebih detil pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Bagan Intensitas Penggunaan Brilian Mahasiswa Stikom Surabaya 

  

4.2.3 Menguji Tingkat Kesuksesan 

Pada tahap ini dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan 

reliabilitas, serta analisis deskriptif. 

1. Uji Instrumen 

Uji instrumen dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS, terdapat 

dua uji untuk mengukur item-item pernyataan pada kuesioner dalam uji instrumen, 

yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.  

a. Uji validitas 

Pernyataan dinyatakan valid jika butir pernyataan yang 

menunjukkan nilai korelasi (Rhitung) lebih besar dari  Rtabel dengan α 

0,05. Pada penelitian ini cara menentukan Rtabel dengan menentukan nilai 

df terlebih dahulu dengan perhitungan df = N (jumlah sampel) - 2, N = 

325, maka df = (325) - 2 = 323. Jadi Rtabel α 0,05 dengan df 323 = 0,108. 

Hasil uji validitas data yang diolah ditunjukkan pada Tabel 4.3 dengan 

diketahui seluruh pernyataan dari variabel adalah valid.  
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 

Variabel  Nilai Korelasi (Rhitung) R tabel Keterangan 

Kualitas Sistem (X1) 

X11 0,502 0,108 Valid 

X12 0,551 0,108 Valid 

X13 0,578 0,108 Valid 

X14 0,208 0,108 Valid 

X15 0,491 0,108 Valid 

X16 0,508 0,108 Valid 

X17 0,518 0,108 Valid 

X18 0,528 0,108 Valid 

X19 0,622 0,108 Valid 

X110 0,597 0,108 Valid 

X11 0,500 0,108 Valid 

X12 0,527 0,108 Valid 

X113 0,566 0,108 Valid 

X114 0,501 0,108 Valid 

X115 0,460 0,108 Valid 

X116 0,476 0,108 Valid 

X117 0,353 0,108 Valid 

Kualitas Informasi (X2) 

X21 0,549 0,108 Valid 

X22 0,646 0,108 Valid 

X23 0,601 0,108 Valid 

X24 0,728 0,108 Valid 

X25 0,688 0,108 Valid 

X26 0,700 0,108 Valid 

X27 0,720 0,108 Valid 

X28 0,728 0,108 Valid 

X29 0,731 0,108 Valid 

X210 0,692 0,108 Valid 

Kualitas Layanan (X3) 

X31 0,812 0,108 Valid 

X32 0,803 0,108 Valid 

X33 0,852 0,108 Valid 

X34 0,815 0,108 Valid 

Penggunaan (Y1) 

Y11 0,713 0,108 Valid 

Y12 0,787 0,108 Valid 

Y13 0,824 0,108 Valid 

Y14 0,787 0,108 Valid 

Y15 0,827 0,108 Valid 

Y16 0,768 0,108 Valid 

Kepuasan Pengguna (Y2) 

Y21 0,816 0,108 Valid 

Y22 0,767 0,108 Valid 
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Tabel 4.3 (Lanjutan) 

Variabel  Nilai Korelasi (Rhitung) R tabel Keterangan 

Kepuasan Pengguna (Y2) 

Y23 0,794 0,108 Valid 

Y24 0,809 0,108 Valid 

Y25 0,780 0,108 Valid 

Y26 0,763 0,108 Valid 

Manfaat Bersih (Y3) 

Y31 0,845 0,108 Valid 

Y32 0,863 0,108 Valid 

Y33 0,889 0,108 Valid 

Y34 0,837 0,108 Valid 

  

  

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kosistensi 

jawaban oleh responden sehingga kuesioner dapat dihandalkan dalam 

melakukan penelitian berulangkali. Kuesioner dapat dikatakan reliabel 

jika Cronbach Alpha > Rtabel = 0,108. Output uji reliabilitas pada 

perangkat lunak SPSS ditunjukkan pada Lampiran 5 Output Reliabilitas, 

sedangkan hasil uji reliabilitas dijelaskan secara detil pada Tabel 4.4 yang 

menampilkan bahwa variabel Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, 

Kualitas Layanan, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih 

dinyatakan reliabel karena masing-masing variabel memiliki nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari Rtabel. 

Tabel 4.4 Detil Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Rtabel Keterangan 

Kualitas Sistem (System Quality) 0, 806 0,108 Reliabel 

Kualitas Informasi (Information 

Quality) 

0, 867 0,108 Reliabel 

Kualitas Layanan (Service Quality) 0, 838 0,108 Reliabel 

Penggunaan (Use) 0, 875 0,108 Reliabel 

Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction) 

0, 878 0,108 Reliabel 

Manfaat Bersih (Net Benefit) 0, 881 0,108 Reliabel 
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2. Analisis Deskriptif 

Proses analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tentang tanggapan 

responden terhadap variabel-variabel yang ada pada model Delone dan Mclean, 

diantaranya variabel kualitas sistem, kualitas informsi, kualitas layanan, 

penggunaan, kepuasan pengguna, manfaat bersih. Langkah-langkah dalam analisa 

deskriptif yaitu. 

a. Deskripsi jawaban instrumen  

Deskripsi jawaban instrumen pada penelitian ini dipaparkan 

berdasarkan deskripsi jawaban instrumen pada masing-masing variabel. 

Sebelum memaparkan deskripsi jawaban instrumen pada masing-masing 

varibel, terlebih dahulu menentukan standar atau ukuran yang digunakan 

sebagai metode pengambilan keputusan pada deskripsi jawaban 

instrumen. Untuk mengukur deskripsi jawaban instrumen diperlukan 

interval kelas dan rentang skala kelas.  

b.  Menentukan interval kelas  

Interval kelas digunakan sebagai dasar pengukuran rentang kelas 

terhadap skala jawaban yang ditentukan. Contoh: skala jawaban yang 

dituliskan dalam angka 1-5 memiliki deskripsi jawaban dari “sangat tidak 

setuju” sampai dengan “sangat setuju”. Formula yang digunakan dalam 

menentukan nilai interval kelas sebagai berikut: Interval kelas = Nilai 

tertinggi − Nilai terendah/Jumlah Kelas = 5 – 1/5 = 0.8  
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c.  Menentukan rentang skala kelas  

Setelah mengetahui nilai interval kelas yaitu 0.8, selanjutnya 

menerapkan nilai interval kelas ke dalam skala jawaban, dalam hal ini 

menggunakan skala jawaban dengan angka 1-5. Mulai dari angka terendah 

(1) dideskripsikan dengan jawaban “sangat tidak setuju”, (2) dideskripsikan 

dengan jawaban “tidak setuju”, (3) dideskripsikan dengan jawaban “netral”, 

(4) dideskripsikan dengan jawaban “setuju”, sedangkan angka tertinggi (5) 

dideskripsikan dengan jawaban “sangat setuju”. Rentang skala kelas 

digunakan untuk menyesuaikan hasil rata-rata hitung atau mean tentang 

jawaban yang diberikan dosen terhadap instrumen penelitian yang 

didasarkan pada hasil analisis deskriptif > deskripsi jawaban instrumen 

penelitian pada masing masing variabel (Lampiran 4) terhadap salah satu 

rentang skala kelas. Contoh: nilai rata-rata hitung atau mean adalah 4.00, 

jika dikaitkan dengan rentang skala kelas, maka termasuk rentang skala 

kelas 3.41 – 4.20 = setuju. Kesimpulan pengukuran rentang skala kelas yang 

digunakan untuk menjelaskan nilai rata-rata hitung atau mean dari 

instrumen penelitian sebagai berikut:  

1.00 – 1.80 = Sangat tidak setuju  

1.81 – 2.60 = Tidak setuju  

2.61 – 3.40 = Netral  

3.41 – 4.20 = Setuju  

4.21 – 5.00 = Sangat Setuju 
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d.  Hasil Analisis Deskriptif 

Hasil uji 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 

pernyataan, dan mean merupakan rata-rata yang didapat dalam indikator 

tiap variabel. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui hasil dari analisis 

deskriptif pada masing-masing variabel dapat dilihat table dibawah. 

