
40 
 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Pembahasan aplikasi 

Aplikasi batik semarangan dibuat untuk memudahkan proses pembelian 

bagi masyarakat yang ingin membeli batik dari kampong batik dengan lebih 

mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Berikut adalah proses yang dapat 

dilakukan admin dan juga pengguna untuk dapat mengakses aplikasi. 

5.1.1 Admin/ penjual 

Admin atau juga dapat dikatakan sebagai penjual bertugas untuk 

mengunggah gambar produk serta informasi sekaligus harga dari produk yang 

akan dijual. Proses ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

Upload 

 
  Gambar 5.1. Proses unggah admin  

 

 

Proses upload pada gambar 5.1, menyertakan informasi tentang 

batik dan juga gambar batik yang akan dijual. 
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Gambar 5.2 Pilih kategori produk 

 

Admin atau penjual juga akan diminta untuk menginputkan 

kategori sesuai dengan produk seperti pada gambar 5.2. Setelah 

kategori diinputkan, selanjutnya adalah mengisi tentang informasi 

ukuran produk, harga dan jumlah barang yang tersedia seperti 

gambar 5.3. 

 
Gambar 5.3. Mengisi detail produk 
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Tampilan produk pada website 

Setelah admin selesai mengunggah produk, maka dalam website 

akan muncul produk yang telah di upload seperti pada gambar 5.4. 

 
Gambar 5.4. Produk yang diunggah 

 

5.1.2 Pengguna / pembeli 

Berbeda dengan admin/ penjual yang menggunakan web untuk 

menjalankan tugasnya, pengguna/ pembeli melakukan proses transaksi 

menggunakan aplikasi yang dapat di akses menggunakan smartphone. 

Berikut proses transaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna/pembeli. 

Produk 

Untuk dapat melakukan proses transaksi, pengguna harus terlebih 

dahulu memilih barang yang inginkan. Unutk melihat barang, pengguna 

dapat masuk ke halaman produk yang di sediakan seperti gambar 5.5. 
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Gambar 5.5 Menu Produk 

 

Pada halaman ini, pengguna akan diberikan beberapa pilihan 

pakaian. Setelah pengguna menemukan pakaian yang diinginkan, 

selanjutnya pengguna dapat langsung melakukan proses transaksi 

seperti gambar 5.6. 

     
  Gambar 5.6. Informasi Produk 
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Transaksi 

Sebelum pengguna dapat menekan tombol tambah ke keranjang, 

terlebih dahulu harus memilih ukuran yang ingin dibeli seperti gambar 

5.7. 

 
Gambar 5.7 Pilih ukuran 

 

Setelah menekan tombol tambahkan ke keranjang, pembeli juga 

dapat melihat semua produk yang dibeli dengan menekan jumlah total 

yang tertera di pojok atas seperti gambar 5.8. 
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Gambar 5.8. Jumlah barang 

 

Jika pembeli ingin melihat produk apa saja yang dibeli, maka 

untuk melanjutkan proses transaksi, pengguna harus menekan tombol 

“selesai belanja”. Namun jika pembeli tidak ingin melihat lagi produk 

apa saja yang ingin dibeli, maka dapat langsung menekan tombol 

“keranjang”. 

Pengguna/ pembeli akan diminta untuk mengisi beberapa data 

agar proses transaksi terselesaikan. Namun sebelum diminta untuk 

melengkapi beberapa data, pengguna terlebih dahulu akan diperlihatkan 

kembali tentang barang apa yang akan dibeli. Keterangan dapat dilihat 

pada gambar 5.9 
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  Gambar 5.9. Keranjang 

 

Kode program 5.1 dibawah ini adalah script untuk proses 

keranjang. 

<div class="page"><input type="button" value="lanjutkan &raquo;" 
id="Lanjutkan" class="next large beli blue" /> 
<div style="clear: both"></div>7 
<div id="jcart"><?php $jcart->display_cart();?></div> 
</div> 

Kode Program 5.1. Script Keranjang 

 

Setelah pengguna/ pembeli sudah yakin dengan barang yang 

dibeli maka dapat di klik tombol “lanjutkan” seperti gambar 5.9 dan 

akan muncul tampilan form yang harus diisi berisi tentang data alamat 

dan nomor yang dapat dihubungi seperti gambar 5.10. Data ini 

dibutuhkan oleh admin untuk memudahkan proses pengiriman produk 

kepada pembali. 
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  Gambar 5.10. Alamat pengiriman 

 

Kode program 5.2 dibawah ini merupakan script dari alamat 

pengirim. 

