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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1. Pengujian Reliabilitas dan Validitas: Cronbach Alpha 

Model yang dipakai dalam pengujian ini, dilakukan dengan Cronbach’s 

Alpha yang menunjukkan secara langsung hasil dari validitas dan reliabilitas 

sebuah kuisioner yang digunakan dalam penelitian (Palupi, 2013). Semakin 

tinggi nilai Cronbach’s Alpha, maka semakin reliabel dan indikator dikatakan 

valid jika nilai Cronbach Apha if Item Deleted < Cronbach Alpha. Berikut 

adalah hasil perhitungan reliabilitas dan validitas:  

4.1.1. Reliability 

Reliabilitas menekankan pertanyaan kepada responden konsisten dan stabil 

dalam jawabannya (Silalahi, 2015:462). 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
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4.1.1.1. Uji Reliabilitas Variabel PU (Perceived Usefulness) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.743 .753 5 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan reliabilitas dengan angka 

yang semakin tinggi dari kolom nilai Cronbach Alpha, maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik dan dapat dikatakan sebagai instrument yang handal (Palupi, 

2013). Dalam pengujian Cronbach’s Alpha sebesar 0.743, termasuk dalam kategori 

reliabilitas tinggi dengan angka 0.743 > 0.05 (alpha). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan dalam kuesioner variable PU yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dipercaya. 

4.1.1.2. Uji Reliabilitas Variabel PEOU (Perceived Ease of Use) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

 

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah responden yang 

digunakan  dalam perhitungan SPSS adalah sebanyak 100 responden dan tidak ada 

data yang hilang sehingga N atau sampel yang digunakan tetap berjumlah 100% 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
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.726 .750 7 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan reliabilitas dengan angka 

yang semakin tinggi dari kolom nilai Cronbach Alpha, maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik dan dapat dikatakan sebagai instrument yang handal (Palupi, 

2013). Dalam pengujian Cronbach’s Alpha sebesar 0.726, termasuk dalam kategori 

reliabilitas tinggi dengan angka 0.726 > 0.05 (alpha). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan dalam kuesioner variable PEOU yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dipercaya. 

4.1.1.3. Uji Reliabilitas Variabel Sikap / ATUT (Attitude Towards Using 

Technology) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.872 .964 4 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan reliabilitas dengan angka 

yang semakin tinggi dari kolom nilai Cronbach Alpha, maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik dan dapat dikatakan sebagai instrument yang handal (Palupi, 

2013). Dalam pengujian Cronbach’s Alpha sebesar 0.872, termasuk dalam kategori 

reliabilitas tinggi dengan angka 0.872 > 0.05 (alpha). Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa kuesioner dalam variable Sikap/ATUT (Attitude Towards Using 

Technology) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya. 

4.1.1.4. Uji Reliabilitas Variabel Minat (Behavioral Intention) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.754 .748 4 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan reliabilitas dengan angka 

yang semakin tinggi dari kolom nilai Cronbach Alpha, maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik dan dapat dikatakan sebagai instrument yang handal (Palupi, 

2013). Dalam pengujian Cronbach’s Alpha sebesar 0.754, termasuk dalam kategori 

reliabilitas tinggi dengan angka 0.754 > 0.05 (alpha). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner variable Minat (Behavioral 

Intention) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya. 

4.1.1.5. Uji Reliabilitas Variabel Penggunaan / ATU (Actual Technology Use) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.822 .862 4 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan reliabilitas dengan angka 

yang semakin tinggi dari kolom nilai Cronbach Alpha, maka tingkat reliabilitas data 

akan semakin baik dan dapat dikatakan sebagai instrument yang handal (Palupi, 

2013). Dalam pengujian Cronbach’s Alpha sebesar 0.822, termasuk dalam kategori 

reliabilitas tinggi dengan angka 0.822 > 0.05 (alpha). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yaitu variable Penggunaan/ATU 

(Actual Technology Use) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya. 

4.1.2. Validitas 

Validitas menunjuk pada sejauh mana ukuran secara akurat merefleksikan 

isi konstruk yang diukur (Silalahi, 2015:472). 

4.1.2.1. Uji Validitas Variabel PU (Perceived Usefulness) 

Model pengujian validitas dengan menggunakan Cronbach Alpha 

menunjukan nilai valid dengan ketentuan indikator dalam hitungan kolom 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted menunjukan nilai lebih kecil atau rendah dari 

nilai atau hasil Reliability Statistics dengan kolom Cronbach’s Alpha, sedangkan 

indikator yang memiliki nilai yang lebih besar dinyatakan tidak valid (Palupi, 

2013). 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PU_1 26.8400 31.368 .446 . .727 

PU_2 26.9000 29.141 .538 . .699 

PU_3 27.5500 30.210 .439 . .724 

PU_4 26.8600 30.243 .556 . .703 

TOTAL_P

U 
15.4500 9.583 1.000 . .504 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dalam pengujian ini, nilai indikator yang terdapat dalam kolom Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted jika dibandingkan dengan angka Cronbach’s Alpha 

menunjukan angka: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel PU (Perceived Usefulness) 

Indikator Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

PU_1 0.743 0.727 VALID 

PU_2 0.743 0.699 VALID 

PU_3 0.743 0.703 VALID 

PU_4 0.743 0.504 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Hasil pengujian validitas untuk variabel PU_1, PU_2, PU_3, PU_4 dalam tabel di 

atas menunjukkan nilai kolom Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted dan menghasilkan 0.743 > 0.727 adalah VALID untuk variabel PU_1, 

0.743 > 0.699 adalah VALID untuk variabel PU_2, 0.743 > 0.703 adalah VALID 
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untuk variabel PU_3, dan 0.743 > 0.504 adalah VALID untuk variabel PU_4. Dan 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang terdapat dalam variabel PU 

adalah VALID. 

4.1.2.2. Uji Validitas Variabel PEOU (Perceived Ease of Use) 

Model pengujian validitas dengan menggunakan Cronbach Alpha menunjukan nilai 

valid dengan ketentuan indikator dalam hitungan kolom Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted menunjukan nilai lebih kecil atau rendah dari nilai atau hasil Reliability 

Statistics dengan kolom Cronbach’s Alpha, sedangkan indikator yang memiliki 

nilai yang lebih besar dinyatakan tidak valid (Palupi, 2013). 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PEOU_1 39.1500 70.492 .361 . .717 

PEOU_2 39.2800 67.052 .412 . .705 

PEOU_3 39.2200 66.921 .415 . .705 

PEOU_4 39.9600 64.524 .574 . .682 

PEOU_5 39.8300 64.728 .531 . .687 

PEOU_6 39.5000 67.141 .471 . .699 

TOTAL_PE

OU 
21.5400 19.544 1.000 . .587 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dalam pengujian ini, nilai indikator yang terdapat dalam kolom Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted jika dibandingkan dengan angka Cronbach’s Alpha menunjukan 

angka: 

 



47 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel PEOU (Perceived Ease Of Use) 

Indikator Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

PEOU_1 0.726 0.717 VALID 

PEOU_2 0.726 0.705 VALID 

PEOU_3 0.726 0.705 VALID 

PEOU_4 0.726 0.682 VALID 

PEOU_5 0.726 0.687 VALID 

PEOU_6 0.726 0.699 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Hasil pengujian validitas untuk variabel PEOU_1, PEOU_2, PEOU_3, PEOU_4, 

PEOU_5, PEOU_6 dalam tabel di atas menunjukkan nilai kolom Cronbach’s Alpha 

> Cronbach’s Alpha if Item Deleted dan menghasilkan 0.726 > 0.717 adalah 

VALID untuk variabel PEOU_1, 0.726 > 0.705 adalah VALID untuk variabel 

PEOU_2, 0.726 > 0.705 adalah VALID untuk variabel PEOU_3, 0.726 > 0.682 

adalah VALID untuk variabel PEOU_4, 0.726 > 0.687 adalah VALID untuk 

variabel PEOU_5, 0.726 > 0.699 adalah VALID untuk variabel PEOU_6. Dan 

dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang terdapat dalam variabel PEOU 

adalah VALID. 
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4.1.2.3. Uji Validitas Variabel Sikap/ATUT (Attitude Towards Using 

Technology)  

Model pengujian validitas dengan menggunakan Cronbach Alpha menunjukan nilai 

valid dengan ketentuan indikator dalam hitungan kolom Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted menunjukan nilai lebih kecil atau rendah dari nilai atau hasil Reliability 

Statistics dengan kolom Cronbach’s Alpha, sedangkan indikator yang memiliki 

nilai yang lebih besar dinyatakan tidak valid (Palupi, 2013). 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ATUT_1 18.8500 21.280 .890 . .835 

ATUT_2 18.9100 20.628 .904 . .823 

ATUT_3 19.0900 20.527 .913 . .820 

TOTAL_AT

UT 
11.3700 7.448 1.000 . .925 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dalam pengujian ini, nilai indikator yang terdapat dalam kolom Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted jika dibandingkan dengan angka Cronbach’s Alpha menunjukan 

angka: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel ATUT (Attitude Towards Using Technology)  

Indikator Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

ATUT_1 0.872 0.835 VALID 
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ATUT_2 0.872 0.823 VALID 

ATUT_3 0.872 0.820 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari hasil pengujian validitas untuk variabel ATUT_1, ATUT_2, ATUT_3 dalam 

tabel di atas menunjukkan nilai kolom Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted dan menghasilkan 0.872 > 0.835 adalah VALID untuk variabel 

ATUT_1, 0.872 > 0.823 adalah VALID untuk variabel ATUT_2, 0.872 > 0.820 

adalah VALID untuk variabel ATUT_3. Dan dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan yang terdapat dalam variabel SIKAP/ATUT adalah VALID. 