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Sistem 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maxi

mum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Stat

istic Statistic Statistic 

Statist

ic Statistic 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic Statistic 

X11 325 4,00 1,00 5,00 1219,00 3,7508 ,04782 ,86212 ,743 

X12 325 4,00 1,00 5,00 1092,00 3,3600 ,05015 ,90417 ,818 

X13 325 4,00 1,00 5,00 1133,00 3,4862 ,04942 ,89095 ,794 

X14 325 4,00 1,00 5,00 877,00 2,6985 ,06089 1,09777 1,205 

X15 325 4,00 1,00 5,00 906,00 2,7877 ,05898 1,06335 1,131 

X16 325 4,00 1,00 5,00 978,00 3,0092 ,05147 ,92791 ,861 

X17 325 4,00 1,00 5,00 963,00 2,9631 ,05022 ,90533 ,820 

X18 325 4,00 1,00 5,00 1262,00 3,8831 ,04587 ,82693 ,684 

X19 325 4,00 1,00 5,00 1223,00 3,7631 ,05432 ,97935 ,959 

X110 325 4,00 1,00 5,00 1247,00 3,8369 ,05086 ,91685 ,841 

X111 325 4,00 1,00 5,00 1153,00 3,5477 ,04799 ,86515 ,748 

X112 325 4,00 1,00 5,00 1138,00 3,5015 ,05437 ,98013 ,961 

X113 325 4,00 1,00 5,00 1157,00 3,5600 ,05046 ,90962 ,827 

X114 325 4,00 1,00 5,00 1105,00 3,4000 ,05284 ,95258 ,907 

X115 325 4,00 1,00 5,00 1254,00 3,8585 ,04964 ,89493 ,801 

X116 325 4,00 1,00 5,00 1081,00 3,3262 ,05661 1,02051 1,041 

X117 325 4,00 1,00 5,00 893,00 2,7477 ,05472 ,98650 ,973 

Valid N 

(listwise) 

325 
        

   

Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

kualitas sistem adalah 3,381 yang berarti jawaban rata-rata mahasiswa Stikom 

Surabaya pada variabel kualitas sistem memberikan jawaban “netral”, sesuai 

dengan rentang skala kelas yaitu 2.61 – 3.40. Dari hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa responden setuju bahwa menggunakan aplikasi Brilian dapat memudahkan 

proses pembelajaran bagi mahasiswa.  
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Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Informasi 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maxim

um Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statis

tic Statistic Statistic 

Statisti

c Statistic 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic Statistic 

X21 325 4,00 1,00 5,00 1036,00 3,1877 ,05811 1,04756 1,097 

X22 325 4,00 1,00 5,00 1272,00 3,9138 ,04546 ,81949 ,672 

X23 325 4,00 1,00 5,00 1261,00 3,8800 ,04991 ,89979 ,810 

X24 325 4,00 1,00 5,00 1075,00 3,3077 ,05295 ,95457 ,911 

X25 325 4,00 1,00 5,00 1103,00 3,3938 ,05280 ,95191 ,906 

X26 325 4,00 1,00 5,00 1072,00 3,2985 ,05391 ,97190 ,945 

X27 325 4,00 1,00 5,00 1103,00 3,3938 ,04730 ,85271 ,727 

X28 325 4,00 1,00 5,00 1157,00 3,5600 ,04613 ,83163 ,692 

X29 325 4,00 1,00 5,00 1066,00 3,2800 ,04669 ,84166 ,708 

X210 325 4,00 1,00 5,00 1065,00 3,2769 ,05148 ,92809 ,861 

Valid N 

(listwise) 

325 
        

 

Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

kualitas informasi adalah 3,449 yang berarti jawaban rata-rata mahasiswa Stikom 

Surabaya pada variabel kualitas informasi memberikan jawaban “setuju”, sesuai 

dengan rentang skala kelas yaitu 3.41 – 4.20. Dari hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa responden setuju bahwa menggunakan Brilian dapat membantu mahasiswa 

dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 

Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Layanan 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maxi

mum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statist

ic Statistic Statistic 

Statist

ic Statistic 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic Statistic 

X31 325 4,00 1,00 5,00 1071,00 3,2954 ,05135 ,92570 ,857 

X32 325 4,00 1,00 5,00 1136,00 3,4954 ,04563 ,82260 ,677 

X33 325 4,00 1,00 5,00 1047,00 3,2215 ,05083 ,91633 ,840 

X34 325 4,00 1,00 5,00 1037,00 3,1908 ,05009 ,90297 ,815 

Valid N 

(listwise) 

325 

        

   

Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

kualitas layanan adalah 3,301 yang berarti jawaban rata-rata mahasiswa Stikom 

Surabaya pada variabel kualitas layanan memberikan jawaban “netral”, sesuai 
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dengan rentang skala kelas yaitu 2.61 – 3.40. Dari hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa responden setuju bahwa menggunakan aplikasi Brilian memudahkan 

komunikasi antara dosen dan mahasiswa lain. 

Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Variabel Penggunaan 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statis

tic 

Statisti

c Statistic Statistic 

Statisti

c Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Y11 325 4,00 1,00 5,00 991,00 3,0492 ,05366 ,96739 ,936 

Y12 325 4,00 1,00 5,00 1042,0 3,2062 ,05348 ,96415 ,930 

Y13 325 4,00 1,00 5,00 941,00 2,8954 ,05306 ,95653 ,915 

Y14 325 4,00 1,00 5,00 977,00 3,0062 ,05564 1,00306 1,006 

Y15 325 4,00 1,00 5,00 921,00 2,8338 ,05400 ,97346 ,948 

Y16 325 4,00 1,00 5,00 1005,0 3,0923 ,05131 ,92501 ,856 

Valid N 

(listwise) 

325 
        

  

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

penggunaan adalah 3,014 yang berarti jawaban rata-rata mahasiswa Stikom 

Surabaya pada variabel penggunaan memberikan jawaban “netral”, sesuai dengan 

rentang skala kelas yaitu 2.61 – 3.40. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju sering menggunakan aplikasi Brilian untuk kebutuhan 

perkuliahan seperti download materi perkuliahan, upload tugas, berdiskusi dengan 

dosen dan teman satu mata kuliah, melihat nilai quiz dan tugas, serta melakukan 

pembelajaran jarak jauh dengan dosen. 

Tabel 4.9  Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Pengguna 

 Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 
Maxi
mum Sum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

Statis
tic Statistic Statistic 

Statis
tic Statistic 

Statisti
c 

Std. 
Error Statistic Statistic 

Y21 325 4,00 1,00 5,00 1081,00 3,3262 ,04983 ,89826 ,807 

Y22 325 4,00 1,00 5,00 1057,00 3,2523 ,05169 ,93180 ,868 

Y23 325 4,00 1,00 5,00 1081,00 3,3262 ,04627 ,83412 ,696 

Y24 325 4,00 1,00 5,00 1055,00 3,2462 ,05029 ,90661 ,822 

Y25 325 4,00 1,00 5,00 1191,00 3,6646 ,05216 ,94026 ,884 

Y26 325 4,00 1,00 5,00 1162,00 3,5754 ,04768 ,85959 ,739 

Valid N 
(listwise) 

325 
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Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

kepuasan pengguna adalah 3,398 yang berarti jawaban rata-rata mahasiswa Stikom 

Surabaya pada variabel kepuasan pengguna memberikan jawaban “netral”, sesuai 

dengan rentang skala kelas yaitu 2.61 – 3.40. Dari hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa responden merasa puas menggunakan Brilian dalam proses pembelajaran. 