<div class="page"><button type="button" class="next large beli blue" 
id="hitungongkir">Lanjutkan &raquo;</button> 
<button type="button" class="prev large beli blue" > « Kembali </button><div 
style="clear: both"></div> 
<div class="title"> Tulis Nama dan alamat Pengiriman</div> 
<ul> 
<li class="required"> 
<label for="contactName">Nama*</label> 
<input type="text" name="contactName" id="contactName" value="" /></li> 
<li class="required"><label>Nomor Telpon*</label><input type="text" 
name="nomorTelpon" id="nomorTelpon" value="" class="requiredField" /></li> 
<li class="required"><label>Alamat*</label><input type="text" 
name="alamatPengiriman" id="alamatPengiriman" value="" 
class="requiredField" /></li> 
<li class="required"><label>Kode Pos*</label><input type="text" 
name="kodePos" id="kodePos" value="" class="requiredField" /></li> 
<li class="required"><label>Propinsi*</label>  
<select id="propinsi"> 
<option value="">--</option> 
<option value="NanggroeAcehDarussalam">Nanggroe Aceh 
Darussalam</option> 
<option value="SumateraUtara">Sumatera Utara</option> 
<option value="SumateraBarat">Sumatera Barat</option> 
<option value="Jambi">Jambi</option> 
<option value="Riau">Riau</option> 
<option value="SumateraBarat">Sumatera Barat</option> 
<option value="SumateraSelatan">Sumatera Selatan</option> 
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<option value="Lampung">Lampung</option> 
<option value="KepulauanBangkaBelitung">Kepulauan Bangka 
Belitung</option> 
<option value="KepulauanRiau">Kepulauan Riau</option> 
<option value="Banten">Banten</option> 
<option value="DKIJakarta">DKI Jakarta</option> 
<option value="JawaBarat">Jawa Barat</option> 
<option value="JawaTengah">Jawa Tengah</option> 
<option value="JawaTimur">Jawa Timur</option> 
<option value="DIYogyakarta">DI Yogyakarta</option> 
<option value="Bali">Bali</option> 
<option value="NusaTenggaraBarat">Nusa Tenggara Barat</option> 
<option value="NusaTenggaraTimur">Nusa Tenggara Timur</option> 
<option value="KalimantanBarat">Kalimantan Barat</option> 
<option value="KalimantanSelatan">Kalimantan Selatan</option> 
<option value="KalimantanTengah">Kalimantan Tengah</option> 
<option value="KalimantanTimur">Kalimantan Timur</option> 
<option value="Gorontalo">Gorontalo</option> 
<option value="SulawesiSelatan">Sulawesi Selatan</option> 
<option value="SulawesiTenggara">Sulawesi Tenggara</option> 
<option value="SulawesiTengah">Sulawesi Tengah</option> 
<option value="SulawesiUtara">Sulawesi Utara</option> 
<option value="SulawesiBarat">Sulawesi Barat</option> 
<option value="Maluku">Maluku</option> 
<option value="MalukuUtara">Maluku Utara</option> 
<option value="PapuaBarat">Papua Barat</option> 
<option value="Papua">Papua</option> 
</select></li> 
<li class="required"><label>Kota/Kabupaten*</label><?php 
get_template_part( 'kota' ); ?></li> 
<li class="required"><label>Kecamatan*</label><p id="txtResult" ></p></li> 
<div style="clear: both"></div> 
</ul> 
</div> 

Kode Program 5.2. Script Alamat pengiriman 

 

Setelah pengisian form alamat pengiriman sudah lengkap, 

pengguna/ pembeli akan diberi informasi tentang biaya yang harus 

dibayarkan seperti gambar 5.11. Biaya meliputi harga produk dan juga 

biaya ongkos kirim. 
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  Gambar 5.11. Invoice 

 

Kode program 5.3 dibawah merupakan script dari invoice. 

<div class="page"> 
<button type="button" class="next large beli blue" id="updatedong">Lanjutkan 
&raquo;</button> 
<button class="prev large beli blue" type="button"> « Kembali </button> 
<div style="clear: both"></div> 
<div class="title"> Invoice </div> 
<li class="required"><label>Belanja</label><input type="text" value="" 
name="belanjaTotal" id="belanjaTotal" class="requiredField" 
readonly="readonly"></input></li> 
<li class="required"><label>jumlah barang</label><input type="text" 
name="jumlahBarang" id="jumlahBarang"   class="requiredField" 
readonly="readonly"/></li> 
<li class="required"><label>Bea Kirim / kg</label><input type="text" 
name="ongkir" id="ongkir" readonly="readonly"/></li> 
<li class="required"><label>Berat total (kg)</label><input type="text" 
name="beratTotal" value="0" id="beratTotal" 
readonly="readonly"></input></li> 
<li class="required"><label>TOTAL ONGKIR</label><input type="text" 
value="Rp 0" id="ongkirTotal1" name="ongkirTotal1" 
readonly="readonly"></input></li> 
<input type="hidden" value="" id="ongkirTotal" readonly="readonly"></input> 
<input id="propinsiku" name="namaPropinsi" type="hidden" 
class="requiredField"/></input> 
<input id="kotaku" name="namaKota" type="hidden" 
class="requiredField"/></input> 
<input id="kecamatanku" name="namaKecamatan" type="hidden" 
class="requiredField"/></input> 
<input id="invoiceku" name="invoiceId" type="hidden" value=" <?php 
invoice_id(); ?>"/></input> 
<div style="clear: both"></div> 
</div> 