4.1.2.4. Uji Validitas Variabel Minat (Behavioral Intention) 

Model pengujian validitas dengan menggunakan Cronbach Alpha menunjukan nilai 

valid dengan ketentuan indikator dalam hitungan kolom Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted menunjukan nilai lebih kecil atau rendah dari nilai atau hasil Reliability 

Statistics dengan kolom Cronbach’s Alpha, sedangkan indikator yang memiliki 

nilai yang lebih besar dinyatakan tidak valid (Palupi, 2013). 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MINAT_1 16.8800 23.703 .492 . .734 

MINAT_2 16.9000 24.737 .424 . .761 

MINAT_3 16.9700 22.757 .581 . .699 

TOTAL_MI

NAT 
10.1500 8.149 1.000 . .395 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dalam pengujian ini, nilai indikator yang terdapat dalam kolom Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted jika dibandingkan dengan angka Cronbach’s Alpha menunjukan 

angka: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Minat 

Indikator Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

MINAT_1 0.754 0.734 VALID 

MINAT_2 0.754 0.761 TIDAK VALID 

MINAT_3 0.754 0.699 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari hasil pengujian validitas untuk variabel MINAT_1, MINAT_2, MINAT_3 

dalam tabel di atas menunjukkan nilai kolom Cronbach’s Alpha > Cronbach’s 

Alpha if Item Deleted dan menghasilkan 0.754 > 0.734 adalah VALID untuk 

variabel MINAT_1, 0.754 > 0.761 adalah TIDAK VALID untuk variabel 

MINAT_2, 0.754 > 0.699 adalah VALID untuk variabel MINAT_3. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan yang terdapat dalam variabel MINAT_1 dan 

MINAT_3 adalah VALID. Sedangkan variabel MINAT_2, menunjukkan angka 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted > Cronbach’s Alpha sehingga perlu dilakukan 

pengujian validitas kembali dengan menghilangkan variabel MINAT_2. Dan hasil 

uji validitas dengan menghilangkan MINAT_2 adalah sebagai berikut: 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.761 .794 3 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Hasil pengujian kembali dengan menghilangkan variabel MINAT_2 menunjukkan 

Cronbach alpha’s sebesar 0.761 > 0.05 (alpha) dan termasuk dalam kategori 

reliabilitas tinggi. 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MINAT_1 13.4800 16.070 .578 .540 .737 

MINAT_3 13.5700 15.662 .632 .614 .698 

TOTAL_MI

NAT 
6.7500 5.199 .875 .768 .444 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dalam pengujian kembali yang dilakukan dengan menghilangkan MINAT_2, 

memperoleh nilai yang terdapat dalam kolom Cronbach’s Alpha if Item Deleted 

dibandingkan dengan angka Cronbach’s Alpha menunjukan angka: 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengulangan Uji Validitas Variabel Minat 

Indikator Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

MINAT_1 0.761 0.737 VALID 
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MINAT_3 0.761 0.698 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari hasil pengulangan kembali pengujian validitas dengan menghilangkan 

variabel MINAT_2, memperoleh angka yaitu MINAT_1 dan MINAT_3 dalam 

tabel di atas menunjukkan nilai kolom Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted dan menghasilkan 0.761 > 0.737 adalah VALID untuk variabel 

MINAT_1, 0.761 > 0.698 adalah VALID untuk variabel MINAT_3. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner variabel MINAT_1 

dan MINAT_3 adalah VALID. 

4.1.2.5. Uji Validitas Variabel Penggunaan/ATU (Actual Technology Use) 

Model pengujian validitas dengan menggunakan Cronbach Alpha menunjukan nilai 

valid dengan ketentuan indikator dalam hitungan kolom Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted menunjukan nilai lebih kecil atau rendah dari nilai atau hasil Reliability 

Statistics dengan kolom Cronbach’s Alpha, sedangkan indikator yang memiliki 

nilai yang lebih besar dinyatakan tidak valid (Palupi, 2013). 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ATU_1 15.3900 31.675 .788 . .748 

ATU_2 15.9200 34.539 .645 . .799 

ATU_3 15.6400 34.637 .625 . .804 

TOTAL_A

TU 
9.3900 11.816 1.000 . .697 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dalam pengujian ini, nilai indikator yang terdapat dalam kolom Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted jika dibandingkan dengan angka Cronbach’s Alpha menunjukan 

angka: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel ATU (Actual Technology Use) 

Indikator Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

ATU_1 0.822 0.748 VALID 

ATU_2 0.822 0.799 VALID 

ATU_3 0.822 0.804 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari hasil pengujian validitas untuk variabel ATU_1, ATU_2, ATU_3 dalam tabel 

di atas menunjukkan nilai kolom Cronbach’s Alpha > Cronbach’s Alpha if Item 

Deleted dan menghasilkan 0.822 > 0.748 adalah VALID untuk variabel ATU_1, 

0.822 > 0.799 adalah VALID untuk variabel ATU_2, 0.822 > 0.804 adalah VALID 

untuk variabel ATU_3. Dan dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner variabel Penggunaan/ATU adalah VALID. 

4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi 

mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas (Gunawan, 2015:8). 

Statistik deskriptif ialah statistic yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 
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sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007:21) (Gunawan, 2015:10). Statistik deskriptif 

bersifat menguraikan gejala kuantitatif secara numeris dari gejala tersebut dapat 

ditafsirkan lebih jauh informasi apa dibalik data (Gunawan, 2015:10). Dari hasil 

statistik deskriptif, angka yang dilihat dalam tabel adalah mean yang digunakan 

untuk membandingkan konstruk manakah yang memiliki pengaruh paling penting 

dalam penggunaan electronic toll. 

Dari hasil mean dalam tabel statistik deskriptif hitungan SPSS, mean setiap 

konstruk dari beberapa pertanyaan dalam kuisioner dapat digolongkan ke dalam 3 

(tiga) kriteria yaitu dengan rumus: 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎
 

Keterangan: 

Skala Besar: Skala Likert dengan angka yang paling tinggi yaitu 5 

Skala Kecil: Skala Likert dengan angka yang paling rendah yaitu 1 

Total Skala: Jumlah total penggolongan skala yaitu 3 

Penggolongan kriteria untuk menilai mean dari tiap pertanyaan dan melihat 

konstruk manakah yang paling berpengaruh: 

5 − 1

3
= 1.33 

Range setiap golongan adalah 1.33 dengan arti setiap kriteria memiliki rentang nilai 

1.33 dengan golongan: 

 Rendah: 1.00 – 2.33 

 Sedang: 2.34 – 3.67 
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 Tinggi: 3.68 – 5.00 

4.2.1. Hasil Statistik Deskriptif PU (Perceived Usefulness) 

Statistik deskriptif tiap pertanyaan kosntruk PU (Perceived Usefulness) 

menghasilkan nilai: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PU_1 100 1.00 5.00 4.0600 1.13547 

PU_2 100 1.00 5.00 4.0000 1.29490 

PU_3 100 1.00 5.00 3.3500 1.32097 

PU_4 100 1.00 5.00 4.0400 1.11844 

PU 100 7.00 20.00 15.4500 3.09570 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam tabel descriptive statistics, tabel N menunjukkan angka 100 yang 

mengartikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang 

pengguna electronic toll. Tabel Minimum menunjukkan angka 1.00 dan tabel 

Maximum menunjukkan angka 5.00 yang mengartikan bahwa range penggolongan 

Skala Likert yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan kuisioner dalam 

penelitian ini adalah jawaban yang terendah dengan nilai 1 dan yang tertinggi yaitu 

5 dengan total mean pertanyaan dari PU1, PU2, PU3, PU4 adalah 15.4500. Dalam 

tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap pertanyaan:  

Tabel 4.7 Kriteria Rata-rata Variabel PU (Perceived Usefulness) 

PU (Perceived Usefulness) 

Indikator  Mean Kriteria 

PU_1: menghemat waktu pembayaran 4.0600 Tinggi 

PU_2: tidak repot mengeluarkan uang tunai 4.0000 Tinggi 

PU_3: adanya manfaat lain dari e-toll 3.3500 Sedang 

PU_4: tidak ada batas masa berlaku kartu e-toll 4.0400 Tinggi 
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Total Rata-rata PU 3.8625 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

 PU_1 mengenai kartu electronic toll menghemat waktu ketika melakukan 

transaksi pembayaran, diperoleh mean 4.0600 yang berarti bahwa 

responden merasakan bahwa manfaatnya tinggi dalam hal penghematan 

waktu. 

 PU_2 mengenai responden tidak perlu repot mengeluarkan uang tunai untuk 

membayar biaya toll dan diperoleh mean 4.0000 yang berarti bahwa 

responden merasakan bahwa manfaatnya tinggi dalam hal praktis. 

 PU_3 mengenai adanya manfaat lain yang dirasakan dalam kartu electronic 

toll seperti dapat membayar SPBU dan Indomaret, diperoleh mean 3.3500 

yang berarti bahwa responden merasakan manfaat e-toll dalam hal layanan 

atau manfaat lain-lain adalah sedang. Dan mengartikan bahwa responden 

bisa jadi tidak mengetahui adanya manfaat lain dari kartu electronic toll 

seperti untuk membayar SPBU dan Indomaret. 