Tabel 4.10  Analisis Deskriptif Variabel Manfaat Bersih 

 Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maximu

m Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statis

tic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic Statistic 

Y31 325 4,00 1,00 5,00 1144,00 3,5200 ,04785 ,86267 ,744 

Y32 325 4,00 1,00 5,00 1137,00 3,4985 ,04826 ,87002 ,757 

Y33 325 4,00 1,00 5,00 1115,00 3,4308 ,04985 ,89872 ,808 

Y34 325 4,00 1,00 5,00 1130,00 3,4769 ,05130 ,92476 ,855 

Valid N 

(listwise) 

325 
        

  

Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa rata-rata yang diperoleh dalam variabel 

manfaat bersih adalah 3,482 yang berarti jawaban rata-rata mahasiswa Stikom 

Surabaya pada variabel manfaat bersih memberikan jawaban “setuju”, sesuai 

dengan rentang skala kelas yaitu 3.41 – 4.20. Dari hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa responden setuju bahwa menggunakan Brilian dapat meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa. 

 

4.2.4 Analisa Data SEM 

Analisis SEM digunakan ketika model diyakini memiliki landasan teori 

yang kuat serta validitas dan reliabilitas data yang sangat baik, analisis SEM diuji 

menggunakan bantuan perangkat lunak AMOS. Sebelum melakukan pengujian 

analisis SEM, terlebih dahulu dilakukan uji statistika yaitu uji asumsi linearitas, 

normalitas, singularitas, outlier, dan goodness of fit. 
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1. Uji Linearitas 

 Uji linearitas menggunakan perangkat lunak SPSS yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan linier secara signifikan antar variabel. Variabel dinyatakan 

signifikan jika nilai signifikansi lebih besar dari α = 0,05, variabel juga dinyatakan 

terdapat hubungan linier secara sigifikan jika nilai Fhitung < Ftabel. Berikut adalah 

hasil uji linearitas yang ditunjukkan pada Tabel dibawah.  

Tabel 4.11 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Sistem 

Penggunaan * Kualitas Sistem 
df Fhitung Ftabel Sig. 

40,348 1,114 1,74 0,300 

 

Hasil uji linearitas Tabel 4.11 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel pengguaan dengan kualitas sistem, hal ini 

ditunjukkan dengan hasil nilai signifikan 0,300 lebih besar dari α = 0,05. Hasil uji 

linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 1,114 lebih kecil dari nilai Ftabel 

1,74. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Informasi 

Penggunaan * Kualitas Informasi 
df Fhitung Ftabel Sig. 

31,357 1,799 1,79 0,007 

 

Hasil uji linearitas Tabel 4.12 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel pengguaan dengan kualitas informasi, hal ini 

ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,07 lebih besar dari α = 0,05. Hasil uji 

linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 1,799 lebih kecil dari nilai Ftabel 

1,79. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kualitas Layanan 

Penggunaan * Kualitas Layanan 
df Fhitung Ftabel Sig. 

14,374 0,822 1,95 0,645 
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Hasil uji linearitas Tabel 4.13 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel pengguaan dengan kualitas layanan, hal ini 

ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,645 lebih besar dari α = 0,05. Hasil uji 

linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 0,822 lebih kecil dari nilai Ftabel 

1,95. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Sistem 

Kepuasan Pengguna * Kualitas 

Sistem 

df Fhitung Ftabel Sig. 

40,348 0,826 1,74 0,766 

  

Hasil uji linearitas Tabel 4.14 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel kepuasan pengguna dengan kualitas sistem, 

hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,766 lebih besar dari α = 0,05. 

Hasil uji linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 0,826 lebih kecil dari nilai 

Ftabel 1,74. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Informasi 

Kepuasan Pengguna * Kualitas 

Informasi 

df Fhitung Ftabel Sig. 

31, 357 1, 268 1, 79 0, 159 

  

Hasil uji linearitas Tabel 4.15 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel Kepuasan pengguna dengan kualitas 

informasi, hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,159 lebih besar dari α 

= 0,05. Hasil uji linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 1,268 lebih kecil 

dari nilai Ftabel 1,79. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Kualitas Layanan 

Kepuasan Pengguna * Kualitas 

Layanan 

df Fhitung Ftabel Sig. 

14, 374 1, 640 1, 95 0, 066 

   

Hasil uji linearitas Tabel 4.16 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel Kepuasan Pengguna dengan Kualitas 
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Layanan, hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,066 lebih besar dari α 

= 0,05. Hasil uji linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 1,640 lebih kecil 

dari nilai Ftabel 1,95. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Kepuasan Pengguna 

 

Hasil uji linearitas Tabel 4.17 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel pengguaan dengan kepuasan pengguna, hal 

ini ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,679 lebih besar dari α = 0,05. Hasil 

uji linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 0,837 lebih kecil dari nilai 

Ftabel 1,84. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Linearitas Penggunaan atas Manfaat Bersih 

Penggunaan * Manfaat Bersih 
df Fhitung Ftabel Sig. 

15, 373 0, 549 1, 92 0, 912 

  

Hasil uji linearitas Tabel 4.18 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel Pengguaan dengan Manfaan Bersih, hal ini 

ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,912 lebih besar dari α = 0,05. Hasil uji 

linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 0,549 lebih kecil dari nilai Ftabel 

1,92. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas Kepuasan Pengguna atas Manfaat Bersih 

Kepuasan Penggunaan * Manfaat 

Bersih 

df Fhitung Ftabel Sig. 

15, 373 1, 325 1, 92 0, 184 

 

Hasil uji linearitas Tabel 4.19 menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

linier yang signifikan antara variabel Kepuasan Pengguana dengan Manfaan Bersih, 

hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai Signifikan 0,18 lebih besar dari α = 0,05. Hasil 

Penggunaan * Kepuasan Pengguna 
df Fhitung Ftabel Sig. 

21, 367 0, 837 1, 84 0, 674 
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uji linearitas diatas juga menunjukkan nilai Fhitung 1,325 lebih kecil dari nilai 

Ftabel 1,92. 

Pada uji linearitas ini terdapat hubungan linier yang signifikan terhadap 

antar variabel, ini berarti  instrumen telah memenuhi uji asumsi sehingga instrumen 

dapat diuji ke tahap selanjutnya. 

  

2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang telah 

disebar berdistribusi normal secara multivariate atau tidak, apabila pada tahap ini 

telah terpenuhi maka dapat diolah lebih lanjut ke tahap pemodelan SEM. Data 

berdistribusi normal jika nilai kurtoris lebih besar dari  nilai critical, pada uji 

normalitas ini akan diuji menggunakan perangkat lunak AMOS sehingga hasil uji 

ditampilkan pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Uji Normalitas 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Y16 1,000 5,000 -,184 -1,352 -,179 -,658 

Y15 1,000 5,000 -,065 -,480 -,228 -,840 

Y14 1,000 5,000 -,159 -1,173 -,458 -1,685 

Y13 1,000 5,000 -,108 -,795 -,190 -,701 

Y12 1,000 5,000 -,214 -1,577 -,245 -,903 

Y11 1,000 5,000 -,057 -,423 -,232 -,855 

Y34 1,000 5,000 -,378 -2,782 ,135 ,496 

Y33 1,000 5,000 -,392 -2,889 ,124 ,456 

Y32 1,000 5,000 -,418 -3,074 ,230 ,846 

Y31 1,000 5,000 -,611 -4,495 ,611 2,247 

Y21 1,000 5,000 -,354 -2,608 ,223 ,822 

Y22 1,000 5,000 -,291 -2,141 ,081 ,296 

Y23 1,000 5,000 -,255 -1,876 ,344 1,266 

Y24 1,000 5,000 -,404 -2,977 ,171 ,630 

Y25 1,000 5,000 -,537 -3,956 ,247 ,908 

Y26 1,000 5,000 -,497 -3,659 ,600 2,210 

X31 1,000 5,000 -,243 -1,790 ,103 ,378 

X32 1,000 5,000 -,368 -2,711 ,597 2,198 
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Tabel 4.20 (Lanjutan) 