Kode program 5.3. Script Invoice 
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Selanjutnya pengguna/pembeli akan diminta mengisi email milik 

pengguna dan informasi tambahan yang ingin disampaikan untuk admin 

seperti gambar 5.12. 

 
  Gambar 5.12. Form order 

 

Kode program 5.4 dibawah merupakan script dari from order. 

<div class="page"> 
<input type="hidden" name="submitted" id="submitted" value="true" /><button 
class=" large beli blue" type="submit">Kirim Form Order! </button> 
<button type="button" class="prev large beli blue">&laquo; Kembali</button> 
<div style="clear: both"></div> 
<div class="title">Isi Email anda</div> 
<li><label>TOTAL</label><input type="text" value="Rp 0" id="orderTotal" 
name="orderTotal" readonly="readonly" ></input></li> 
<li><label for="email">Email*</label><input type="text" name="email" 
id="email" value="" class="requiredField email" /> 
</li> 
<li class="textarea"><label for="commentsText">Info 
Tambahan*</label><textarea name="comments" id="commentsText" 
rows="5" class="requiredField"/></textarea></li> 
<li class="inline"><input type="hidden" name="sendCopy" id="sendCopy" 
value="true" checked="checked" /></li> 
<li class="screenReader"><label for="checking" class="screenReader">If you 
want to submit this form, do not enter anything in this field</label><input 
type="text" name="checking" id="checking" class="screenReader" 
value="<?php if(isset($_POST['checking']))  echo $_POST['checking'];?>" 
/></li> 
</div> 

Kode program 5.4. Script Form order 
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Jika semua form telah diisi maka proses transaksi dapat 

terselesaikan dengan menekan tombol “kirim form order”. Setelah 

proses transaksi selesai, pengguna/ pembeli akan mendapatkan email 

dari admin seperti gambar 5.13, yang berisi tentang produk yang dibeli 

serta kelengkapan data yang diisi. Email ini bertujuan agar jika ada 

kesalahan data yang dimasukkan pengguna dapat langsung 

memberitahukan kepada admin. 

 
  Gambar 5.13.  Email Pembeli 

 

 

Kode program 5.5 dibawah merupakan script dari email pembeli. 

 
if (isset($_POST['jcart_update_cart'] || isset($_POST['jcart_empty'])) 
   { 
   if ($_POST['jcart_update_cart']) 
      { 
      $cart_updated = $cart->update_cart(); 
      if ($cart_updated!==true) 
         { 
         $_SESSION['quantity_error'] = true; 
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         } 
      } 
   if ($_POST['jcart_empty']) 
      { 
      $cart->empty_cart(); 
      } 
   header('Location: ' . $_POST['jcart_checkout_page']); 
   exit; 
   } 
else 
   { 
       $valid_prices = true; 
   if ($valid_prices!== true) 
      { 
       die($jcart['text'['checkout_error']); 
      } 
 
   else if ($valid_prices === true) 
      { 
if(isset($_POST['submitted'])) { 
 if(trim($_POST['checking'])!== '') { 
  $captchaError = true; 
 } else { 
  if(trim($_POST['contactName']) === '') { 
   $nameError = 'You forgot to enter your name.'; 
   $hasError = true; 
  } else { 
   $name = trim($_POST['contactName']); 
  } 
  if(trim($_POST['jumlahBarang']) === '0') { 
   $jumlahError = 'barang kosong.'; 
   $hasError = true; 
  } else { 
   $jumlahBarang = trim($_POST['jumlahBarang']); 
  } 
  if(trim($_POST['email']) === '') { 
   $emailError = 'You forgot to enter your email address.'; 
   $hasError = true; 
  } else if(!eregi("^[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9._%-]+\.[A-Z]{2,4}$", 
trim($_POST['email']))) { 
   $emailError = 'You entered an invalid email address.'; 
   $hasError = true; 
  } else { 
   $email = trim($_POST['email']); 
  } 
  if(trim($_POST['comments']) === '') { 
   $commentError = 'You forgot to enter your comments.'; 
   $hasError = true; 
  } else { 
   if(function_exists('stripslashes')) { 
    $comments = 
stripslashes(trim($_POST['comments'])); 
   } else { 
    $comments = trim($_POST['comments']); 
   } 
  } 

Kode program 5.5. Script email pembeli  
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Bukan hanya pengguna/ pembeli, namun admin/ penjual juga 

akan mendapat email yang berisi pesanan dan data lengkap dari 

pembeli seperti gambar 5.14. 

