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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan perusahaan manufaktur di Semarang. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi nama perusahaan, jenis kelamin, 

dan pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.1. Nama Perusahaan  

Keterangan Jumlah 

(orang) 

% 

 AGUARIA 20 9.6% 

PT. BANDENG JUWANA 7 3.4% 

CV. RODA JATI SEMARANG 3 1.4% 

CV. DYRIANA BAKERY 20 9.6% 

PT. FUMIRA 20 9.6% 

PT. I.S.T.W SEMARANG 8 3.8% 

PT. INDO MULTI PLASTINDO 3 1.4% 

 JAMU DJAGO 20 9.6% 

PT. KARYA CIPTANYATA WISESA 3 1.4% 

PT. MAJU JAYA SARANA GRAFIKA 20 9.6% 

PT. SAI APPAREL INDUSTRIES SEMARANG 19 9.1% 

PT. KURNIA JATI UTAMA INDONESIA 20 9.6% 

PT. SAMPHARINDO PERDANA 20 9.6% 

PT. SUSAN PHOTO ALBUM 20 9.6% 

UD. SAMUDERA JAYA 5 2.4% 

Total 208 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

95 

113 

 

45,7% 

54,3% 

 TOTAL: 208 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden pada penelitian yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 95 orang (45,7%) dan 113 orang atau 54,3% adalah 

perempuan. Proporsi antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang. 

 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

3. Pendidikan: 

a. SMP 

b. MTS 

c. SMK 

d. SMA 

e. D3 

f. S1 

g. S2 

 

2 

1 

36 

86 

5 

77 

1 

 

1% 

0,5% 

17,3% 

41,3% 

2,4% 

37% 

0,5% 

 TOTAL: 208 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden pada penelitian yang 

berpendidikan S2 yaitu berjumlah 1 orang (0,5%), yang berpendidikan S1 yaitu 

berjumlah 77 orang (37%), berpendidikan D3 berjumlah 5 orang (2,4%), berpendidikan 

SMA berjumlah 86 orang (41,3%), yang berpendidikan SMK berjumlah 36 orang 
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(17,3%), yang berpendidikan MTS yaitu berjumlah 1 orang (0,5%), dan yang 

berpendidikan SMP yaitu berjumlah 2 orang (1%).  Proporsi terbesar adalah SMA 

sebanyak 41,3% kemudian S1 sebanyak 37%. 

 

Tabel 4.4. Crosstab Jenis Kelamin dan Pendidikan  

 

 

jenis_kelamin 

Total LAKI-LAKI PEREMPUAN 

pendidikan D3 0 5 5 

MTS 0 1 1 

S1 29 48 77 

S2 0 1 1 

SMA 48 38 86 

SMK 18 18 36 

SMP 0 2 2 

Total 95 113 208 

 Sumber: Data Primer yang Diolah 

  Hasil data menunjukan proporsi sampel dengan mempertimbangkan pendidikan 

dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden adalah 

perempuan berpendidikan S1 dan laki-laki berpendidikan SMA. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas dilakukan 

dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian pertama untuk uji 

validitas dilakukan untuk menguji variabel information quality: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Information quality  

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.867 0.138 Valid 

X2 0.869 0.138 Valid 

X3 0.905 0.138 Valid 

X4 0.918 0.138 Valid 

X5 0.883 0.138 Valid 

X6 0.896 0.138 Valid 

X7 0.884 0.138 Valid 

X8 0.913 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel information quality dapat dikatakan valid. Kemudian 

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel system  quality: 

 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian System  quality 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.839 0.138 Valid 

X2 0.822 0.138 Valid 

X3 0.807 0.138 Valid 

X4 0.825 0.138 Valid 

X5 0.838 0.138 Valid 

X6 0.855 0.138 Valid 

X7 0.906 0.138 Valid 

X8 0.829 0.138 Valid 

X9 0.898 0.138 Valid 

X10 0.895 0.138 Valid 

X11 0.804 0.138 Valid 

X12 0.876 0.138 Valid 

X13 0.843 0.138 Valid 

X14 0.834 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  
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Dilihat dari tabel 4.6. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua item 

pertanyaan untuk variabel system  quality ini dapat dikatakan valid. Kemudian berikutnya 

adalah hasil pengujian validitas untuk variabel service  quality: 