X33 1,000 5,000 -,259 -1,903 ,268 ,985 

X34 1,000 5,000 -,384 -2,826 ,128 ,471 

X21 1,000 5,000 -,219 -1,610 -,551 -2,028 

X22 1,000 5,000 -,818 -6,017 1,147 4,221 

X23 1,000 5,000 -,832 -6,121 ,883 3,250 

X24 1,000 5,000 -,348 -2,563 -,092 -,337 

X25 1,000 5,000 -,404 -2,974 -,147 -,542 

X26 1,000 5,000 -,464 -3,412 ,071 ,263 

X27 1,000 5,000 -,430 -3,163 ,529 1,948 

X28 1,000 5,000 -,675 -4,965 1,023 3,766 

X29 1,000 5,000 -,285 -2,096 ,273 1,005 

X210 1,000 5,000 -,181 -1,330 -,006 -,022 

X117 1,000 5,000 ,000 -,003 -,456 -1,679 

X116 1,000 5,000 -,388 -2,856 -,251 -,924 

X115 1,000 5,000 -,677 -4,980 ,658 2,421 

X114 1,000 5,000 -,163 -1,200 -,306 -1,127 

X113 1,000 5,000 -,326 -2,402 ,037 ,136 

X112 1,000 5,000 -,369 -2,714 -,195 -,719 

X111 1,000 5,000 -,190 -1,400 ,170 ,625 

X110 1,000 5,000 -,804 -5,914 ,674 2,481 

X19 1,000 5,000 -,717 -5,275 ,167 ,613 

X18 1,000 5,000 -,567 -4,175 ,438 1,611 

X17 1,000 5,000 -,052 -,385 -,189 -,695 

X16 1,000 5,000 -,297 -2,185 -,320 -1,179 

X15 1,000 5,000 ,199 1,465 -,736 -2,708 

X14 1,000 5,000 ,183 1,343 -,854 -3,144 

X13 1,000 5,000 -,378 -2,781 -,174 -,639 

X12 1,000 5,000 -,369 -2,716 -,301 -1,108 

X11 1,000 5,000 -,800 -5,891 ,859 3,161 

Multivariate      503,648 66,892 

 

Hasil uji normalitas Tabel 4.20 terlihat bahwa nilai kurtosis adalah 

503,648 dan nilai critical adalah 66,892 yang berarti data penelitian ini berdistribusi 

normal secara multivariate dan dapat diolah lebih lanjut ke tahap pemodelan SEM 

karena memiliki nilai kurtoris lebih besar dari nilai critical. 
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3. Outlier 

Observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim secara univariate atau 

multivariate yang muncul karena kombinasi karakteristik unik yang dimilikinya 

disebut outlier. Oulier digunakan untuk mengetahui apakah terdapat nilai yang 

ekstrim dari penelitian, jika terdapat nilai ekstrim maka perlu dilakukan 

transformasi data atau mengeluarkan data tersebut dari penelitian agar tidak 

menyebabkan terjadinya bias pada hasil penelitian. Evaluasi outlier dapat dilihat 

dari jarak mahalonobis pada hasil output program AMOS, apabila nilai 

Mahalonobis d-Squared ada yang lebih besar dari nilai Chi-square dengan degree 

of freedom (df) sebesar jumlah variabel pada tingkat signifikansi 0,05 maka data 

tersebut menunjukkan adanya outlier. Besarnya chi-square dengan df 323 =  

392,219, nilai pada Mahalonobis d-Squared dapat dilihat pada Lampiran 4 

Mahalanobis Outlier. 

Dari hasil output Mahalonobis d-Squared pada tabel menunjukkan nilai 

Mahalonobis d-Squared terbesar adalah 166,376 yang lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai Chi-square sebesar 329,219. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data pada penelitian ini bebas dari outliers dan data dapat dilanjutkan pada 

uji selanjutnya. 
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4. Goodnes Of Fit   

Uji goodness of fit bertujuan untuk mengetahui apakah model telah tepat 

digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Uji goodness of fit diuji menggunakan 

perangkat lunak AMOS. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Tabel 4.21. 

   

Gambar 4.7 Hasil Pengujian Hubungan Dependen Terhadap Independen 

Tabel 4.21 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Indices 

 

Goodness of Fit 

Index 

Nilsi Cut-off Hasil Perhitungan Keterangan 

Chi-Square Diharapkan 

kecil 

3380,415 𝑥2dengan df = 

323 adalah 

329,219 

Kurang Baik 

Significance 

Probability 

≥ 0,05 0,00 Kurang Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,084 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,630 Kurang Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,592 Kurang Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 3,308 Kurang Baik 

TLI ≥ 0,95 0,700 Kurang Baik 

CFI ≥ 0,95 0,717 Kurang Baik 
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Berdasarkan hasil pengolahan data serta evaluasi terhadap model, ternyata 

dari semua kriteria goodness of fit yang digunakan menunjukkan hasil yang kurang 

baik, berarti model belum sesuai dengan data. Artinya, model konseptual yang 

dikembangkan belum sepenuhnya didukung oleh fakta.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka model ini masih perlu 

dimodifikasi agar nilai goodness of fit yang dihasilkan memenuhi asumsi yang 

ditetapkan dalam penelitian. Pada proses ini yang dihubungkan adalah indikator 

yang diidentifikasi memiliki potensi menurunkan nilai goodness of fit yaitu 

indikator yang mempunyai nilai M.I. (Modification Indices) atau nilai residual yang 

cukup besar lebih besar atau sama dengan 20. Nilai Modification Indices yang diperoleh 

dari pengujian yang terdapat pada lampiran 1 Modifikasi Goodness Of Fit. Tabel 

4.22 merupakan indikator yang  akan dimofikasi.  

Tabel 4.22 Daftar Indikator Modifikasi 

Modification Indices 

1. EY14        EY15   = 26,694 

2. EY13  EY16   = 22,339 

3. EY26  EY25   = 36,809  

4. EX32  EX31   = 70,801 

5. EX33  EY13   = 27,921 

6. EX34  EX31   = 31,726 

7. EX34  EX32   = 27,105 

8. EX34  EX33   = 57,374 

9. EX21  EY11   = 40,263 

10. EX22  X1        = 25,929  

11. EX23  X1        = 23,180 

12. EX23  EY25   = 34,826 

13. EX23  EX22   = 87,672 

14. EX25  EY22   = 32,574 

15. EX25  EX24   = 26,466 

16. EX26  EX24   = 52,172 

17. EX210  EX31   = 23,197 

18. EX210  EX29   = 42,534 

19. EX117  X1        = 23,725 

20. EX117  EX21   = 32,434  

21. EX117  EX23   = 30,552 

22. EX116  EX117 = 28,892 

23. EX115   EX22   = 20,988 

24. EX113  EX22   = 20,851 

25. EX113  EX115 = 26,407 

26. EX113  EX114 = 91,879 

27. EX112  EX115 = 20,102 

28. EX112  EX114 = 52,835 

29. EX112  EX113 = 91,924 

30. EX111  EX112 = 24,560 

31. EX19  EX113 = 23,706 

32. EX19  EX110 = 73,020 

33. EX18  EX22   = 21,835 

34. EX16  EX17   = 95,224 

35. EX15  EY1     = 21,699 

36. EX15  EX117 = 28,596 

37. EX15  EX17   = 37,894 

38. EX15  EX16   = 27,475 

39. EX12  EX13   = 69,756 

40. EX11  EX13   = 27,381 

41. EX11  EX12   = 34,434 
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Berikutnya akan dilakukan modifikasi dengan menghubungkan indikator-

indikator diatas yang memiliki potensi menurunkan nilai goodness of fit, hasil 

pengujian modifikasi dapat dilihat pada Gambar 4.8 dan Tabel 4.23. 

