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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

umur dan pendidikan. 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin  

JENISKELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

L 69 46.6 46.6 46.6 

P 79 53.4 53.4 100.0 

Total 148 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Jenis kelamin 148 responden pada penelitian ini yang laki-laki ada 69 

orang (46,6%) dan perempuan ada 79 orang (53,4%). Hal ini menunjukkan 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang terbanyak 

berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 4.2. Umur 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UMUR 148 16 48 24.86 8.391 

Valid N (listwise) 148     

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Kisaran umur 148 responden pada penelitian ini yang paling minimum 

adalah 16 tahun dan paling maksimum adalah 48 tahun. Rata-rata umur 148 

26 
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responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang adalah 24,86 

tahun. 

Tabel 4.3. Pendidikan  

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

D3 38 25.7 25.7 25.7 

S1 62 41.9 41.9 67.6 

SMA 48 32.4 32.4 100.0 

Total 148 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Jenjang pendidikan 148 responden pada penelitian ini yang D3 ada 38 

orang (25,7%), S1 ada 62 orang (41,9%) dan SMA ada 48 orang (32,4%). Hal ini 

menunjukkan responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di 

Semarang terbanyak berpendidikan S1. 

 

4.2. Uji Alat Pengumpulan Data 

Menurut Ghozali (2009), untuk menguji alat pengumpulan data berupa 

kuesioner harus melewati kedua uji berikut ini. 

 

4.2.1. Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebutdan jika r 

hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2009).  
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Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Attitude Toward Using (ATU) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

ATU1 0.163 0,136 Valid 

ATU2 0.318 0,136 Valid 

ATU3 0.329 0,136 Valid 

ATU4 0.319 0,136 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (ATU1 sampai 

ATU4) > nilai r tabel (0,136) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

attitude toward using (ATU). 

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Behavioral Intention (BI) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

BI1 0.314 0,136 Valid 

BI2 0.441 0,136 Valid 

BI3 0.455 0,136 Valid 

BI4 0.477 0,136 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (BI1 sampai BI4) > 

nilai r tabel (0,136) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

behavioral intention (BI). 

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Perceived Usefulness (PU) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

PU1 0.184 0,136 Valid 

PU2 0.358 0,136 Valid 

PU3 0.372 0,136 Valid 

PU4 0.243 0,136 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (PU1 sampai PU4) > 

nilai r tabel (0,136) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

perceived usefulness (PU). 

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Perceived Ease Of Use (PEOU) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

PEOU1 0.429 0,136 Valid 

PEOU2 0.437 0,136 Valid 

PEOU3 0.388 0,136 Valid 

PEOU4 0.498 0,136 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (PEOU1 sampai 

PEOU4) > nilai r tabel (0,136) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-

item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel perceived ease of use (PEOU). 

 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Tujuan uji reliabilitas adalah mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2009).  

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Attitude Toward Using (ATU) 0,687 Reliabel 

Behavioral Intention (BI) 0,645 Reliabel 

Perceived Usefulness (PU) 0,688 Reliabel 

Perceived Ease Of Use (PEOU) 0,658 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Variabel Attitude Toward Using (ATU), Behavioral Intention (BI), 

Perceived Usefulness (PU) serta Perceived Ease Of Use (PEOU) memberikan 

nilai Cronbach Alpha masing-masing > 0,6 sehingga dapat disimpulkan kuesioner 

telah reliabel (Ghozali, 2009). 

 

4.3. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian 

(Ghozali, 2009).  

 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1 

     3 

 RS =  1,33 

 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 
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Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Attitude Toward Using (ATU) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

ATU1 1-5 1-5 3,67 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

ATU2 1-5 1-5 3,75 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

ATU3 1-5 1-5 3,69 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

ATU4 1-5 1-5 3,70 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata – rata   3,70    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari tabel 4.9 menunjukan skor rata-rata jawaban responden dari ATU1 

adalah sebesar 3,67 dan termasuk kategori tinggi, artinya berdasarkan pendekatan 

teori Technology Acceptance Model (TAM), sikap responden pengguna Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI di Semarang sangat menerima bahwa menggunakan Tap 

Cash Semarang Hebat by BNI adalah ide yang bagus. Skor rata-rata jawaban 

responden dari ATU2 adalah sebesar 3,75 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), sikap 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang sangat 

menerima bahwa menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI adalah ide 

yang bijak. Skor rata-rata jawaban responden dari ATU3 adalah sebesar 3,69 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya sikap responden pengguna Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI di Semarang sangat menyukai ide untuk menggunakan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI. Skor rata-rata jawaban responden dari ATU4 adalah 

sebesar 3,70 dan termasuk kategori tinggi, artinya sikap responden pengguna Tap 

Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang sangat menerima bahwa 

menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI akan menyenangkan. 