 PU_4 mengenai responden tidak perlu memikirkan batas masa waktu 

berlaku kartu electronic toll diperoleh mean 4.0400 dan berarti bahwa 

responden merasakan manfaat e-toll dalam hal tidak ada batas masa berlaku 

kartu e-toll tinggi. 

 Secara keseluruhan tingkat PU menunjukkan mean 
15.4500

4
= 3.8625 

dengan kategori tinggi. 



57 

 

 

4.2.2. Hasil Statistik Deskriptif PEOU (Perceived Ease Of Use) 

Statistik deskriptif tiap pertanyaan kosntruk PEOU (Perceived Ease Of Use) 

menghasilkan nilai: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PEOU_1 100 1.00 5.00 3.9300 1.07548 

PEOU_2 100 1.00 5.00 3.8000 1.37069 

PEOU_3 100 1.00 5.00 3.8600 1.37819 

PEOU_4 100 1.00 5.00 3.1200 1.29708 

PEOU_5 100 1.00 5.00 3.2500 1.35866 

PEOU_6 100 1.00 5.00 3.5800 1.23239 

PEOU 100 12.00 30.00 21.5400 4.42084 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam tabel descriptive statistics, tabel N menunjukkan angka 100 yang 

mengartikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang 

pengguna electronic toll. Tabel Minimum menunjukkan angka 1.00 dan tabel 

Maximum menunjukkan angka 5.00 yang mengartikan bahwa range penggolongan 

Skala Likert yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan kuisioner dalam 

penelitian ini adalah jawaban yang terendah dengan nilai 1 dan yang tertinggi yaitu 

5 dengan total mean pertanyaan dari PEOU_1, PEOU_2, PEOU_3, PEOU_4, 

PEOU_5, PEOU_6 adalah 21.5400. Dalam tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa 

setiap pertanyaan:  

Tabel 4.8 Kriteria Rata-rata Variabel PEOU (Perceived Ease Of Use) 

PEOU (Perceived Ease Of Use)  

Indikator Mean Kriteria 

PEOU_1: kartu e-toll mudah diperoleh di berbagai 

outlet indomaret 
3.9300 

Tinggi 

PEOU_2: kemudahan cara penggunaan e-toll 3.8000 Tinggi 
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PEOU_3: kartu e-toll mudah dibawa kemana saja 3.8600 Tinggi 

PEOU_4: kartu e-toll dapat diisi ulang dimana saja 3.1200 Sedang 

PEOU_5: dapat diisi ulang kapan saja 3.2500 Sedang 

PEOU_6: mudah untuk dipinjamkan kepada 

keluarga 
3.5800 

Sedang 

TOTAL Rata-rata PEOU 3.5900 Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 PEOU_1 mengenai kartu e-toll mudah diperoleh di berbagai outlet 

indomaret, diperoleh mean 3.9300 yang berarti bahwa responden merasakan 

kemudahaan yang tinggi dalam hal kemudahan memperoleh kartu e-toll di 

berbagai outlet indomaret. 

 PEOU_2 mengenai kemudahan cara penggunaan electronic toll di gerbang 

tol dengan diperoleh mean 3.8000 yang berarti bahwa responden merasakan 

adanya kemudahan yang tinggi dalam hal cara pengunaan e-toll di gardu 

jalan tol. 

 PEOU_3 mengenai kartu electronic toll mudah dibawa kemana saja, dengan 

diperoleh mean 3.8600 yang berarti bahwa responden merasakan 

kemudahan yang tinggi dalam hal mudah dibawa kemana saja. 

 PEOU_4 mengenai kartu electronic toll dapat diisi ulang dimana saja 

dengan diperoleh mean 3.1200 yang berarti bahwa responden merasakan 

kemudahan dalam hal isi ulang di berbagai tempat adalah sedang. Dan 

mengartikan bahwa, responden bisa jadi belum mengetahui adanya 

kemudahan dalam hal isi ulang saldo kartu electronic toll di berbagai tempat 

atau kemudahan isi ulang saldo kartu electronic toll dimana saja.  

 PEOU_5 mengenai kartu electronic toll dapat diisi ulang kapan saja dengan 

diperoleh mean 3.2500 yang berarti bahwa responden merasakan 
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kemudahan dalam hal pengisian ulang kapan saja sedang. Dan mengartikan 

bahwa, responden bisa jadi belum mengetahui adanya kemudahan dalam hal 

pengisian ulang saldo kartu electronic toll kapan saja. 

 PEOU_6 mengenai kartu electronic toll dapat dipinjamkan dengan mudah 

kepada keluarga dengan diperoleh mean 3.5800 yang berarti bahwa 

responden merasakan kemudahan dalam hal meminjam atau dipinjam atau 

dipindah tangankan adalah sedang. Dan mengartikan bahwa, responden bisa 

jadi belum mengetahui kemudahan pemakaian kartu electronic toll dalam 

hal meminjam atau dipinjamkan kepada keluarga. 

 Secara keseluruhan tingkat PEOU menunjukkan mean 
21.5400

6
= 3.5900 

dengan kategori sedang. 

4.2.3. Hasil Statistik Deskriptif Sikap / ATUT (Attitude Towards Using 

Technology) 

Statistik deskriptif tiap pertanyaan kosntruk Sikap / ATUT (Attitude 

Towards Using Technology) menghasilkan nilai: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ATUT_1 100 1.00 5.00 3.8900 .93090 

ATUT_2 100 1.00 5.00 3.8300 .99549 

ATUT_3 100 1.00 5.00 3.6500 .99874 

ATUT 100 3.00 15.00 11.3700 2.72902 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam tabel descriptive statistics, tabel N menunjukkan angka 100 yang 

mengartikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang 
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pengguna electronic toll. Tabel Minimum menunjukkan angka 1.00 dan tabel 

Maximum menunjukkan angka 5.00 yang mengartikan bahwa range penggolongan 

Skala Likert yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan kuisioner dalam 

penelitian ini adalah jawaban yang terendah dengan nilai 1 dan yang tertinggi yaitu 

5 dengan total mean pertanyaan dari ATUT_1, ATUT_2, ATUT_3 adalah 11.3700. 

Dalam tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap pertanyaan:  

Tabel 4.9 Kriteria Rata-rata Variabel ATUT (Attitude Towards Using Technology)  

ATUT (Attitude Towards Using Technology) 

Indikator Mean Kriteria 

ATUT_1: e-toll merupakan ide yang bijaksana 3.8900 Tinggi 

ATUT_2: pengguna suka menggunakan kartu e-toll 3.8300 Tinggi 

ATUT_3: e-toll suatu hal yang menyenangkan 3.6500 Sedang 

TOTAL Rata-rata ATUT 3.7900 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 ATUT_1 menjelaskan kartu electronic toll merupakan ide yang bijaksana, 

diperoleh mean 3.8900 dengan berarti bahwa responden atas sikap teknologi 

e-toll sebagai suatu ide yang bijaksana adalah tinggi. 

 ATUT_2 menjelaskan pengguna suka menggunakan kartu electronic toll 

dengan diperoleh mean 3.8300 yang berarti bahwa responden sikap 

teknologi e-toll sebagai hal yang menyukai penggunaanya, adalah tinggi.  

 ATUT_3 menjelaskan kartu electronic toll adalah hal yang menyenangkan 

dengan diperoleh mean 3.6500, yang berarti bahwa responden sikap senang 

dengan kartu e-toll adalah sedang. Dan mengartikan bahwa, responden bisa 

jadi belum merasakan adanya sikap senang dengan kartu electronic toll. 

 Secara keseluruhan tingkat ATUT menunjukkan mean 
11.3700

3
= 3.7900 

dengan kategori tinggi. 



61 

 

 

4.2.4. Hasil Statistik Deskriptif Minat (Behavior Intention) 

Statistik deskriptif tiap pertanyaan kosntruk Minat (Behavior Intention) 

menghasilkan nilai: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MINAT_1 100 1.00 5.00 3.4200 1.42970 

MINAT_2 100 1.00 5.00 3.4000 1.39986 

MINAT_3 100 1.00 5.00 3.3300 1.41461 

MINAT 100 3.00 15.00 10.1500 2.85464 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam tabel descriptive statistics, tabel N menunjukkan angka 100 yang 

mengartikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang 

pengguna electronic toll. Tabel Minimum menunjukkan angka 1.00 dan tabel 

Maximum menunjukkan angka 5.00 yang mengartikan bahwa range penggolongan 

Skala Likert yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan kuisioner dalam 

penelitian ini adalah jawaban yang terendah dengan nilai 1 dan yang tertinggi yaitu 

5 dengan total mean pertanyaan dari Minat_1, Minat_2, Minat_3 adalah 10.1500.  

Dalam tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap pertanyaan:  

Tabel 4.10 Kriteria Rata-rata Variabel Minat (Behavioral Intention) 

Minat (Behavior Intention) 

Indikator Mean Kriteria 

Minat_1: minat menggunakan e-toll 3.4200 Sedang 

Minat_2: lebih minat menggunakan e-toll daripada 

tunai 
3.4000 

Sedang 

Minat_3: minat menggunakan e-toll dari dorongan 

diri sendiri 
3.3300 

Sedang 

TOTAL Rata-rata MINAT 3.3833 Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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 Minat_1 menjelaskan minat menggunakan kartu electronic toll, dan 

memperoleh angka 3.4200 yang mengartikan bahwa minat responden 

sedang dalam hal menggunakan e-toll. Dan mengartikan bahwa, responden 

bisa jadi belum merasakan minat atau niat untuk menggunakan kartu 

electronic toll. 