Gambar 4.8 Hasil Pengujian Hubungan Dependen Terhadap Independen yang 

Sudah Dimodifikasi 

 

Tabel 4.23 Goodness Of Fit Hasil Modifikasi 

  

 

Goodness 

of Fit Index 

Nilai Cut-off Hasil 

Perhitungan 

Keterangan 

Chi-Square Diharapkan 

kecil 

1960,878 𝑥2dengan df = 323 adalah 

329,219 Cukup Baik 

Significance 

Probability 
≥ 0,05 0,00 Kurang Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,056 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,782 Cukup Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,750 Cukup Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,999 Baik 

TLI ≥ 0,95 0,870 Cukup Baik 

CFI ≥ 0,95 0,882 Cukup Baik 



71 
 

 

Hasil dari perhitungan modifikasi Tabel 4.30 menunjukan bahwa kriteria 

goodness of fit sudah terpenuhi karena nilai sudah cenderung baik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa model dapat diterima, yang berarti terdapat kesesuaian antara 

model dengan data. 

  

5. Uji Kausalitas 

Uji kausalitas berguna untuk mengetahui keakuratan variabel dan 

hubungan timbal balik antar variabel, dalam penelitian ini uji kausaltias diuji 

menggunakan AMOS. Setelah diketahui bahwa model telah sesuai maka variabel 

dapat diinterpretasikan koefisien jalur untuk dapat menjabarkan hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen yang saling berpengaruh. Koefisien-

koefisien jalur tersebut merupakan hipotesis dalam penelitian ini, hasil dari AMOS 

dapat dilihat pada lampiran 2 Regression Weight halaman 82 sedangkan koefisien 

jalur dapat disajikan dalam persamaan struktural berikut. 

Y1 = 0,566 X2 + 0,245 X3 + (-0,355) X1 

Y2 = 0,495 X2 + 0,097 X3 + 0,243 X1 + 0,208 Y1 

Y3 = 0,073 Y1 + 0,983 Y2 

Nilai Standars Estimaate (SE) pada output AMOS menunjukkan nilai 

koefisien regresi pengaruh antar variabel, sedangkan nilai probabilitas 

menunjukkan pengaruh antar variabel. Variabel dinyatakan signifikan jika nilai 

probabilitas kurang dari 0,05. Berikut disajikan hasil uji pada Tabel 4.31. 
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 Tabel 4.24 Hasil Pengujian Koefisien Jalur 

   

Seperti pada Tabel 4.24 dijelaskan pengaruh signifikan terhadap masing-

masing variabel sebagai berikut. 

a. Hubungan antara Kualitas Informasi (X2) terhadap Penggunaan (Y1) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Informasi (X2) terhadap 

Penggunaan (Y1) 

H1 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Kualitas Informasi (X2) 

terhadap Penggunaan (Y1) 

Terbukti bahwa variabel Kualitas Informasi (X2) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Penggunaan (Y1). Hal ini terbukti dengan memperoleh nilai koefisien 

jalur sebesar 0,566, memperoleh nilai sebesar C.R 3,617, dan memperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05, sehingga hipotesis H0 

dalam penelitian ini ditolak yang artinya terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Kualitas Informasi (X2) terhadap Penggunaan (Y1) sebesar 

0,566. 

b. Hubungan antara Kualitas Layanan (X3) terhadap Penggunaan (Y1) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Layanan (X3) terhadap 

Penggunaan (Y1). 

Variabel Koefisien C.R P Keterangan 

X2 → Y1 0,566 3,617 0,000 Signifikan 

X3 → Y1 0,245 2,297 0,022 Signifikan 

X1 → Y1 -0,355 -2,557 0,011 Signifikan 

X2 → Y2 0,495 3,984 0,000 Signifikan 

X3 → Y2 0,097 1,216 0,224 Tidak Signifikan 

X1 → Y2 0,243 2,280 0,023 Signifikan 

Y1 → Y2 0,208 3,331 0,000 Signifikan 

Y1 → Y3 0,073 1,020 0,308 Tidak Signifikan 

Y2 → Y3 0,983 10,084 0,000 Signifikan 
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H2 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kualitas Layanan 

(X3) terhadap Penggunaan (Y1). 

Terbukti bahwa Kualitas Layanan (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Penggunaan (Y1). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien jalur sebesar 0,245, 

memperoleh nilai sebesar C.R 2,297, dan memperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,022 yang lebih kecil dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 dalam penelitian ini 

ditolak yang artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

Kualitas Layanan (X3) terhadap Penggunaan (Y1) sebesar 0,245. 

c. Hubungan antara Kualitas Sistem (X1) terhadap Penggunaan (Y1) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Sistem (X1) terhadap Penggunaan 

(Y1) 

H3 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kualitas Sistem 

(X1) terhadap Penggunaan (Y1) 

Terbukti bahwa Kualitas Sistem (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Penggunaan (Y1). Ini terbukti dengan memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 

-0,355, memperoleh nilai sebesar C.R -2,557, dan memperoleh nilai probabilitas 

sebesar 0,011 yang lebih kecil dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 dalam 

penelitian ini ditolak yang artinya terdapat hubungan yang negatif dan signifikan 

antara Kualitas Layanan (X3) terhadap Penggunaan (Y1) sebesar 0,355. 

d. Hubungan antara Kualitas Informasi (X2) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Informasi (X2) terhadap 

Kepuasan Pengguna (Y2) 

H4 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Kualitas Informasi (X2) 

terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 
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Terbukti bahwa Kualitas Informasi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna (Y2). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien jalur 

sebesar 0,495, memperoleh nilai sebesar C.R 3,984, dan memperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 

dalam penelitian ini ditolak yang artinya terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Kualitas Informasi (X2) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

 sebesar 0,495. 

e. Hubungan antara Kualitas Layanan (X3) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Layanan (X3) terhadap Kepuasan 

Pengguna (Y2) 

H5 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kualitas Layanan 

(X3) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2). 