32 

 

 

 Skor rata-rata jawaban responden dari attitude toward using (ATU) 

adalah sebesar 3,70 dan termasuk kategori tinggi, tetapi masih dalam range awal. 

Artinya berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), 

sikap responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang telah 

sangat menerima untuk menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti responden pengguna Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI di Semarang sangat menyukai menggunakan teknologi 

informasi dan menurut mereka menggunakan teknologi informasi adalah ide yang 

sangat bagus. 

 

Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Behavioral Intention (BI) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

BI1 1-5 1-5 3,59 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

BI2 1-5 1-5 3,72 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

BI3 1-5 1-5 3,42 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

BI4 1-5 1-5 3,57 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata – rata   3,56    Sedang 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari tabel 4.10 menunjukan skor rata-rata jawaban responden dari BI1 

adalah sebesar 3,59 dan termasuk kategori sedang menuju ketinggi, artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), responden 

pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang cukup berminat 

menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI untuk melakukan operasional 

pembayaran rutin. Skor rata-rata jawaban responden dari BI2 adalah sebesar 3,72 

dan termasuk kategori tinggi, artinya berdasarkan pendekatan teori Technology 

Acceptance Model (TAM), responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by 
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BNI di Semarang sangat mungkin akan menggunakan Tap Cash Semarang Hebat 

by BNI secara teratur. Skor rata-rata jawaban responden dari BI3 adalah sebesar 

3,42 dan termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya berdasarkan 

pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), responden pengguna Tap 

Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang cukup berminat untuk menggunakan 

Tap Cash Semarang Hebat untuk seterusnya. Skor rata-rata jawaban responden 

dari BI4 adalah sebesar 3,57 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, 

artinya berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang cukup 

menyukai untuk menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Skor rata-rata jawaban responden dari behavioral intention (BI) adalah 

sebesar 3,56 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi. Artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), responden 

pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang cukup berminat untuk 

menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. Berdasarkan indikator yang 

ada, hal ini berarti responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di 

Semarang cukup berminat menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI untuk 

melakukan operasional pembayaran secara rutin dan teratur karena Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI memiliki beberapa promo diskon yang menarik di tenat-

tenant yang bekerja sama. 
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Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Perceived Usefulness (PU) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PU1 1-5 1-5 3,64 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

PU2 1-5 1-5 3,77 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

PU3 1-5 1-5 3,59 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

PU4 1-5 1-5 3,64 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata – rata   3,66    Sedang 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari Tabel 4.11 skor rata-rata jawaban responden dari PU1 adalah sebesar 

3,64 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, artinya berdasarkan 

pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi responden 

pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang dengan menggunakan 

Tap Cash Semarang Hebat by BNI dapat mempercepat pembayaran. Skor rata-rata 

jawaban responden dari PU2 adalah sebesar 3,77 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), hal 

ini berarti persepsi responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI 

menerima bahwa penggunaan Tap Cash Semarang Hebat by BNI lebih efisien.  

Skor rata-rata jawaban responden dari PU3 adalah sebesar 3,59 dan termasuk 

kategori sedang menuju ke tinggi, artinya berdasarkan pendekatan teori 

Technology Acceptance Model (TAM), responden pengguna Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI merasa cukup dalam memudahkan pembayaran. Skor jawaban 

responden dari PU4 adalah sebesar 3,64 dan termasuk kategori sedang menuju 

ke tinggi, artinya berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model 
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(TAM), responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI cukup 

bermanfaat.  

Skor rata-rata jawaban responden dari perceived usefulness (PU) adalah 

sebesar 3,66 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang dengan 

menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI akan meningkatkan manfaat. 

Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti responden pengguna Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI di Semarang merasa Tap Cash Semarang Hebat by BNI 

mempercepat pembayaran, lebih efisien, memudahkan pembayaran dan 

bermanfaat.  