 Minat_2 menjelaskan lebih minat menggunakan kartu electronic toll 

daripada menggunakan uang tunai dan diperoleh mean 3.4000 yang 

mengartikan bahwa minat responden menggunakan e-toll daripada tunai 

adalah sedang. Dan mengartikan bahwa, responden bisa jadi belum 

merasakan minat yang lebih untuk menggunakan kartu electronic toll. 

 Minat_3 menjelaskan minat menggunakan kartu electronic toll dari 

dorongan sendiri, dan diperoleh mean 3.3300 yang mengartikan bahwa 

minat responden penggunaan e-toll dari dalam diri adalah sedang. Dan 

mengartikan bahwa, responden bisa jadi belum merasakan minat 

menggunakan kartu electronic toll yang berasal dari dorongan diri sendiri. 

 Secara keseluruhan tingkat MINAT menunjukkan mean 
10.1500

3
= 3.3833 

dengan kategori sedang. 

4.2.5. Hasil Statistik Deskriptif Penggunaan / ATU (Actual Technology Use) 

Statistik deskriptif tiap pertanyaan kosntruk Penggunaan / ATU (Actual 

Technology Use) menghasilkan nilai: 

 

 



63 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ATU_1 100 1.00 5.00 3.3900 1.50350 

ATU_2 100 1.00 5.00 2.8600 1.41436 

ATU_3 100 1.00 5.00 3.1400 1.43562 

ATU 100 3.00 15.00 9.3900 3.43745 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dalam tabel descriptive statistics, tabel N menunjukkan angka 100 yang 

mengartikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang 

pengguna electronic toll. Tabel Minimum menunjukkan angka 1.00 dan tabel 

Maximum menunjukkan angka 5.00 yang mengartikan bahwa range penggolongan 

Skala Likert yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan kuisioner dalam 

penelitian ini adalah jawaban yang terendah dengan nilai 1 dan yang tertinggi yaitu 

5 dengan total mean pertanyaan dari ATU_1, ATU_2, ATU_3 adalah 9.3900. 

Dalam tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa setiap pertanyaan: 

Tabel 4.11 Kriteria Rata-rata Variabel ATU (Actual Technology Use) 

ATU (Actual Technology Use)  

Indikator Mean Kriteria 

ATU_1: penggunaan e-toll sudah 4 minggu terakhir 3.3900 Sedang 

ATU_2: secara teratur menggunakan e-toll dalam 4 

minggu terakhir 
2.8600 

Sedang 

ATU_3: sudah melakukan isi ulang saldo e-toll 3.1400 Sedang 

TOTAL Rata-rata ATU 3.1300 Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 ATU_1 mengenai sudah menggunakan kartu electronic toll 4 minggu 

terakhir, dan diperoleh mean 3.3900 yang berarti bahwa perilaku responden 

dari penggunaan teknologi sesungguhnya dalam hal menggunakan e-toll 

dalam waktu 4 minggu terakhir adalah sedang. Dan mengartikan bahwa, 
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responden bisa jadi belum menggunakan kartu e-toll dalam waktu 4 minggu 

terakhir. 

 ATU_2 menjelaskan secara teratur menggunakan e-toll dalam 4 minggu 

terkahir dan diperoleh mean 2.8600 yang berarti bahwa perilaku responden 

dari penggunaan teknologi sesungguhnya dalam hal keteraturan 

menggunakan e-toll sedang. Dan mengartikan bahwa, responden bisa jadi 

belum menggunakan kartu electronic toll dalam waktu 4 minggu terakhir 

secara teratur. 

 ATU_3 mengenai sudah melakukan pengisian ulang saldo kartu electronic 

toll dan diperoleh mean 3.1400 yang berarti bahwa perilaku responden dari 

penggunaan teknologi sesungguhnya sedang dalam hal pengisian saldo. 

Dan mengartikan bahwa, responden bisa jadi belum melakukan pengisian 

ulang saldo kartu electronic toll. 

 Secara keseluruhan tingkat ATUT menunjukkan mean 
9.3900

3
= 3.1300 

dengan kategori sedang. 

4.2.6. Kesimpulan Tabel Kategori 

Jika semua indikator dibandingkan: 

Tabel 4.12 Kesimpulan Kriteria Rata-rata Setiap Variabel 

Indikator Mean Kriteria 

PU_1: menghemat waktu pembayaran 4.0600 Tinggi 

PU_2: tidak repot mengeluarkan uang tunai 4.0000 Tinggi 

PU_3: adanya manfaat lain dari e-toll 3.3500 Sedang 

PU_4: tidak ada batas masa berlaku kartu e-toll 4.0400 Tinggi 

TOTAL PU 3.8625 Tinggi 

PEOU_1: kartu e-toll mudah diperoleh di berbagai 

outlet indomaret 

3.9300 Tinggi 
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PEOU_2: kemudahan cara penggunaan e-toll 3.8000 Tinggi 

PEOU_3: kartu e-toll mudah dibawa kemana saja 3.8600 Tinggi 

PEOU_4: kartu e-toll dapat diisi ulang dimana saja 3.1200 Sedang 

PEOU_5: dapat diisi ulang kapan saja 3.2500 Sedang 

PEOU_6: mudah untuk dipinjamkan kepada keluarga 3.5800 Sedang 

TOTAL_PEOU 3.5900 Sedang 

ATUT_1: e-toll merupakan ide yang bijaksana 3.8900 Tinggi 

ATUT_2: pengguna suka menggunakan kartu e-toll 3.8300 Tinggi 

ATUT_3: e-toll suatu hal yang menyenangkan 3.6500 Sedang 

TOTAL_ATUT 3.7900 Tinggi 

Minat_1: minat menggunakan e-toll 3.4200 Sedang 

Minat_2: lebih minat menggunakan e-toll daripada 

tunai 

3.4000 Sedang 

Minat_3: minat menggunakan e-toll dari dorongan 

diri sendiri 

3.3300 Sedang 

TOTAL_MINAT 3.3833 Sedang 

ATU_1: penggunaan e-toll sudah 4 minggu terakhir 3.3900 Sedang 

ATU_2: secara teratur menggunakan e-toll dalam 4 

minggu terakhir 

2.8600 Sedang 

ATU_3: sudah melakukan isi ulang saldo e-toll 3.1400 Sedang 

TOTAL_ATU 3.1300 Sedang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui kuisioner, 

memunculkan penggolongan dengan kriteria tinggi dan sedang. Dilihat dari kolom 

mean, angka yang paling tertinggi jumlah total rata-rata mean tiap variabel ialah 

konstruk PU (Perceived Usefulness) dengan perolehan nilai 3.8625. Dari kelima 

konstruk yang diuji dalam penelitian ini, responden merasakan manfaat dari kartu 

electronic toll seperti yang ada pada pertanyaan kuisioner yaitu: 

1. Electronic toll lebih menghemat waktu ketika melakukan transaksi 

pembayaran. 

2. Adanya electronic toll tidak perlu repot mengeluarkan uang tunai untuk 

membayar biaya toll. 

3. Tidak ada batas masa waktu berlaku kartu electronic toll. 
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Namun, tidak hanya konstruk PU saja yang tergolong kriteria tinggi dalam 

penggunaan e-toll, terdapat kategori lain yang dirasakan responden atas minat 

menggunakan electronic toll dengan nilai mean yang tergolong tinggi: 

Tabel 4.13 Kesimpulan Kriteria Rata-rata Tertinggi Variabel 

Indikator  Mean Kriteria 

PEOU_1: kartu e-toll mudah diperoleh di berbagai 

outlet indomaret 

3.9300 Tinggi 

PEOU_2: kemudahan cara penggunaan e-toll 3.8000 Tinggi 

PEOU_3: kartu e-toll mudah dibawa kemana saja 3.8600 Tinggi 

ATUT_1: e-toll merupakan ide yang bijaksana 3.8900 Tinggi 

ATUT_2: pengguna suka menggunakan kartu e-toll 3.8300 Tinggi 

TOTAL ATUT 3.7900 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

4.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna 

menjawab hipotesis penelitian (Gunawan, 2015:92). 

4.3.1. Pengujian Model Pengaruh PEOU (Perceived Ease of Usefulness) 

terhadap PU (Perceived Usefulness) 

Variabel PEOU (Perceived Ease of Usefulness) atau persepsi kemudahan 

dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan sejumlah 6 

pertanyaan dan variabel PU (Perceived Usefulness) atau persepsi kemanfaatan 

menggunakan 4 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Hasil output 

pengujian dengan menggunakan SPSS tampak sebagai berikut: 
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4.3.1.1. Uji Asumsi Klasik Normalitas 

Uji ini merupakan uji asumsi klasik yang pertama dan syarat untuk semua 

uji statistic regresi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi tidak normal (Sudarmanto, 2005) (Gunawan, 

2015:93). Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik normalitas 

PEOU terhadap PU, sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99493668 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .050 

Negative -.077 

Test Statistic .077 

Asymp. Sig. (2-tailed) .147c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 
Dalam uji normalitas, hasil yang ditunjukan dalam perhitungan SPSS memperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.077 dengan signifikansi 0.147. Sedangkan 

nilai alpha yang dipakai dalam pengujian ini adalah α 0.05 atau 5%, jadi dapat 

disimpulkan bahwa nilai signifikansi > α yaitu 0.147 melebihi 0.05 dan dari hasil 

tersebut membuktikan bahwa data residual terdistribusi normal (Palupi, 2013).  
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4.3.1.2. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan melihat 

sig. dari variabel independen yaitu PEOU dengan angka 0.807 > 0.05 (alpha) maka 

tidak terdapat heteroskedastisitas dan mengartikan tidak perlu melakukan 

pengobatan. 

Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas PEOU 

terhadap ABS_RES, sebagai berikut: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .159 1 .159 .060 .807b 

Residual 258.984 98 2.643   

Total 259.142 99    

a. Dependent Variable: abs_res 

b. Predictors: (Constant), total_PEOU 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel ANOVA menjelaskan nilai signifikansi yang diperoleh variabel independen 

yaitu PEOU adalah sebesar 0.807 yang mengartikan variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap signifikansi pada absolut standardized residual. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian ini. 

4.3.1.3. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Uji yang ketiga dalam asumsi klasik adalah uji multikolinearitas. Uji ini 

dilakukan apabila sudah melewati dan tidak terdapat masalah dalam uji normalitas 

dan heteroskedastisitas. Pengujian dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika 

dalam kolom Collinearity Statistics menunjukkan angka VIF < 10 dan Tolerance < 
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1. Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik multikolinearitas PEOU 

terhadap PU, sebagai berikut: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 

Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Consta
nt) 

9.431 1.426  6.614 .000   

total_P
EOU 

.279 .065 .399 4.309 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: total_PU 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Tabel Coefficients dengan kolom Collinearity Statistics yang ditunjukan dengan 

hasil Tolerance sebesar 1.000 dan VIF 1.000 mengartikan bahwa tidak ada korelasi 

atau hubungan yang kuat antar variabel (Palupi, 2013:99). Diartikan tidak terdapat 

hubungan korelasi yang kuat karena angka yang ditunjukan dari kedua kolom 

tersebut tidak melebihi 1 untuk kolom Tolerance yaitu 1.00 < 1 dan untuk kolom 

VIF tidak melebihi 10 yaitu 1.00 < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas dan tidak perlu melakukan pengobatan. 

4.3.2. Pengujian Model Pengaruh PEOU (Perceived Ease of Usefulness) dan 

PU (Perceived Usefulness) terhadap Sikap / ATUT (Attitude Towards 

Using Technology) 

Variabel PEOU (Perceived Ease of Usefulness) atau persepsi kemudahan 

dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan sejumlah 6 

pertanyaan dan variabel PU (Perceived Usefulness) atau persepsi kemanfaatan 

menggunakan 4 pertanyaan yang diajukan kepada responden, sedangkan variabel 

Sikap / ATUT (Attitude Towards Using Technology) menggunakan 3 pertanyaan 
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yang diajukan dalam kuisioner. Hasil output pengujian dengan menggunakan SPSS 

tampak sebagai berikut: 

4.3.2.1. Uji Asumsi Klasik Normalitas 

Uji ini merupakan uji asumsi klasik yang pertama dan syarat untuk semua 

uji statistic regresi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi tidak normal (Sudarmanto, 2005) (Gunawan, 

2015:93). Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik normalitas 

PEOU dan PU terhadap Sikap, sebagai berikut: 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .98984745 

Most Extreme Differences Absolute .084 

Positive .059 

Negative -.084 

Test Statistic .084 

Asymp. Sig. (2-tailed) .078 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Dalam uji normalitas PEOU (Perceived Ease Of Use), PU (Perceived 

Usefulness) terhadap Sikap atau ATUT (Atituted Toward Using Technology), hasil 
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yang ditunjukan dalam perhitungan SPSS memperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov 

Z sebesar 0.084 dengan signifikansi 0.078. Nilai alpha yang dipakai dalam 

pengujian ini adalah α 0.05 atau 5%, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 

> α yaitu 0.078 melebihi 0.05 dan dari hasil tersebut membuktikan bahwa data 

residual terdistribusi normal (Palupi, 2013). Sehingga tidak perlu melakukan 

pengobatan karena data yang telah dikumpulkan sudah terdistribusi normal. 

4.3.2.2. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan melihat 

sig dari variabel independen yaitu PEOU dan PU > 0.05 (alpha) maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas dan mengartikan tidak perlu melakukan pengobatan. 

Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas PEOU 

dan PU terhadap ABS_RES, sebagai berikut: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.767 2 4.383 1.772 .175b 

Residual 239.967 97 2.474   

Total 248.734 99    

a. Dependent Variable: ABS_RES 
b. Predictors: (Constant), TOTAL_PEOU, TOTAL_PU  

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Tabel ANOVA menjelaskan nilai signifikansi yang diperoleh variabel independen 

yaitu PEOU dan PU adalah sebesar 0.175 yang mengartikan variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap signifikansi pada absolut standardized residual. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian ini. 
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4.3.2.3. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Uji yang ketiga dalam asumsi klasik adalah uji multikolinearitas. Uji ini 

dilakukan apabila sudah melewati dan tidak terdapat masalah dalam uji normalitas 

dan heteroskedastisitas. Pengujian dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika 

dalam kolom Collinearity Statistics menunjukkan angka VIF < 10 dan Tolerance < 

1. Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik multikolinearitas PEOU 

dan PU terhadap Sikap, sebagai berikut: 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Tabel Coefficients dengan kolom Collinearity Statistics yang ditunjukan dengan 

hasil Total_PU yaitu Tolerance sebesar 0.841 dan VIF 1.189  dan Total_PEOU 

yaitu Tolerance sebesar 0.841 dan VIF 1.189  mengartikan bahwa tidak ada korelasi 

atau hubungan yang kuat antar variabel (Palupi, 2013:99). Diartikan tidak terdapat 

hubungan korelasi yang kuat karena angka yang ditunjukan dari kedua variabel 

dalam kolom tersebut tidak melebihi 1 untuk kolom Tolerance yaitu 0.841 < 1 dan 

untuk kolom VIF tidak melebihi 10 yaitu 1.189 < 10. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas dan tidak perlu melakukan pengobatan. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.165 1.482  2.811 .006   

TOTAL_PU .243 .087 .276 2.788 .006 .841 1.189 

TOTAL_PE

OU 
.160 .061 .259 2.616 .010 .841 1.189 

a. Dependent Variable: TOTAL_SIKAP 
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4.3.3. Pengujian Model Pengaruh Sikap (Attitude Toward Using Technology) 

terhadap Minat (Behavioral Intention) 

Variabel Sikap (Atituted Toward Using Technology) dalam pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan pertanyaan sejumlah 3 pertanyaan dan variabel 

Minat (Behavioral Intention) menggunakan 3 pertanyaan yang diajukan kepada 

responden. Hasil output pengujian dengan menggunakan SPSS tampak sebagai 

berikut: 

4.3.3.1. Uji Asumsi Klasik Normalitas 

Uji ini merupakan uji asumsi klasik yang pertama dan syarat untuk semua 

uji statistic regresi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi tidak normal (Sudarmanto, 2005) (Gunawan, 

2015:93). Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik normalitas Sikap 

terhadap Minat, sebagai berikut: 

 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99493668 

Most Extreme Differences Absolute .082 

Positive .076 
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Negative -.082 

Test Statistic .082 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Sikap atau ATUT (Atituted Toward Using Technology) terhadap Minat 

(Behavioral Intention), hasil yang ditunjukan dalam perhitungan SPSS memperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.082 dengan signifikansi 0.093. Nilai alpha 

yang dipakai dalam pengujian ini adalah α 0.05 atau 5%, jadi dapat disimpulkan 

bahwa nilai signifikansi > α yaitu 0.093 melebihi 0.05 dan dari hasil tersebut 

membuktikan bahwa data residual terdistribusi normal (Palupi, 2013).  

4.3.3.2. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan melihat 

sig dari variabel independen yaitu Sikap > 0.05 (alpha) maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas dan mengartikan tidak perlu melakukan pengobatan. 

Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas Sikap 

terhadap ABS_RES, sebagai berikut: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.269 1 1.269 .642 .425b 

Residual 193.602 98 1.976   

Total 194.871 99    

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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b. Predictors: (Constant), TOTAL_SIKAP 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Tabel ANOVA menjelaskan nilai signifikansi yang diperoleh variabel independen 

yaitu Sikap adalah sebesar 0.425 > 0.05 yang mengartikan variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap signifikansi pada absolut standardized residual. Sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian ini. 

4.3.3.3. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Uji yang ketiga dalam asumsi klasik adalah uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan 

apabila sudah melewati dan tidak terdapat masalah dalam uji normalitas dan 

heteroskedastisitas. Pengujian dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika dalam 

kolom Collinearity Statistics menunjukkan angka VIF < 10 dan Tolerance < 1.  

Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik multikolinearitas Sikap 

terhadap Minat, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Coefficients dengan kolom Collinearity Statistics yang ditunjukan dengan 

hasil Total_Sikap yaitu Tolerance sebesar 1.000 dan VIF 1.000  mengartikan bahwa 

tidak ada korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel (Palupi, 2013:99). 

Diartikan tidak terdapat hubungan korelasi yang kuat karena angka yang ditunjukan 

1 
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dari kedua variabel dalam kolom tersebut tidak melebihi 1 untuk kolom Tolerance 

yaitu 1.000 < 1 dan untuk kolom VIF tidak melebihi 10 yaitu 1.000 < 10. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dan tidak perlu melakukan 

pengobatan. 