Terbukti bahwa Kualitas Layanan (X3) tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kepuasan Pengguna (Y2). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien 

jalur sebesar 0,097, memperoleh nilai sebesar C.R 1,216, dan memperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,224 yang lebih besar dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 

dalam penelitian ini diterima yang artinya tidak terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara Kualitas Layanan (X3) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2). 

f. Hubungan antara Kualitas Sistem (X1) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Sistem (X1) terhadap Kepuasan 

Pengguna (Y2) 

H6 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kualitas Sistem 

(X1) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 
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Terbukti bahwa Kualitas Sistem (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna (Y2). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien jalur 

sebesar 0,243, memperoleh nilai sebesar C.R 2,280, dan memperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,023 yang lebih kecil dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 

dalam penelitian ini ditolak yang artinya terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Kualitas Sistem (X1) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

sebesar 0,243.  

g. Hubungan antara Penggunaan (Y1) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Penggunaan (Y1) terhadap Kepuasan 

Pengguna (Y2) 

H7 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Penggunaan (Y1) 

terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) 

Terbukti bahwa Penggunaan (Y1) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna (Y2). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien jalur 

sebesar 0,208, memperoleh nilai sebesar C.R 3,331, dan memperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 

dalam penelitian ini ditolak yang artinya terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara (Y1) terhadap Kepuasan Pengguna (Y2) sebesar 0,208.  

h. Hubungan antara Penggunaan (Y1) terhadap Manfaat Bersih (Y3) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Penggunaan (Y1) terhadap Manfaat Bersih 

(Y3) 

H8 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Penggunaan (Y1) 

terhadap Manfaat Bersih (Y3) 
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Terbukti bahwa Penggunaan (Y1) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Manfaat Bersih (Y3). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien jalur sebesar 

0,073, memperoleh nilai sebesar C.R 1,020, dan memperoleh nilai probabilitas 

sebesar 0,308 yang lebih besar dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 dalam 

penelitian ini diterima yang artinya tidak terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Penggunaan (Y1) terhadap Manfaat Bersih (Y3). 

i. Hubungan antara Kepuasan Pengguna (Y2) terhadap Manfaat Bersih (Y3) 

H0 = Tidak terdapat hubungan antara Penggunaan (Y2) terhadap Manfaat Bersih 

(Y3) 

H8 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kepuasan 

Pengguna (Y2) terhadap Manfaat Bersih (Y3) 

Terbukti bahwa Kepuasan Pengguna (Y2) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Manfaat Bersih (Y3). Ini terbukti dengan memperoleh koefisien jalur 

sebesar 0,983, memperoleh nilai C.R sebesar 10,084, dan memperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Sehingga hipotesis H0 

dalam penelitian ini ditolak yang artinya terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara variabel Kepuasan Pengguna (Y2) terhadap Manfaat Bersih 

(Y3) sebesar 0,983.  
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 Tahap Akhir 

Keluaran dalam penelitian ini berupa tingkatan kesuksesan model Delone 

dan Mclean, faktor yang berpengaruh pada kesuksesan model Delone dan Mclean, 

serta pembahasan loading factor. 

1. Faktor yang berpengaruh 

Dalam pembahasan faktor yang berpengaruh lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 4.13. 

  

Gambar 4.9 Tingkat Kesuksesan Aplikasi Brilian Pada Variabel 

 

Gambar 4.9 menunjukkan pengaruh antar variabel, dimana variabel 

berpengaruh ditunjukkan oleh garis biru tebal, dan variabel tidak berpengaruh 

ditunjukkan pada garis biru tipis. Berikut keterangan Gambar 4.9 lebih jelas:   

- Variabel kualitas sistem (X1) berpengaruh negatif terhadap variabel 

pengggunaan (Y1) sebesar -0,355, yang berarti semakin tinggi nilai variabel 
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kualitas sistem (X1) maka berpengaruh semakin menurunnya nilai variabel 

penggunaan (Y1). 

- Variabel kualitas sistem (X1) berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan 

pengguna (Y2) sebesar 0,243, yang berarti semakin tinggi nilai variabel kualitas 

sistem (X1) maka berpengaruh semakin tingginya nilai variabel kepuasan 

pengguna (Y2). 

- Variabel kualitas informasi (X2) berpengaruh positif terhadap variabel 

pengggunaan (Y1) sebesar 0.566, yang berarti semakin tinggi nilai variabel 

kualitas informasi (X2) maka berpengaruh semakin tingginya nilai variabel 

penggunaan (Y1). 

- Variabel kualitas informasi (X2) berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan 

pengguna (Y2) sebesar 0,495, yang berarti semakin tinggi nilai variabel kualitas 

informasi (X2) maka berpengaruh semakin tingginya nilai variabel kepuasan 

pengguna (Y2). 

- Variabel kualitas layanan (X3) berpengaruh positif terhadap variabel 

penggunaan (Y1) sebesar 0,245, yang berarti semakin tinggi nilai variabel 

kualitas layanan (X3) maka berpengaruh semakin tingginya nilai variabel 

penggunaan (Y1). 

- Variabel kualitas layanan (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan 

pengguna (Y2), sehingga perubahan nilai variabel kualitas layanan (X3) tidak 

akan mempengaruhi nilai variabel kepuasan penggguna (Y2) 

- Variabel penggunaan (Y1) berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan 

pengguna (Y2) sebesar 0,208, yang berarti semakin tinggi nilai variabel 
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penggunaan (Y1) maka berpengaruh semakin tingginya nilai variabel kepuasan 

pengguna (Y2). 

- Variabel penggunaan (Y1) tidak berpengaruh terhadap variabel manfaat bersih 

(Y3), sehingga perubahan nilai variabel penggunaan (Y1) tidak akan 

mempengaruhi nilai variabel manfaat bersih (Y3). 

- Variabel kepuasan pengguna (Y2) berpengaruh positif terhadap variabel manfaat 

bersih (Y3) sebesar 0,983, yang berarti semakin tinggi nilai variabel kepuasan 

pengguna (Y2) maka berpengaruh semakin tingginya nilai variabel manfaat 

bersih (Y3).  

Dari hasil penjelasan diatas diketahui bahwa variabel kepuasan pengguna 

(Y2) sangat berpengaruh terhadap variabel manfaat bersih (Y3) karna memiliki 

pengaruh terbesar sebesar 0,983, kemudian variabel kualitas informasi (X2) 

mempengaruhi variabel kepuasan pengguna (Y2), yang berarti dalam 

meningkatkan kesuksesan aplikasi Brilian maka perlu meningkatkan variabel 

kualitas informasi dan variabel kepuasan pengguna. 

 

2. Tingkat Kesuksesan 

Dalam pembahasan tingkat kesuksesan aplikasi Brilian pada masing-

masing variabel yang ditunjukkan pada Tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Tingkat Kesuksesan 

Variabel Tingkat Kesuksesan 

Kualitas Sistem 3,381  

Kualitas Informasi 3,449 

Kualitas Layanan 3,301 

Penggunaan 3,014 

Kepuasan Pengguna 3,398  

Manfaat Bersih 3,482  
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Tabel 4.25 dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesuksesan diketahui 

dari jawaban responden pada masing-masing variabel dari tingkat yang paling 

tinggi hingga yang paling rendah adalah variabel manfaat bersih sebesar 3,482, 

variabel kualitas informasi sebesar 3,449, kepuasan pengguna sebesar 3,398, 

kualitas sistem 3,381, kualitas layanan 3,301, penggunaan 3,014. Hal ini berarti 

mahasiswa rata-rata setuju jika aplikasi Brilian sukses dalam membantu proses 

pembelajaran. 