 

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Perceived Ease of  Use (PEOU) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

PEOU1 1-5 1-5 3,49 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

PEOU2 1-5 1-5 3,35 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

PEOU3 1-5 1-5 3,46 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

PEOU4 1-5 1-5 3,53 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata – rata   3,46    Sedang 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari tabel 4.12 skor rata-rata jawaban responden dari PEOU1 adalah 

sebesar 3,49 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang bahwa 

penggunaan Tap Cash Semarang Hebat by BNI dapat dengan cukup mudah untuk 

dipelajari. Skor rata-rata jawaban responden dari PEOU2 adalah sebesar 3,35 dan 
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termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, artinya berdasarkan pendekatan 

teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi responden pengguna Tap 

Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang bahwa penggunaan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI dapat dengan cukup mudah untuk menjadi ahli dalam 

menggunakan Tap Cash Semarang Hebat. Skor rata-rata jawaban responden dari 

PEOU3 adalah sebesar 3,46 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, 

artinya berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), 

persepsi responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang 

bahwa penggunaan Tap Cash Semarang Hebat by BNI dapat dengan cukup jelas 

dan mudah dipahami. Skor rata-rata jawaban responden dari PEOU4 adalah 

sebesar 3,53 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi, artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang bahwa 

penggunaan Tap Cash Semarang Hebat by BNI cukup mudah.  

Skor rata-rata jawaban responden dari perceived ease of use (PEOU) 

adalah sebesar 3,46 dan termasuk kategori sedang menuju ke tinggi. Artinya 

berdasarkan pendekatan teori Technology Acceptance Model (TAM), persepsi 

responden pengguna Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang bahwa 

penggunaan Tap Cash Semarang Hebat by BNI dapat dengan cukup mudah 

dipahami. Berdasarkan indikator yang ada, hal ini berarti responden pengguna 

Tap Cash Semarang Hebat by BNI di Semarang merasa mengakses Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI mudah dipelajari, sangat jelas, mudah dipahami dan 

tidak sulit serta mudah menjadi ahli dalam menggunakan. 
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menguji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan uji regresi 

linear. Menurut Ghozali (2009), syarat sebelum melakukan uji regresi linear agar 

output yang dihasilkan benar-benar tepat dalam menguji hipotesinya, harus 

melewati uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang harus 

dilewati meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 

 

4.4.1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual hasil 

regresi. Data dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov > 

0,05 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.13. Hasil Uji Normalitas Model 1: ATU = α0 + α1 PU + α2 PEOU + e 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 148 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 1.92388033 

Most Extreme Differences 
Absolute .060 
Positive .060 
Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .733 
Asymp. Sig. (2-tailed) .656 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov model 1 adalah 0,656 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan data penelitian untuk model 1 telah normal. 

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas Model 2: BI = β0 + β1 ATU + e 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 148 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 2.37233020 

Most Extreme Differences 
Absolute .074 
Positive .055 
Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z .900 
Asymp. Sig. (2-tailed) .392 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov model 2 adalah 0,392 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan data penelitian untuk model 2 telah normal. 

 

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menilai dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai 

mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan variabel independen yang 

digunakan dalam persamaan regresi. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas 

jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel 

independen lebih besar dari > 0,05 (Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.15. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.401 .610  3.936 .000 

PU -.063 .047 -.133 -1.334 .184 

PEOU .000 .042 -.001 -.011 .991 

a. Dependent Variable: AbsRes1 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Variabel Perceived Usefulness (PU) serta Perceived Ease Of Use (PEOU) 

memberikan masing-masing nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua 

variabel telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikolinearitas adalah menilai dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Data dikatakan 

bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan 

Tolerance > 0,1 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.615 .959  4.814 .000   
PU .340 .074 .338 4.566 .000 .680 1.470 

PEOU .377 .066 .426 5.743 .000 .680 1.470 

a. Dependent Variable: ATU 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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 Variabel Perceived Usefulness (PU) serta Perceived Ease Of Use (PEOU) 

memberikan masing-masing nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat 

disimpulkan semua variabel telah terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

4.5. Uji Model Fit (Uji F) 

Menurut Ghozali (2009), uji model fit bertujuan untuk mengetahui apakah 

model yang dibangun tersebut tepat atau fit dalam memprediksi variabel 

dependen. Uji model fit dilakukan dengan uji F. 