4.3.4. Pengujian Model Pengaruh Minat (Behavioral Intention) terhadap 

Penggunaan / ATU (Actual Technology Use) 

Variabel Minat (Behavioral Intention) dalam pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan pertanyaan sejumlah 3 pertanyaan dan variabel Penggunaan 

/ ATU (Actual Technology Use) menggunakan 3 pertanyaan yang diajukan kepada 

responden. Hasil output pengujian dengan menggunakan SPSS tampak sebagai 

berikut: 

4.3.4.1. Uji Asumsi Klasik Normalitas 

Uji ini merupakan uji asumsi klasik yang pertama dan syarat untuk semua 

uji statistic regresi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka 

data dinyatakan berdistribusi tidak normal (Sudarmanto, 2005) (Gunawan, 

2015:93). Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik normalitas Minat 

terhadap Penggunaan / ATU, sebagai berikut: 

 

 



77 

 

 

NPar Tests 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99493668 

Most Extreme Differences Absolute .067 

Positive .027 

Negative -.067 

Test Statistic .067 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Pengujian Minat (Behavioral Intention) terhadap Penggunaan atau ATU (Attitude 

Towards Using), yang ditunjukan dalam perhitungan SPSS memperoleh nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.067 dengan signifikansi 0.200. Nilai alpha yang 

dipakai dalam pengujian ini adalah α 0.05 atau 5%, jadi dapat disimpulkan bahwa 

nilai signifikansi > α yaitu 0.200 melebihi 0.05 dan dari hasil tersebut membuktikan 

bahwa data residual terdistribusi normal (Palupi, 2013). Jika sudah normal maka 

tidak perlu melakukan pengobatan karena data yang telah dikumpulkan sudah 

terdistribusi normal.  
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4.3.4.2. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan melihat 

sig dari variabel independen yaitu Sikap > 0.05 (alpha) maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas dan mengartikan tidak perlu melakukan pengobatan. 

Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik heteroskedastisitas Minat 

terhadap ABS_RES, sebagai berikut: 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1.284 1 1.284 .341 .561b 

Residual 369.221 98 3.768   

Total 370.505 99    

a. Dependent Variable: ABS_RES10 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_MINAT1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Tabel ANOVA menjelaskan nilai signifikansi yang diperoleh variabel independen 

yaitu Minat adalah sebesar 0.561 > 0.05 yang mengartikan variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap signifikansi pada absolut standardized residual. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam pengujian ini. 

4.3.4.3. Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Uji yang ketiga dalam asumsi klasik adalah uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan 

apabila sudah melewati dan tidak terdapat masalah dalam uji normalitas dan 

heteroskedastisitas. Pengujian dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika dalam 

kolom Collinearity Statistics menunjukkan angka VIF < 10 dan Tolerance < 1. 
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Berikut adalah hasil output dari pengujian asumsi klasik multikolinearitas Minat 

terhadap Penggunaan / ATU, sebagai berikut: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 7.007 1.054  6.646 .000   

TOTAL_MIN

AT1 
.353 .148 .234 2.385 .019 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: TOTAL_ATU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Tabel Coefficients dengan kolom Collinearity Statistics yang ditunjukan dengan 

hasil Tolerance sebesar 1.000 dan VIF 1.000. Dari pengujian ini, maka minat 

mengartikan bahwa tidak terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel 

(Palupi, 2013). Diartikan tidak terdapat hubungan korelasi yang kuat karena angka 

yang dihasilkan dari kedua kolom tersebut kurang dari 1 atau tidak melebihi 1 untuk 

kolom Tolerance dan nilai VIF kurang dari 10 atau < 10. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dan tidak perlu melakukan 

pengobatan. 

4.4. Uji Regresi 

Uji regresi ini dapat dilakukan jika sudah melewati dan memenuhi syarat uji 

asumsi klasik yaitu uji asumsi klasik normalitas, uji asumsi klasik 

heteroskedastisitas, uji asumsi klasik multikolinearitas. Dan uji regresi ini 

digunakan untuk menjelaskan setiap variabel yang diteliti serta menganalisis 
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hubungan setiap variabel yang terbentuk, yaitu untuk mengetahui apakah variabel 

x mempengaruhi variabel y. 

4.4.1. Hasil Uji Regresi PEOU terhadap PU 

Variabel independen (x) yaitu PEOU terhadap variabel dependen (y) yaitu 

PU, dilakukan untuk menguji pengaruh PEOU atau persepsi kemudahan terhadap 

PU atau persepsi kemanfaatan dengan model pengujian ini, dilakukan dengan: 

PU = a + β1 PEOU + e 

Dengan persamaan regresinya di dapatkan dari rumus: 

Y = variabel y yang terbentuk yaitu PU 

β1 = koefisien determinasi 

e = error 

Uji regresi yang diperoleh merupakan garis regresi terbaik dalam hasil 

pengujian regresi (Palupi, 2013) meliputi 3 hasil yaitu: 

4.4.1.1. Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .399a .159 .151 2.85294 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PEOU 

b. Dependent Variable: TOTAL_PU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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Output hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 

menunjukan hasil dari R2 dengan perolehan nilai 0.399 atau sebesar 39,9%. Angka 

tersebut menunjukan adanya konstruk PEOU (Perceived Ease Of Use) menjelaskan 

sebesar 39.9% mempengaruhi variabel PU (Perceived Use), sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 60.1% yang berasal dari 100%-39.9% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model (Palupi, 2013). 

4.4.1.2. Uji F (signifikansi model simultan) 

Output hasil perhitungan SPSS: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 151.101 1 151.101 18.564 .000b 

Residual 797.649 98 8.139   

Total 948.750 99    

a. Dependent Variable: total_PU 

b. Predictors: (Constant), total_PEOU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Hasil pegujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, menunjukan 

bahwa nilai F memperoleh angka 18.564 dengan probabilitas 0.000. Probabilitas 

yang ditunjukan dari hasil output signifikansi memperoleh probabilitas < 0.5% yang 

artinya model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi PU 

(Perceived Usefulness) dan hal ini mengartikan bahwa variabel PEOU (Perceived 

Ease Of Use) mempengaruhi variabel PU (Perceived Usefulness) (Palupi, 2013). 
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4.4.1.3. Uji t (signifikansi individual) 

Signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 0.05 atau α5%. Uji 

ini perlu dilakukan untuk mengetahui variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen dan output SPSS dari hasil signifikansi PEOU (Perceived Ease Of Use) 

ditunjukan dengan angka 0.000 yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap 

variabel PU (Perceived Usefulness).  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.431 1.426  6.614 .000 

total_PEOU .279 .065 .399 4.309 .000 

a. Dependent Variable: total_PU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Dikatakan berpengaruh karena hasil yang ditunjukan signifikansi PEOU < α yaitu 

0.000 merupakan angka yang kurang dari 0.05 atau 5%. Dari tabel Coefficents juga 

menjelaskan persamaan regresi yang terbentuk yaitu: 

PU = 9.431 + 0.279 PEOU + e 

Artinya, variabel PEOU mempengaruhi secara positive dan searah terhadap 

variabel PU dengan nilai signifikansi yang ditunjukkan 0.000 < 0.05 dan nilai beta 

yang ditunjukkan sebesar 0.279. 

4.4.2. Hasil Uji Regresi PEOU dan PU terhadap Sikap 

Variabel independen (x) yaitu PEOU dan PU terhadap variabel dependen 

(y) yaitu Sikap, dilakukan untuk menguji pengaruh PEOU atau persepsi kemudahan 
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dan PU atau persepsi kemanfaatan terhadap Sikap / ATUT dengan model pengujian 

ini, dilakukan dengan: 

Sikap = a + β1 PEOU + β2 PU + e 

Dengan persamaan regresinya di dapatkan dari rumus: 

Y = variabel y yang terbentuk yaitu Sikap 

β1 = koefisien determinasi 

e = error 

Uji regresi yang diperoleh merupakan garis regresi terbaik dalam hasil 

regresi (Palupi, 2013) dan terdapat tiga cara: 

4.4.2.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .448a .200 .184 2.46533 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PEOU, TOTAL_PU 

b. Dependent Variable: TOTAL_SIKAP 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS menunjukan 

hasil dari R2 dengan perolehan nilai 0.448 atau sebesar 44.8%. Angka tersebut 

menunjukan adanya konstruk PU (Perceived Use) dan PEOU (Perceived Ease Of 

Use) menjelaskan sebesar 44.8% mempengaruhi variabel Sikap (Perceived Use), 

dan sisanya yaitu sebesar 55.2% yang berasal dari 100%-44.8% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model (Palupi, 2013). 
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4.4.2.2. Uji F (signifikansi model simultan) 

Output hasil perhitungan SPSS: 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 147.759 2 73.880 12.156 .000b 

Residual 589.551 97 6.078   

Total 737.310 99    

a. Dependent Variable: TOTAL_SIKAP 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_PEOU, TOTAL_PU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Hasil pegujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, menunjukan bahwa 

nilai F memperoleh angka 12.156 dengan probabilitas 0.000. Probabilitas yang 

ditunjukan dari hasil output signifikansi memperoleh probabilitas < 0.5% yang 

artinya model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi Sikap 

dan hal ini mengartikan bahwa variabel PU (Perceived Usefulness) dan PEOU 

(Perceived Ease Of Use), keduanya mempengaruhi Sikap (Palupi, 2013). 