 

3. Pembahasan  

Pembahasan berisi mean yang diambil dari analisis deskriptif pada bab 4, 

dan loading factor yang diambil dari estimate pada lampiran 2 Regression Weights 

Estimate, dimana  mean menunjukkan persepsi responden saat penelitian dan angka 

loading factor menunjukkan apa yang diinginkan responden pada aplikasi Brilian 

kedepannya. Jika angka frekuensi (mean) dan loading factor terletak pada indikator 

yang sama berarti kedepan indikator angka terbesar lebih diintesifkan. Apabila 

sebaliknya maka ke depan indikator loading factor terbesar menjadi tumpuan 

perubahan kebijakan organisasi. Berikut pembahan pada masing-masing variabel: 

a. Pembahasan Variabel Kualitas Sistem 

Tabel 4.26 Mean dan Loading Factor Kualitas Sistem 

Indikator Mean Loading factor 

X11 Saya paham dengan sub menu pada aplikasi 

Brilian 

3,751 1,000 

X12 Aplikasi Brilian nyaman dan mudah diakses 3,360 0,971 

X13 Aplikasi Brilian mudah dalam 

pengoperasiannya 

3,486 1,097 

X14 Aplikasi Brilian pernah mengarahkan ke 

halaman yang tidak sesuai dengan link 

 

2,699 -0,094 
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Tabel 4.26 (Lanjutan) 

X15 Saya dapat mengakses aplikasi Brilian kapan 

saja dengan tidak pernah merasa khawatir 

aplikasi Brilian tidak bisa diakses atau 

dioperasionalkan 

2,788 0,646 

X16 Saya membuka aplikasi Brilian hanya 

menunggu kurang dari 15 detik 

3,009 0,701 

X17 Menu yang dibuka membutuhkan loading 

time kurang dari 5 detik  

2,963 0,682 

X18 Aplikasi Brilian dapat mengupload tugas 

menggunakan format office, PDF 
3,883 1,185 

X19 Aplikasi Brilian dapat diakses dari 

handphone dan komputer  

3,763 1,423 

X110 Aplikasi Brilian dapat diakses dari browser 

chrome, uc browser, firefox  

3,837 1,294 

X111 Saya tidak dapat mengubah tata letak dan 

fungsi tools 

3,548 0,870 

X112 Saya tidak dapat melihat tugas yang telah 

dikirim oleh teman-teman satu mata kuliah 
3,501 0,760 

X113 Saya tidak dapat mengubah tugas yang telah 

dikirim oleh teman-teman satu mata kuliah 

3,560 1,018 

X114 Saya tidak dapat mendownload tugas yang 

telah dikirim oleh teman-teman satu mata 

kuliah 

3,400 0,852 

X115 Saya tidak dapat mengubah nilai sesuai 

dengan keinginan saya 

3,858 0,950 

X116 Ketika terjadi error sistem menunjukkan 

deskripsi error 

3,326 0,903 

X117 Sistem menyertakan solusi dalam menangani 

error? 

2,748 0,974 

Rata-rata keseluruhan Kualitas Sistem 3,381  

 

Tabel 4.26 terdapat pernyataan yang memiliki mean dan loading factor 

yang dominan dari variabel Kualitas Sistem yaitu X18 yang berisi pernyataan 

“Aplikasi Brilian dapat mengupload tugas menggunakan format office, PDF” 

dengan nilai mean sebesar 3,883, serta X19 yang berisi pernyataan “Aplikasi 

Brilian dapat diakses dari handphone dan komputer” dengan nilai loading factor 

sebesar 1,423. Hal ini berarti pada saat penelitian presepsi mahasiswa, aplikasi 

Brilian dapat mengupload tugas menggunakan format office, PDF lebih 

diperhatikan daripada pernyataan yang lain. Kemudian untuk kedepannya aplikasi 
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Brilian dapat diakses dari handphone dan komputer akan menjadi tumpuan bagi 

pengembang Brilian jika pengembang kurang begitu memperhatikan kemungkinan 

terburuknya, karena selain kelebihan aplikasi Brilian dapat di akses di handphone 

dan komputer, tidak menepis kemungkinan jika terdapat kelemahannya juga seperti 

down server karena jika dapat diakses dimana-mana maka kemungkinan pada suatu 

saat dapat terjadi pembludakan akses, maka dari itu pihak pengembang Brilian 

harus lebih memperhatikan fleksibelitas dari aplikasi Brilian sehingga aplikasi 

Brilian dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam perkuliahan.  

 

b. Pembahasan Variabel Kualitas Informasi 

Tabel 4.27 Mean dan Loading Factor Kualitas Informasi  

Indikator Mean Loading factor 

X21 Saya dapat melihat pemberitahuan jadwal 

pengganti kelas pada aplikasi Brilian. 

3,188 0,741 

X22 Saya dapat mengupload tugas pada aplikasi 

Brilian. 
3,914 0,784 

X23 Saya dapat mendownload materi dari 

dosen pada aplikasi Brilian. 

3,880 0,732 

X24 Saya dapat berdiskusi dengan dosen dan 

teman-teman satu mata kuliah pada 

aplikasi Brilian. 

3,308 1,018 

X25 Saya dapat melihat nilai quiz dan nilai 

tugas pada aplikasi Brilian. 

3,394 0,945 

X26 Saya dapat melakukan pembelajaran jarak 

jauh dengan dosen pada aplikasi Brilian. 

3,299 1,027 

X27 Informasi dari aplikasi Brilian sesuai 

dengan kebutuhan saya. 

3,399 1,020 

X28 Informasi dari aplikasi Brilian membantu 

dalam proses pembelajaran. 

3,560 0,969 

X29 Aplikasi Brilian menyajikan informasi 

dalam waktu yang tepat. 

3,280 0,979 

X210 Aplikasi Brilian menyajikan informasi 

yang  up to date. 

3,277 1,000 

Rata-rata keseluruhan Kualitas Sistem 3,450  
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Tabel 4.27 terdapat pernyataan yang memiliki mean dan loading factor 

yang dominan dari variabel Kualitas Informasi yaitu X22 yang berisi pernyataan 

“Saya dapat mengupload tugas pada aplikasi Brilian” dengan nilai mean sebesar 

3,914, serta X26 yang berisi pernyataan “Saya dapat melakukan pembelajaran jarak 

jauh dengan dosen pada aplikasi Brilian” dengan nilai loading factor sebesar 1,027. 

Hal ini berarti pada saat penelitian presepsi mahasiswa, mahasiswa dapat 

mengupload tugas pada aplikasi Brilian lebih diperhatikan daripada pernyataan 

yang lain. Kemudian untuk kedepannya melakukan pembelajaran jarak jauh dengan 

dosen dengan aplikasi Brilian akan menjadi tumpuan bagi pengembang Brilian jika 

pengembang kurang begitu memperhatikan kemungkinan terburuknya, bisa saja 

saat melakukan pembelajaran jarak jauh terdapat kesalahan komunikasi akibat 

kurang baiknya signal, serta pesan dari dosen dapat tidak tersampaikan dengan baik 

karena ada perantara dalam proses pembelajaran.  

 

c. Pembahasan Variabel Kualitas Layanan 

Tabel 4.28 Mean dan Loading Factor Kualitas Layanan 

Indikator Mean Loading factor 

X31 Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat 

berfungsi dengan cepat. 

3,295 0,923 

X32 Menu-menu pada aplikasi Brilian dapat 

berfungsi dengan tepat. 
3,495 0,821 

X33 Aplikasi Brilian memudahkan dalam 

berkomunikasi antara saya dengan dosen dan 

teman-teman satu mata kuliah. 

3,222 0,913 

X34 Aplikasi Brilian memudahkan dalam 

berinteraksi antara saya dengan dosen dan 

teman-teman satu mata kuliah. 