 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Service  quality 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.823 0.138 Valid 

X2 0.866 0.138 Valid 

X3 0.893 0.138 Valid 

X4 0.876 0.138 Valid 

X5 0.871 0.138 Valid 

X6 0.930 0.138 Valid 

X7 0.841 0.138 Valid 

X8 0.824 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel service  quality adalah valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel intention to 

use: 

 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Intention to use 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.956 0.138 Valid 

X2 0.956 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel intention to use adalah valid. Kemudian berikutnya adalah 

hasil pengujian validitas untuk variabel user satisfaction: 
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Tabel 4.9. Hasil Pengujian User satisfaction 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.725 0.138 Valid 

X2 0.726 0.138 Valid 

X3 0.902 0.138 Valid 

X4 0.877 0.138 Valid 

X5 0.883 0.138 Valid 

X6 0.831 0.138 Valid 

X7 0.880 0.138 Valid 

X8 0.837 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel user satisfaction adalah valid. Kemudian berikutnya 

adalah hasil pengujian validitas untuk variabel use: 

 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Use 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.883 0.138 Valid 

X2 0.868 0.138 Valid 

X3 0.818 0.138 Valid 

X4 0.867 0.138 Valid 

X5 0.852 0.138 Valid 

X6 0.830 0.138 Valid 

X7 0.904 0.138 Valid 

X8 0.914 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yangDiolah  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel use adalah valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel net benefits: 
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Tabel 4.11. Hasil Pengujian Net benefits 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0.921 0.138 Valid 

X2 0.936 0.138 Valid 

X3 0.926 0.138 Valid 

X4 0.866 0.138 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel net benefits adalah valid. 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner ini 

dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Information quality  0.973 Reliabel 

System  quality  0.974 Reliabel 

Service  quality  0.964 Reliabel 

Intention to use  0.977 Reliabel 

User satisfaction  0.955 Reliabel 

Use  0.966 Reliabel 

Net benefits  0.964 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel 4.12. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel pada 

penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan reliabel. 
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4.3. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

InformationQuality 208 2,25 5,00 4,2888 ,57559 

SystemQuality 208 2,29 5,00 4,1913 ,54069 

ServiceQuality 208 2,00 5,00 4,2630 ,54658 

IntentionToUse 208 2,00 5,00 4,4375 ,56332 

UserSatisfaction 208 2,25 5,00 4,2395 ,56719 

Use 208 2,25 5,00 4,3255 ,51932 

NetBenefits 208 2,00 5,00 4,4135 ,53812 

Valid N (listwise) 208     

 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui untuk variabel information quality memiliki rata rata 

sebesar 4,2888. Artinya responden cenderung setuju dengan pernyataan pada information 

quality. Untuk variabel system quality memiliki rata rata sebesar 4,1913. Artinya responden 

cenderung setuju dengan pernyataan pada system quality. Untuk variabel service quality 

memiliki rata rata sebesar 4,2630. Artinya responden cenderung setuju dengan pernyataan pada 

service quality. Untuk variabel intention to use memiliki rata rata sebesar 4,4375. Artinya 

responden cenderung setuju dengan pernyataan pada intention to use. Untuk variabel user 

satisfaction memiliki rata rata sebesar 4,2395. Artinya responden cenderung setuju dengan 

pernyataan pada user satisfaction. Untuk variabel use memiliki rata rata sebesar 4,3255. Artinya 

responden cenderung setuju dengan pernyataan pada use. Untuk variabel net benefit memiliki 

rata rata sebesar 4,4135. Artinya responden cenderung setuju dengan pernyataan pada net 

benefit. 
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4.4. Hasil Analisis SEM 

Analisis selanjutnya setelah analisis konfirmatori adalah analisis Structural Equation 

Modeling (SEM) secara Full Model. Hasil pengolahan data untuk analisis SEM full model tahap 

pertama terlihat seperti pada Gambar 4.1, Tabel 4.14. 

   Gambar 4.1. 

          Analisis SEM Full Model 
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Tabel 4.14. 

Goodness of Fit Indexes untuk Full Model  

Goodness of 

Fit Indeks 

Cut of Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi Square 

Probability 

AGFI 

GFI 

TLI 

CFI 

RMSEA 

<124.3 

> 0.05 

> 0.90 

> 0.90 

> 0.95 

> 0.95 

< 0.08 

122.547 

0,061 

0,979 

0,932 

0,645 

0,662 

       0,163 

Baik 

Baik  

Baik  

Baik 

Marjinal 

Marjinal 

Marjinal 

Sumber: Hasil Analisis data 

   

Tabel 4.15. 