4.4.2.3. Uji t (signifikansi individual) 

Signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 0.05 atau α5%. Uji 

ini perlu dilakukan untuk mengetahui variabel independen yaitu PU (Perceived 

Usefulness) dan PEOU (Perceived Ease Of Use) mempengaruhi variabel dependen 

yaitu Sikap dan output SPSS dari hasil signifikansi variabel PU (Perceived 

Usefulness) memperoleh nilai 0.006 dan PEOU (Perceived Ease Of Use) diperoleh 

dengan angka 0.010. Dikatakan berpengaruh karena hasil yang ditunjukan 

signifikansi PU dan PEOU < α yaitu untuk PU 0.006 < 0.05 dan PEOU 0.010 < 
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0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PU (Perceived Usefulness) dan PEOU 

(Perceived Ease Of Use) memiliki pengaruh terhadap Sikap. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.165 1.482  2.811 .006 

TOTAL_PU .243 .087 .276 2.788 .006 

TOTAL_PEOU .160 .061 .259 2.616 .010 

a. Dependent Variable: TOTAL_SIKAP 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Dari tabel Coefficents juga menjelaskan persamaan regresi yang terbentuk yaitu: 

Sikap = 4.165 + 0.243 PU + 0.160 PEOU + e 

Artinya, variabel PU dan PEOU mempengaruhi secara positive dan searah terhadap 

variabel Sikap dengan nilai signifikansi variabel PU yang ditunjukkan 0.006 < 0.05 

dan nilai beta ditunjukkan 0.243 serta nilai signifikansi PEOU 0.010 < 0.05 dan 

nilai beta yang ditunjukkan adalah sebesar 0.160. 

4.4.3. Hasil Uji Regresi Sikap terhadap Minat 

Variabel independen (x) yaitu Sikap terhadap variabel dependen (y) yaitu 

Minat, dilakukan untuk menguji pengaruh Sikap terhadap Minat dengan model 

pengujian ini, dilakukan dengan: 

Minat = a + β1 Sikap + e 

Dengan persamaan regresinya di dapatkan dari rumus: 

Y = variabel y yang terbentuk yaitu Minat 
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β1 = koefisien determinasi 

e = error 

Uji regresi yang diperoleh merupakan garis regresi terbaik dalam hasil 

regresi (Palupi, 2013) dan terdapat tiga cara: 

4.4.3.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .554a .307 .300 2.38819 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SIKAP 

b. Dependent Variable: TOTAL_MINAT1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Output pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS menunjukan 

hasil dari R2 dengan perolehan nilai 0.554 atau sebesar 55.4%. Angka tersebut 

menjelaskan bahwa Sikap sebesar 55.4% mempengaruhi variabel Minat, dan 

sisanya yaitu sebesar 44.6% yang berasal dari 100%-55.4% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model (Palupi, 2013). 

4.4.3.2. Uji F (signifikansi model simultan) 

Output hasil perhitungan SPSS: 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 247.811 1 247.811 43.449 .000b 

Residual 558.939 98 5.703   

Total 806.750 99    
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a. Dependent Variable: TOTAL_MINAT1 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_SIKAP 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Hasil pegujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, menunjukan 

bahwa nilai F memperoleh angka 43.449 dengan probabilitas 0.000. Probabilitas 

yang ditunjukan dari hasil output signifikansi memperoleh probabilitas < 0.5% yang 

artinya model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi Minat 

dan hal ini mengartikan bahwa Sikap mempengaruhi Minat (Palupi, 2013). 

4.4.3.3. Uji t (signifikansi individual) 

Dalam penelitian ini signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0.05 atau 

α5%. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui variabel independen yaitu Sikap 

mempengaruhi variabel dependen yaitu Minat dan output SPSS dari hasil 

signifikansi variabel Sikap memperoleh nilai 0.000. Dikatakan berpengaruh karena 

hasil yang ditunjukan signifikansi Sikap < α. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Sikap memiliki pengaruh terhadap Minat. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.558 1.028  3.461 .001 

TOTAL_SIKAP .580 .088 .554 6.592 .000 

a. Dependent Variable: TOTAL_MINAT1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Dari tabel Coefficents juga menjelaskan persamaan regresi yang terbentuk yaitu: 

Minat = 3.558 + 0.580 Sikap + e 
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Artinya, variabel Sikap mempengaruhi secara positive dan searah terhadap variabel 

Minat dengan nilai signifikansi variabel Sikap yang ditunjukkan 0.000 < 0.05 dan 

nilai beta ditunjukkan 0.580. 

4.4.4. Hasil Uji Regresi Minat terhadap Penggunaan / ATU 

Variabel independen (x) yaitu Minat terhadap variabel dependen (y) yaitu 

Penggunaan / ATU (Actual Technology Use), dilakukan untuk menguji pengaruh 

Minat terhadap Penggunaan / ATU (Actual Technology Use) dengan model 

pengujian ini, dilakukan dengan: 

ATU = a + β1 Minat + e 

Dengan persamaan regresinya di dapatkan dari rumus: 

Y = variabel y yang terbentuk yaitu ATU 

β1 = koefisien determinasi 

e = error 

Uji regresi yang diperoleh merupakan garis regresi terbaik dalam hasil 

regresi (Palupi, 2013) dan terdapat tiga cara: 

4.4.4.1. Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .234a .055 .045 3.35884 
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a. Predictors: (Constant), TOTAL_MINAT1 

b. Dependent Variable: TOTAL_ATU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukan R2 dengan perolehan nilai 

0.234 atau sebesar 23.4%. Angka tersebut menjelaskan bahwa Minat (Behavioral 

Intention) sebesar 23.4% mempengaruhi variabel Perilaku Penggunaan atau ATU 

(Actual Technology Use), dan sisanya yaitu sebesar 76.6% yang berasal dari 

perhitunga 100%-23.4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Palupi, 2013). 

4.4.4.2. Uji F (signifikansi model simultan) 

Output hasil perhitungan SPSS: 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 64.173 1 64.173 5.688 .019b 

Residual 1105.617 98 11.282   

Total 1169.790 99    

a. Dependent Variable: TOTAL_ATU 

b. Predictors: (Constant), TOTAL_MINAT1 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Uji F dalam perhitungan SPSS, menunjukan bahwa nilai F memperoleh 

angka 5.688 dengan probabilitas 0.019. Probabilitas yang ditunjukan dari hasil 

output signifikansi memperoleh probabilitas < 0.5% yang artinya model regresi 

yang digunakan dapat dipakai untuk memprediksi Perilaku Penggunaan atau ATU 

(Actual Technology Use) dan hal ini mengartikan bahwa Minat mempengaruhi 

Perilaku Penggunaan atau ATU (Actual Technology Use) (Palupi, 2013). 
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4.4.4.3. Uji t (signifikansi individual) 

Dalam uji penelitian ini signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0.05 

atau α5%. Uji ini perlu dilakukan untuk mengetahui variabel independen yaitu 

Minat mempengaruhi variabel dependen yaitu Perilaku Penggunaan atau ATU 

(Actual Technology Use).  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.007 1.054  6.646 .000 

TOTAL_MINAT1 .353 .148 .234 2.385 .019 

a. Dependent Variable: TOTAL_ATU 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 

Output SPSS dari hasil signifikansi variabel Minat memperoleh nilai 0.019. 

Variabel Minat berpengaruh tehadap variabel Penggunaan / ATU dan dikatakan 

berpengaruh karena hasil yang ditunjukan signifikansi Minat sebesar < α yaitu 

0.019 < 0.05. Dari tabel Coefficents juga menjelaskan persamaan regresi yang 

terbentuk yaitu: 

ATU = 7.007 + 0.353 Minat + e 

Artinya, variabel Minat mempengaruhi secara positive dan searah terhadap variabel 

ATU / Penggunaan dengan nilai signifikansi variabel Minat yang ditunjukkan 0.019 

< 0.05 dan nilai beta ditunjukkan 0.353. 
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4.5. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis 

Dari hasil perhitungan diatas maka menghasilkan kesimpulan signifikansi < 0.05 

(alpha): 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Kesimpulan yang pertama, dalam uji pengaruh variabel PEOU terhadap PU 

adalah adanya pengaruh yang signifikan dari persepsi kemudahan terhadap persepsi 

kemanfaatan dengan arti teknologi mudah untuk dilakukan dan orang berpikir 

bahwa teknologi yang mudah membawa manfaat bagi pemakai teknologi tersebut 

(memudahkan pekerjaan mereka). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima yaitu PEOU (Perceived Ease of Usefulness) berpengaruh positive 

terhadap PU (Perceived Usefulness) dalam menggunakan electronic toll. Dengan 

adanya kemudahan yang dirasakan para pengguna jalan tol, dari kartu electronic 

toll membuat para pengguna merasakan manfaat dari kartu electronic toll. Hasil 

penelitian ini, konsisten dengan penelitian Chau dan Lai (2003) yaitu adanya 

0.006 

Perceived 

Ease Of 

Use 

(PEOU) 

Perceived 

Usefulnes

s 
Minat 

menggunaka

n electronic 

toll 

Behavioral 

Penggunaa

n nyata 

electronic 

toll 

Actual 

Technology 

Use  

Sikap 

masyarakat 

Semarang 

Attitude 

towards 

Using 

Technology 

 

0.010 

0.000 0.019 
0.000 

Gambar 4.1 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis 
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pengaruh positive yang signifikan dari persepsi kemudahan atau PEOU (Perceived 

Ease of Usefulness) terhadap persepsi kemanfaatan atau PU (Perceived Usefulness) 

dan Arief Wibowo (2008) yaitu PEOU (Perceived Ease of Usefulness) memiliki 

pengaruh yang besar terhadap PU (Perceived Usefulness) serta mendukung teori 

TAM. 