3,191 1,000 

Rata-rata Kualitas Layanan 3,301  
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Tabel 4.28 terdapat pernyataan yang memiliki mean dan loading factor yang 

dominan dari variabel Kualitas Layanan yaitu X32 yang berisi pernyataan “Menu-

menu pada aplikasi Brilian dapat berfungsi dengan tepat” dengan nilai mean sebesar 

3,495, serta X34 yang berisi pernyataan “Aplikasi Brilian memudahkan dalam 

berinteraksi antara saya dengan dosen dan teman-teman satu mata kuliah” dengan 

nilai loading factor sebesar 1,000. Hal ini berarti pada saat penelitian presepsi 

mahasiswa, menu-menu pada aplikasi Brilian dapat berfungsi dengan tepat lebih 

diperhatikan daripada pernyataan yang lain. Kemudian untuk kedepannya aplikasi 

Brilian memudahkan dalam berinteraksi antara saya dengan dosen dan teman-

teman satu mata kuliah akan menjadi tumpuan bagi pengembang Brilian jika 

pengembang kurang begitu memperhatikan kemungkinan terburuknya, tidak 

menutup kemungkinan jika ketika proses berinteraksi antara dosen dan mahasiswa 

berlangung terjadi kesalahan dimana dosen atau salah satu mahasiswa tidak dapat 

bergabung sehingga terdapat mahasiswa yang tidak dapat mengutarakan 

pendapatnya dalam berinteraksi. Maka dari itu pihak pengembang Brilian harus 

lebih meningkatkan layanan yang responsif sehingga aplikasi Brilian dapat 

memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam perkuliahan.  
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d. Pembahasan Variabel Penggunaan  

Tabel 4.29 Mean dan Loading Factor Penggunaan 

Indikator Mean Loading Factor 

Y11 Saya melihat pemberitahuan jadwal 

pengganti kelas pada aplikasi Brilian kurang 

lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

3,049 1,000 

Y12 Saya mendownload materi dari dosen pada 

aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali 

dalam satu minggu 

 

3,206 1,258 

Y13 Saya berdiskusi dengan dosen dan teman-

teman satu mata kuliah pada aplikasi Brilian 

kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu 

minggu 

2,895 1,404 

Y14 Saya melihat nilai quiz dan nilai tugas pada 

aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali 

dalam satu minggu 

3,006 1,151 

Y15 Saya melakukan pembelajaran jarak jauh 

dengan dosen pada aplikasi Brilian kurang 

lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu 

2,834 1,274 

Y16 Saya mengupload tugas pada aplikasi Brilian 

kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu 

minggu 

3,092 1,196 

Rata-rata Penggunaan 3,014  

 

Tabel 4.29 terdapat pernyataan yang memiliki mean dan loading factor 

yang dominan dari variabel Penggunaan yaitu Y12 yang berisi pernyataan “Saya 

mendownload materi dari dosen pada aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali 

dalam satu minggu” dengan nilai mean sebesar 3,206, serta Y13 yang berisi 

pernyataan “Saya berdiskusi dengan dosen dan teman-teman satu mata kuliah pada 

aplikasi Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu” dengan nilai 

loading factor sebesar 1,404. Hal ini berarti pada saat penelitian presepsi 

mahasiswa, mahasiswa menggunakan aplikasi Brilian untuk mendownload materi 

dari dosen kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu dibandingkan dengan 

pernyataan yang lain. Kemudian untuk kedepannya intensitas penggunaan aplikasi 

Brilian kurang lebih 3 sampai 6 kali dalam satu minggu akan menjadi tumpuan bagi 
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pengembang Brilian jika pengembang kurang begitu memperhatikan kemungkinan 

terburuknya, karena jika semakin sering mahasiswa mengunjungi aplikasi Brilian 

maka semakin baik keaktifan mahasiswa tersebut, jika sebaliknya maka tidak 

menutup kemungkinan mahasiswa dapat ketinggalan informasi yang disapaikan 

dosen. Maka dari itu pihak pengembang Brilian harus lebih meningkatkan  

intensitas keharusan dalam pengunaan aplikasi Brilian, sehingga aplikasi Brilian 

dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam perkuliahan.  

  

e. Pembahasan Variabel Kepuasan Pengguna 

Tabel 4.30 Mean dan Loading Factor Kepuasan Pengguna 

Indikator Mean Loading Factor 

Y21 Saya puas akan informasi yang dihasilkan 

tentang akademik sehingga saya dapat 

menyelesaikan tugas dengan cepat 

3,326 1,172 

Y22 Saya puas akan informasi tentang nilai quiz 

dan nilai tugas  

3,252 1,105 

Y23 Saya puas akan informasi tentang 

pengumuman aktifitas kelas 

3,326 1,046 

Y24 Saya puas dengan aplikasi Brilian yang saya 

gunakan saat ini 

3,246 1,201 

Y25 Saya berharap aplikasi Brilian dapat terus 

digunakan 
3,665 1,081 

Y26 Saya akan tetap memakai aplikasi Brilian 3,575 1,000 

Rata-rata Kepuasan Pengguna 3,398  

  

Tabel 4.30 terdapat pernyataan yang memiliki mean dan loading factor 

yang dominan dari variabel Penggunaan yaitu Y25 yang berisi pernyataan “Saya 

berharap aplikasi Brilian dapat terus digunakan” dengan nilai mean sebesar 3,665, 

serta Y24 yang berisi pernyataan “Saya puas dengan aplikasi Brilian yang saya 

gunakan saat ini” dengan nilai loading factor sebesar 1,201. Hal ini berarti pada 

saat penelitian presepsi mahasiswa, mahasiswa berharap untuk terus menggunakan 

aplikasi Brilian dibandingkan dengan pernyataan yang lain. Kemudian untuk 
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kedepannya mahasiswa menginginkan untuk merasa lebih puas dengan aplikasi 

Brilian yang digunakan saat ini. Maka dari itu pihak pengembang Brilian harus 

lebih meningkatkan  kualitas layanan aplikasi Brilian, sehingga aplikasi Brilian 

dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam perkuliahan.  

f. Pembahasan Variabel Manfaat Bersih 

Tabel 4.31 Mean dan Loading Factor Manfaat Bersih 

Indikator Mean Loading Factor 

Y31 Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya 

mudah dalam melakukan proses 

pembelajaran 

3,520 1,000 

Y32 Saya lebih siap untuk mengikuti kelas karena 

saya mendapatkan materi dari aplikasi 

Brilian. 

 

3,499 1,015 

Y33 Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya 

dapat saling memberi informasi dengan 

dosen dan teman-teman satu mata kuliah 

sehingga saya dapat meningkatkan 

pengetahuan saya 

3,431 1,085 

Y34 Dengan menggunakan aplikasi Brilian, saya 

dapat melihat nilai quiz dan nilai tugas 

sehingga saya bisa memperkirakan target 

pencapaian nilai 

3,477 1,012 

Rata-rata Manfaat Bersih 3,482  

  

Tabel 4.31 terdapat pernyataan yang memiliki mean dan loading factor 

yang dominan dari variabel Penggunaan yaitu Y31 yang berisi pernyataan “Dengan 

menggunakan aplikasi Brilian, saya mudah dalam melakukan proses pembelajaran” 

dengan nilai mean sebesar 3,520, serta Y33 yang berisi pernyataan “Dengan 

menggunakan aplikasi Brilian, saya dapat saling memberi informasi dengan dosen 

dan teman-teman satu mata kuliah sehingga saya dapat meningkatkan pengetahuan 

saya” dengan nilai loading factor sebesar 1,085. Hal ini berarti pada saat penelitian 

presepsi mahasiswa, mahasiswa mudah dalam melakukan proses pembelajaran 
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dengan mengggunakan aplikasi Brilian. Kemudian untuk kedepannya mahasiswa 

dengan dosen dapat saling memberi informasi yang dapat meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa akan menjadi tumpuan bagi pengembang Brilian jika 

pengembang kurang begitu memperhatikan kemungkinan terburuknya, jika 

pertanyaan tidak dapat dijelaskan oleh dosen, misalnya dosen tidak dapat menjawab 

pertanyaan dari mahasiswa karena dosen harus melihat langsung maksut pertanyaan 

dari mahasiswa seperti error pada coding. Maka dari itu pihak pengembang Brilian 

harus lebih memberikan sosialisasi penggunaan forum online agar menu tersebut 

agar mahasiswa dapat membedakan pertanyaan yang harus ditanyakan melalui 

aplikasi dengan pertanyaan yang harus ditanyakan secara langsug sehinggan 

mahasiswa akan menggunakan aplikasi Brilian dengan maksimal.