Regression Weights Full model  

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Intention to use <--- Information_Quality ,347 ,093 3,735 *** par_46 

Intention to use <--- System_Quality  ,271 ,126  2,141 ,032 par_48 

Intention to use <--- Service_Quality ,823 ,124 6,657 *** par_50 

User_satisfaction <--- Information_Quality ,155 ,067 2,310 ,021 par_47 

User_satisfaction <--- System_Quality ,230 ,090 2,552 ,011 par_49 

User_satisfaction <--- Service_Quality ,399 ,098 4,056 *** par_51 

User_satisfaction <--- Intention to use ,050 ,050 ,991 ,322 par_52 

Use <--- Intention to use ,321 ,053 6,103 *** par_53 

Use <--- User_satisfaction ,630 ,080 7,917 *** par_54 

Net Benefits <--- Use ,844 ,078 10,808 *** par_55 

Net Benefits <--- User_satisfaction -,008 ,080 -,100 ,921 par_56 

 Sumber: Hasil Analisis 

 

Uji terhadap hipotesis model menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data atau fit 

terhadap data yang tersedia seperti terlihat dari tingkat signifikansi terhadap model sebesar 
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dimana CR diatas 2 dan p dibawah 0.05. Secara keseluruhan nilai indeks yang lain juga 

berada dalam rentang nilai yang diharapkan, dan oleh karena itu model dapat diterima. 

 

4.5  Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian seperti yang diajukan 

pada Bab II. Pengujian hipotesis didasarkan atas pengolahan data penelitian dengan 

menggunakan analisis SEM, dengan cara menganalisis nilai regresi seperti yang ditampilkan 

pada Tabel di atas. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menganalisis nilai C.R (Critical 

Ratio) dan nilai P (Probability) pada hasil olah data Regression Weights, dibandingkan dengan 

batasan statistik yang disyaratkan, yaitu nilai CR (Critical Ratio) di atas 2.00, dan nilai P 

(Probability) di bawah 0.05. Apabila hasilnya menunjukkan nilai yang memenuhi syarat 

tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. 

Ada 11 hipotesis  yang diajukan. Tabel pengujian hipotesis dalam analisis AMOS adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.16. 

Estimasi Parameter Regression Weights  

   
Estimate S.E. C.R. P 

Intention to use <--- Information_Quality ,347 ,093 3,735 *** 

Intention to use <--- System_Quality  ,271 ,126  2,141 ,032 

Intention to use <--- Service_Quality ,823 ,124 6,657 *** 

User_satisfaction <--- Information_Quality ,155 ,067 2,310 ,021 

User_satisfaction <--- System_Quality ,230 ,090 2,552 ,011 

User_satisfaction <--- Service_Quality ,399 ,098 4,056 *** 

User_satisfaction <--- Intention to use ,050 ,050 ,991 ,322 

Use <--- Intention to use ,321 ,053 6,103 *** 

Use <--- User_satisfaction ,630 ,080 7,917 *** 

Net Benefits <--- Use ,844 ,078 10,808 *** 

Net Benefits <--- User_satisfaction -,008 ,080 -,100 ,921 

Sumber: Hasil Analisis  
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4.5.1  Uji Hipotesis I 

 Hipotesis I pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara information quality 

terhadap intention to use. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel  information quality terhadap intention to use seperti terlihat pada tabel 

4.16. adalah sebesar 3.735 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan 

dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hipotesis I penelitian ini dapat diterima. 

 

4.5.2  Uji Hipotesis II 

 Hipotesis II pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara information quality 

terhadap user satisfaction. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel information quality terhadap user satisfaction seperti terlihat pada tabel 

4.16. adalah sebesar  2,310  dengan nilai P (Probability) sebesar 0.021. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan 

dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hipotesis II penelitian ini dapat diterima. 

 

4.5.3  Uji Hipotesis III 

 Hipotesis III pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara system quality terhadap 

intention to use. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel system quality terhadap intention to use seperti terlihat pada tabel 4.16. adalah 

sebesar 2,141 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.032. Kedua nilai ini menunjukkan hasil 
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yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis II 

penelitian ini dapat diterima. 