Kesimpulan yang kedua, dalam uji pengujian variabel PU dan PEOU 

terhadap Sikap / ATUT adalah adanya pengaruh yang signifikan dari persepsi 

kemanfaatan dan kemudahan terhadap sikap penggunaan teknologi dengan arti 

teknologi mudah dan bermanfaat untuk dilakukan membuat orang mengambil sikap 

untuk menggunakan suatu teknologi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima yaitu Perceived Usefulness (PU) dan Perceived ease of use (PEOU) 

berpengaruh positive terhadap sikap untuk menggunakan (Attitude Towards Using 

Technology) electronic toll. Karena mudah dan bermanfaat mendorong seseorang 

untuk tertarik dengan kartu electronic toll. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Sh. Singh (2012) yaitu adanya hubungan korelasi yang positive dan 

signifikan antara PEOU dan PU terhadap sikap serta mendukung teori TAM. 

Kesimpulan yang ketiga, dalam uji pengaruh variabel Sikap terhadap Minat 

adalah adanya pengaruh yang signifikan dari sikap menggunakan teknologi 

terhadap minat menggunakan teknologi dengan arti sikap dari seseorang atas 

teknologi e-toll mempengaruhi minat dalam menggunakan electronic toll. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu Sikap dari pengguna mobil 

pribadi / dinas (attitude towards using technology) berpengaruh positive terhadap 

minat/niat dari penggunaan electronic toll (behavioral intention). Hasil penelitian 
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ini konsisten dengan penelitian Arief Wibowo (2008) yaitu adanya hubungan yang 

positive dan signifikan yang mempengaruhi variabel sikap terhadap minat dan 

konsisten dengan penelitian Ian Deshapri Indrayanto, Kertahadi, Heru Susilo 

(2015) yang menunjukan variabel sikap (attitude toward using technology) 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap minat untuk menggunakan dan juga 

konsisten dengan penelitian Davis (1989) yang menunjukan sikap menjadi faktor 

terpenting dalam mempengaruhi minat serta mendukung teori TAM. 

Kesimpulan yang keempat, dalam uji pengaruh variabel Minat terhadap 

Penggunaan / ATU adalah adanya pengaruh yang signifikan dari minat 

menggunakan teknologi terhadap perilaku penggunaan teknologi dengan arti minat 

seseorang atas teknologi e-toll mempengaruhi perilaku untuk menggunakan 

electronic toll. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yaitu Minat/niat 

dari pengguna mobil pribadi / dinas (behavioral intention) berpengaruh positive 

terhadap perilaku nyata dari penggunaan electronic toll (actual technology use). 

Seseorang merasakan minat untuk menggunakan teknologi karena kemudahan dan 

manfaat yang dirasakan maka seseorang pasti akan menggunakan teknologi 

tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Arief Wibowo (2008) 

yaitu minat (behavioral intention) memberikan pengaruh terhadap variabel 

penggunaan (actual technology use) dan konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Tutik Muntianah, Endang Siti Astuti, Devi Farah Azizah (2012) 

bahwa minat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan teknologi 

yang sesungguhnya serta mendukung teori TAM. 
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4.6. Analisis Data Kualitatif 

Selain pengujian kuantitatif, dilakukan juga pengumpulan data kualitatif 

melalui pertanyaan terbuka dalam kuisioner yang dibagikan kepada responden. 

Sebagian besar para pengguna jalan toll terkhususnya adalah pengguna mobil 

pribadi atau mobil dinas yang memiliki kartu electronic toll sangat setuju dan 

mendukung kebijakan pemerintah tanggal 31 Oktober 2017 yaitu semua layanan 

transaksi menggunakan transaksi non tunai di semua gardu tol.  

Dalam pelaksanaan menggunakan electronic toll, responden merasakan adanya 

beberapa hal yang perlu dibangun untuk mendukung penerimaan menggunakan 

kartu electronic toll dan penelitian ini menemukan hal-hal diluar kelima konstruk 

yang ada dalam TAM, yaitu: 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Tanggapan Responden 

No. Indikator Tanggapan Responden 

1.  Infrastruktur 

Mesin 

1. Jika mesin tidak berfungsi (lampu mati, bug di 

aplikasi, masalah sensor, dan lain-lain), maka akan 

menimbulkan kemacetan dan menjadi antrian di 

gardu jalan toll. 

2. Mesin sensor kurang cepat untuk mendeteksi kartu 

dan menjadi sama seperti manual. 

3. Jalan toll perlu disediakan mesin pengisian saldo 

untuk kartu electronic toll seperti mesin top up 
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mandiri untuk kartu electronic toll yaitu e-toll pass 

on board, mesin ATM di setiap gardu jalan toll 

baik itu dari arah utara ke selatan atau arah 

sebaliknya serta di setiap jalan di jalan toll, mesin 

pengecek saldo kartu e-toll sebelum memasuki 

jalan toll, serta pengisian saldo kartu dapat dimana 

saja dan kapan saja seperti pengisian saldo dapat 

dilakukan secara online dan tidak hanya di outlet 

atau bank tertentu saja. 

4. Tinggi mesin perlu disesuaikan dengan mobil dan 

jarak untuk menempelkan kartu ke mesin dengan 

mempertimbangkan para pemakai kendaraan agar 

tidak kesulitan saat akan membayar menggunakan 

kartu electronic toll. 

5. Perlu memperbaharui dan merawat mesin 

pembaca kartu e-toll seperti sensor pada mesin 

pembaca kartu dapat dibuat sesensitif mungkin 

agar tidak perlu tap kartu berkali-kali yang 

melebihi durasi waktu 5 detik serta agar tidak 

menimbulkan kemacetan dan perlu dicat ulang 

jika ada mesin yang sudah terlihat berkarat. 
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6. Pengguna jalan tol masih harus berhenti untuk tap 

kartu, sehingga memerlukan waktu untuk berhenti 

dan tetap menimbulkan antrian. 

7. Memperbanyak jumlah mesin sensor pada baris 

antrian sehingga dalam satu antrian terdapat 4-5 

mobil yang bisa tap dalam masing-masing baris 

contoh ada 6 gerbang toll, masing-masing gerbang 

ada 4 mesin, sehingga pada saat yang bersamaan, 

ada 24 mobil yang bisa tap. Tentu gerbang tol 

harus bisa mendeteksi dan menghitung berapa 

banyak mobil yang lewat, sesuai jumlah tap pada 

masing-masing baris antrian. 

2.  Infrastruktur 

Kartu E-toll 

1. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan berbagai 

bank swasta yang bertujuan sebagai sarana 

pembuat kartu untuk melewati gardu jalan toll 

yaitu bank BCA, bank Permata, bank Mega, dan 

lain sebagainya karena tidak semua memiliki kartu 

e-money (electronic money) Mandiri, Brizzi, 

Tapcash BNI, BTN dan kartu e-toll atau indomaret 

card. 

2. Diharapkan adanya prosedur penanggulangan 

apabila pengguna jalan tol tidak memiliki cukup 

saldo atau lupa membawa kartu e-toll. 
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3. Pengguna jalan tol harus mengeluarkan uang / 

membayar di depan (berupa saldo kartu e-toll) 

yang mana sisanya tidak dapat dicairkan / 

diuangkan kembali dan para pengguna e-toll harus 

pergi ke Indomaret atau ATM untuk dapat mengisi 

saldo. Menjadi sangat tidak efesien bagi orang 

yang tidak tiap hari menggunakan jalan tol. 

4. Memperbanyak penjualan kartu electronic toll 

yang disertai dengan saldo di setiap barisan antrian 

pada gardu toll. 

5. Kartu e-toll tidak hanya sebagai kunci pembuka 

saja untuk melintasi di gardu toll dan diharapkan 

dapat langsung memotong saldo kartu e-toll yang 

di tap’kan ada mesin dengan tujuan agar tidak 

terjadi penumpukan total pembayaran yang harus 

dibayarkan pada akhir perjalanan menggunakan 

jalan toll serta dapat memperkirakan saldo yang 

ada di kartu yaitu masih ada saldo atau tidak. 

3.  Sosialisasi 1. Pengetahuan masyarakat terhadap electronic toll 

belum maksimal dan menyeluruh sampai ke dalam 

elemen lapisan masyarakat. 

2. Sosialisasi yang buruk artinya tidak semua 

pengguna jalan toll tahu bagaimana cara 
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menggunakan kartu electronic toll, cara pengisian 

ulang kartu, cara memperoleh kartu electronic toll, 

dan lain sebagainya. 

4. Teknologi 1. Sistem pada mesin kartu electronic toll perlu 

diperbaiki dengan dapat menggunakan 2 kartu e-

toll yang berbeda dan tidak hanya 1 saja yang 

berfungsi seperti jika pengguna memiliki 2 kartu 

contoh kartu Brizzi dan kartu Tapcash BNI, pada 

saat melintasi gardu pertama pengguna memilih 

menggunakan kartu Brizzi, lalu melintasi gardu 

kedua dan di gardu kedua, pengguna dapat 

menggunakan kartu Tapcash BNI baik untuk 

perjalan pergi dan pulang. 

2. Teknologi yang digunakan harus dibuat secanggih 

dan se-efisien mungkin seperti dikembangkannya 

teknologi ERP (Electronic Road Pricing) di 

Negara Singapore. Teknologi ERP (Electronic 

Road Pricing) digunakan dengan cara me-record 

nomor polisi kendaraan yang melintasi jalan toll 

dengan system sensor. 