Tabel 4.17. Hasil Uji Model Fit (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 460.609 2 230.305 61.376 .000b 

Residual 544.093 145 3.752   

Total 1004.703 147    
a. Dependent Variable: ATU 
b. Predictors: (Constant), PEOU, PU 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai sig. F sebesar 0,000 < 0,05 artinya model fit untuk digunakan. Model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi attitude toward using (ATU) atau 

model regresi dapat digunakan untuk melakukan pengujian yang dibutuhkan dan 

hasilnya mampu menjelaskan hal-hal yang sedang diteliti. 

 

4.6. Uji Koefisien Determinasi  

 Menurut Ghozali (2009), nilai adjusted R2 menunjukkan besarnya 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 
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Tabel 4.18. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .677a .458 .451 1.93710 

a. Predictors: (Constant), PEOU, PU 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai Adjusted R2 0,451 berarti daya penjelas variabel independen:  

perceived usefulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU) terhadap variabel 

dependen: attitude toward using (ATU) adalah sebesar 45,1% sedangkan sisanya 

54,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.  

 

4.7. Uji Hipotesis 

Penelitian ini berisi tentang kajian perilaku pengguna Tap Cash dengan 

pendekatan technology acceptance model (TAM). Pendekatan TAM 

menggambarkan bahwa penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh 

variabel kemanfaatan (perceived usefullness) dan variabel kemudahan pemakaian 

(perceived ease of use), di mana keduanya memiliki determinan yang tinggi dan 

validitas yang telah teruji secara empiris. TAM mendeskripsikan dua faktor yang 

secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah 

persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi informasi (perceived usefullness). 

Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan 

penggunaan teknologi informasi (perceived ease of use). Kedua faktor tersebut 

mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya 

penerimaan untuk memanfaatkan teknologi informasi (attitude toward using) akan 
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mempengaruhi minat penggunanan teknologi informasi sesungguhnya 

(behavioural intention) (Davis, 1989). 

Untuk menguji hipotesis dilakukan regresi dengan dua kali pengolahan. 

Adapun bentuk persamaan regresi yang dijabarkan berikut. 

Model 1: ATU = α0 + α1 PU + α2 PEOU + e 

Model 2: BI = β0 + β1 ATU + e 

 Alat uji hipotesis model 1 adalah regresi berganda (multiple regression) 

karena memiliki lebih dari satu variabel independen. Sementara alat uji hipotesis 

model 2 adalah regresi sederhana (simple regression) karena memiliki hanya satu 

variabel independen. 

Tabel 4.19. Hasil Uji Hipotesis Model 1: ATU = α0 + α1 PU + α2 PEOU + e 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.615 .959  4.814 .000   
PU .340 .074 .338 4.566 .000 .680 1.470 

PEOU .377 .066 .426 5.743 .000 .680 1.470 

a. Dependent Variable: ATU 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi model 1 sebagai berikut. 

Model 1: ATU = 4,615+ 0,340 PU + 0,377 PEOU + e 

Tabel 4.20. Hasil Uji Hipotesis Model 2: BI = β0 + β1 ATU + e 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 6.023 1.129  5.333 .000 

ATU .559 .075 .524 7.439 .000 

a. Dependent Variable: BI 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel di atas, maka dapat disusun 

persamaan regresi model 2 sebagai berikut. 

Model 2: BI = 6,023 + 0,559 ATU + e 

 

4.7.1. Pembahasan H1 

Nilai sig. variabel perceived usefulness (PU) adalah sebesar 0,000 < 0,05 

dengan β sebesar 0,340. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

perceived usefulness (PU) terhadap attitude toward using (ATU) karena nilai sig. 

di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap 

attitude toward using dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI 

diterima karena nilai sig < 0,05 dan nilai β > 0. 

Davis (1989) menjelaskan bahwa perceived usefulness (persepsi terhadap 

kemanfaatan) didefinisikan sebagai suatu ukuran di mana penggunaan suatu 

teknologi informasi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang 

menggunakannya. Perceived usefulness sebagai kemampuan subjektif pengguna 

di masa yang akan datang di mana dengan menggunakan sistem aplikasi yang 

spesifik akan meningkatkan kinerja dalam konteks organisasi. Perceived 

usefulness diukur melalui indikator seperti meningkatkan kinerja pekerjaan, 

menjadikan pekerjaan lebih mudah serta secara keseluruhan teknologi informasi 

yang digunakan dirasakan bermanfaat. Semakin tinggi persepsi bahwa 

penggunaan suatu teknologi informasi dipercaya akan mendatangkan manfaat 
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bagi responden yang menggunakan maka semakin tinggi pula sikap responden 

terhadap penerimaan berbentuk penggunaan teknologi informasi. 

 Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung hasil di atas. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengguna suatu teknologi 

informasi memiliki peran penting terhadap keberhasilan implementasinya. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015). Baihaqi 

(2011) meneliti tentang analisis penerimaan pengguna Telkomsel Cash terhadap 

sistem pembayaran elektronik menggunakan TAM. Sementara Pertawaijaya 

(2015) meneliti tentang  analisis komparatif mobile technology acceptance model 

pada aplikasi Telkom T-Money dan Mandiri E-Cash menggunakan TAM. Kedua 

penelitian tersebut membuktikan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif 

terhadap attitude toward using. 

 

4.7.2. Pembahasan H2 

Nilai sig. variabel perceived ease of use (PEOU) adalah sebesar 0,000 < 

0,05 dengan β sebesar 0,377. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

perceived ease of use (PEOU) terhadap attitude toward using (ATU) karena nilai 

sig. di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif 

terhadap attitude toward using dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by 

BNI diterima karena nilai sig < 0,05 dan nilai β > 0. 

Davis (1989) menjelaskan bahwa perceived ease of use (persepsi 

kemudahan penggunaan) sebuah teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu 
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ukuran di mana seseorang percaya bahwa teknologi informasi dapat dengan 

mudah dipahami dan digunakan.  Perceived ease of use sebagai ukuran di mana 

pengguna di masa yang datang mengganggap suatu sistem adalah bebas 

hambatan. Perceived ease of use diukur melalui indikator seperti mudah 

dipelajari, fleksibel, dapat mengontrol pekerjaan, serta mudah digunakan. 

Semakin tinggi persepsi responden percaya bahwa teknologi informasi dapat 

dengan mudah dipahami dan digunakan maka semakin tinggi pula sikap 

responden terhadap penerimaan berbentuk penggunaan teknologi informasi. 

 Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung hasil di atas. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengguna suatu teknologi 

informasi memiliki peran penting terhadap keberhasilan implementasinya. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015). Baihaqi 

(2011) meneliti tentang analisis penerimaan pengguna Telkomsel Cash terhadap 

sistem pembayaran elektronik menggunakan TAM. Sementara Pertawaijaya 

(2015) meneliti tentang  analisis komparatif mobile technology acceptance model 

pada aplikasi Telkom T-Money dan Mandiri E-Cash menggunakan TAM. Kedua 

penelitian tersebut membuktikan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif 

terhadap attitude toward using. 

 

4.7.3. Pembahasan H3 

Nilai sig. variabel attitude toward using (ATU) adalah sebesar 0,000 < 

0,05 dengan β sebesar 0,559. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

attitude toward using (ATU) terhadap behavioral intention (BI) karena nilai sig. 
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di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 

yang menyatakan bahwa attitude toward using berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI 

diterima karena nilai sig < 0,05 dan nilai β > 0. 

Davis (1989) menjelaskan bahwa sikap penerimaan teknologi informasi 

(attitude toward using) memberi pengaruh kecenderungan behavioral intention 

(perilaku minat untuk menggunakan). Semakin tinggi pula sikap responden 

terhadap penerimaan berbentuk penggunaan teknologi informasi maka semakin 

tinggi pula minat responden untuk menggunakan teknologi informasi. 

 Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung pernyataan di 

atas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengguna suatu teknologi 

informasi memiliki peran penting terhadap keberhasilan implementasinya. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015). Baihaqi 

(2011) meneliti tentang analisis penerimaan pengguna Telkomsel Cash terhadap 

sistem pembayaran elektronik menggunakan TAM. Sementara Pertawaijaya 

(2015) meneliti tentang  analisis komparatif mobile technology acceptance model 

pada aplikasi Telkom T-Money dan Mandiri E-Cash menggunakan TAM. Kedua 

penelitian tersebut membuktikan bahwa attitude toward using berpengaruh positif 

terhadap behavioral intention. 

 