 

4.5.4  Uji Hipotesis IV 

 Hipotesis IV pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara system quality terhadap 

user satisfaction. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel system quality terhadap user satisfaction seperti terlihat pada tabel 4.16. 

adalah sebesar 2,552 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.011. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk 

nilai P (Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis IV 

penelitian ini dapat diterima. 

 

4.5.5  Uji Hipotesis V 

 Hipotesis V pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara service quality terhadap 

intention to use. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel service quality terhadap intention to use seperti terlihat pada tabel 4.16. adalah 

sebesar 6,657 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil 

yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai 

P (Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis V 

penelitian ini dapat diterima. 
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4.5.6  Uji Hipotesis VI 

 Hipotesis VI pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara service quality 

terhadap user satisfaction. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel service quality terhadap user satisfaction seperti terlihat pada tabel 

4.16. adalah sebesar 4,056 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan 

dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hipotesis VI penelitian ini dapat diterima. 

 

4.5.7  Uji Hipotesis VII 

 Hipotesis VII pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara intention to use 

terhadap  user satisfaction. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel intention to use terhadap  user satisfaction seperti terlihat pada tabel 

4.16. adalah sebesar 0,991 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.322. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu di bawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) 

dan di atas 0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis 

VII penelitian ini ditolak. 

 

4.5.8  Uji Hipotesis VIII 

 Hipotesis VIII pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara intention to use 

terhadap  use. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel intention to use terhadap  use seperti terlihat pada tabel 4.16. adalah sebesar 6,103 

dengan nilai P (Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 
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syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) 

dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis VIII penelitian ini dapat 

diterima. 

 

4.5.9  Uji Hipotesis IX 

 Hipotesis IX pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara user satisfaction 

terhadap use. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel user satisfaction terhadap   use seperti terlihat pada tabel 4.16. adalah sebesar 

7,917 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang 

memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P 

(Probability) dengan arah positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis IX 

penelitian ini dapat diterima. 

 

4.5.10  Uji Hipotesis X 

 Hipotesis X pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara use terhadap net benefit. 

Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel 

use terhadap  net benefit seperti terlihat pada tabel 4.16. adalah sebesar 10,808 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis X penelitian ini dapat diterima. 
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4.5.11  Uji Hipotesis XI 

 Hipotesis XI pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara user satisfaction 

terhadap net benefit. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel user satisfaction terhadap  net benefit seperti terlihat pada tabel 4.16. 

adalah sebesar -0,100 dengan nilai P (Probability) sebesar 0.921. Kedua nilai ini menunjukkan 

hasil yang tidak memenuhi syarat, yaitu di bawah  2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan di atas 

0.05 untuk nilai P (Probability). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis XI penelitian 

ini ditolak. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Kualitas informasi (information quality) berpengaruh positif terhadap intensi 

menggunakan sistem (intention to use) 

  Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel  information quality terhadap intention to use adalah sebesar 3.735 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara information quality terhadap intention to use. 

  Kualitas informasi (information quality)  merupakan seberapa baik mutu atau 

kualitas informasi dimana mutu tersebut dapat memenuhi persyaratan dan harapan orang yang 

membutuhkannya. Intensi untuk menggunakan (intention to use) dapat didefinisikan sebagai 

bentuk keinginan pengguna untuk menggunakan atau menggunakan kembali suatu obyek 

tertentu. Semakin tinggi kualitas informasi  maka intention to use akan semakin baik 
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4.6.2. Kualitas informasi (information quality) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction) 

  Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel information quality terhadap user satisfaction adalah sebesar  2,310  dengan nilai 

P (Probability) sebesar 0.021. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara information quality terhadap user satisfaction. 

 Information Quality merupakan output dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna 

(user). Information quality pada sebuah situs web bertanggung jawab untuk menarik atau 

menolak pelanggan online. Informasi pada situs sering dipindahkan, apabila dibandingkan 

dengan membaca secara rinci. Semakin tinggi kualitas informasi  maka user satisfaction akan 

semakin baik. 

 

4.6.3. Kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap intensi 

menggunakan sistem (intention to use) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel system quality terhadap intention to use adalah sebesar 2,141 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.032. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara system quality terhadap intention to use. Niat merupakan 

kekuatan perilaku yang secara sadar untuk melakukan sesuatu yang telah ditargetkan. Semakin 

tinggi kualitas sistem  maka intention to use akan semakin baik. 
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4.6.4. Kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

(user satisfaction) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel system quality terhadap user satisfaction adalah sebesar 2,552 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.011. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara system quality terhadap user satisfaction. System Quality 

adalah ukuran sistem informasi dan fokus di dalam interaksi antara pengguna dengan sistem 

yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu teknologi. Semakin tinggi kualitas sistem  maka 

kepuasan pengguna akan semakin tinggi 

 

4.6.5. Kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif terhadap  intensi 

menggunakan sistem (intention to use) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel service quality terhadap intention to use adalah sebesar 6,657 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara service quality terhadap intention to use. 

Kualitas layanan sistem informasi merupakan pelayanan yang didapatkan pengguna dari 

pengembang sistem informasi, layanan dapat berupa pembaharuan sistem informasi dan respons 

dari pengembang jika sistem informasi mengalami masalah. Beberapa indikator pada kualitas 

layanan adalah kecepatan respons, kemampuan teknik dan pelayanan dari pengembang sistem 

informasi. Semakin tinggi kualitas pelayanan maka intention to use akan semakin baik. 
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4.6.6. Kualitas pelayanan (service quality) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel service quality terhadap user satisfaction adalah sebesar 4,056 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara service quality terhadap user satisfaction. 

Kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan apapun 

bentuk produk yang dihasilkan. Apabila perceived service sesuai dengan expected service, maka 

kualitas layanan dipersiapkan sebagai kualitas ideal. Sebaiknya apabila perceived service lebih 

jelek dibandingkan expected service, maka kualitas layanan dipersepsikan negatif atau buruk. 

Semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepuasan pengguna akan semakin tinggi. 

 

4.6.7. Intensi menggunakan system (intention to use) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna (user satisfaction) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel intention to use terhadap  user satisfaction adalah sebesar 0,991 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.322. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, 

yaitu di bawah 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan di atas 0.05 untuk nilai P (Probability). 

Artinya, tidak ada pengaruh antara intention to use terhadap  user satisfaction. 
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4.6.8. Intensi menggunakan sistem (intention to use) berpengaruh positif terhadap 

penggunaan (use) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel intention to use terhadap  use adalah sebesar 6,103 dengan nilai P (Probability) 

sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk 

CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah positif. Artinya, 

ada pengaruh antara intention to use terhadap  use. Intensi adalah salah satu aspek dari dalam diri 

manusia yang cenderung untuk memberikan perhatian lebih terhadap suatu obyek guna mencapai 

tujuan. Semakin tinggi intention to use maka penggunaan akan semakin baik. 

 

4.6.9. Kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif terhadap penggunaan 

(use) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk 

pengaruh antara variabel user satisfaction terhadap   use adalah sebesar 7,917 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu 

diatas 2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah 

positif. Artinya, ada pengaruh antara user satisfaction terhadap use. 

Semakin tinggi kepuasan pengguna (user satisfaction) maka akan meningkatkan 

kecenderungan untuk menggunakan teknologi informasi (use). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

ada pengaruh positif antara kepuasan pengguna (user satisfaction) dengan penggunaan (use). 
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4.6.10. Penggunaan (use) berpengaruh positif terhadap keuntungan (net benefit) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel use terhadap  net benefit adalah sebesar 10,808 dengan nilai P (Probability) 

sebesar 0.000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 2.00 untuk 

CR (Critical Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability) dengan arah positif. Artinya, 

ada pengaruh antara use terhadap net benefit. Seseorang dalam menggunakan sesuatu memiliki 

sikap, dimana sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif tentang 

seberapa suka pengguna terhadap sistem tersebut. Semakin tinggi penggunaan  maka keuntungan 

akan semakin tinggi 

 

4.6.11. Kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh positif terhadap keuntungan 

(net benefit) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh 

antara variabel user satisfaction terhadap  net benefit adalah sebesar -0,100 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0.921. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat, 

yaitu di bawah  2.00 untuk CR (Critical Ratio) dan di atas 0.05 untuk nilai P (Probability). 

Artinya, tidak ada pengaruh antara user satisfaction terhadap net benefit. 

 

 

 

 

 