 
Gambar 5.14. Email penjual 

 

5.2 Menu Informasi Pengguna 

   
Gambar 5.15 Menu Informasi 



54 
 

 

Pada Aplikasi Batik Semarangan terdapat Menu Informasi. Menu 

Informasi berisi tentang sejarah, letak dan beragam toko batik yang ada di 

Kampung Batik. Menu ini dibuat secara khusus untuk pengguna agar dapat 

mengetahui berbagai hal tentang kampung batik. Terlebih jika pengguna berasal 

dari luar kota atau orang yang belum tahu sebelumnya tentang Kampung Batik 

dapat terbantu dengan adanya menu ini karena informasi di dapatkan dengan 

mudah melalui Aplikasi Batik Semarangan. Menurut Bapak Tri Mujiono sebagian 

besar pengunjung Kampung Batik hanya datang untuk berbelanja, dan kurang 

memahami tentang sejarah Kampung Batik. Hal itu terkadang membuat 

pengunjung bertanya tentang sejarah Kampung Batik. Selain itu banyaknya 

pengunjung Kampung Batik selalu memenuhi toko besar yang lebih terlihat, hal 

itu membuat beberapa toko lainnya menjadi kurang terlihat. 

 

5.3 Uji Statistik Pengguna 

5.3.1 Deskripsi Responden 

Data yang didapatkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner post-test yang dilakukan oleh 40 orang responden 

diantaranya 20 orang pria dan 20 orang lainnya wanita. Pengambilan data 

dilakukan selama 5 hari dengan tahapan responden akan diberi aplikasi 

“Batik Semarang” dan diminta untuk mencoba aplikasi tersebut selama 5 

hari. Setelah 5 hari berlalu, responden akan diminta mengisi kuesioner 

tentang pendapat mereka menggunakan aplikasi “Batik Semarang”. Setelah 

data didapatkan, selanjutnya diolah menggunakan SPSS dan hasil kuesioner 

ditampilkan dalam Gambar 5.15. Diagram tsb merupakan diagram usia dari 

responden yang mencoba aplikasi “Batik Semarang”. 
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Gambar 5.15. Data usia responden dalam penelitian uji coba aplikasi Batik Semarang 

 

 

 Dari total 40 responden berasal dari berbagi macam umur, diantaranya usia 

19 sampai 25 tahun sebanyak 18 responden (45%), 9 responden (22%) berada 

pada usia 26 sampai 30 tahun. Sedangkan usia 31 sampai 35 tahun adalah 7 

responden (17%), usia 36 sampai 40 tahun adalah 3 responden (8%), dan 3 

responden (8%) Dan untuk berusia lebih dari 40 tahun. Dari Gambar 4.50 

terlihat bahwa responden terbesar berada pada kisaran usia 18 sampai 25 

tahun.  

Dari jumlah total sebanyak 40 responden, sebanyak 20 responden (50%) 

merupakan pria, sedangkan wanita sebanyak 20 responden (50%). 

Deskripsi pengalaman responden dalam menggunakan smartphone 

android ditunjukka dalam Gambar 5.16. Dari 40 responden, responden yang 

menggunakan smartphone android kurang dari 1 tahun ada 3 orang, lalu yang 

menggunakan 1 sampai 2 tahun adalah 15 orang. Untuk responden yang 

menggunakan smartphone android selama 3 sampai 4 tahun adalah 12 orang 

dan yang menggunakan selama 4 sampai 5 tahun ada 4 responden. Selain itu 
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ada pula responden yang telah menggunakan smartphone android lebih dari 5 

tahun yaitu sebanyak 6 orang. Dari Gambar 5.16. terlihat bahwa rata-rata 

responden telah menggunakan smartphone adroid selama 2,88 tahun. 

 
Gambar 5.16. Data pengalaman responden dalam menggunakan smartphone android 

 

 

Gambar 5.17. merupakan diagram kebiasan penggunaan smartphone 

android. 

 

 
Gambar 5.17. diagram data responden dalam menggunakan smartphone android 
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Dari Gambar 5.17. terlihat bahwa dari 40 responden: 35% (14) 

responden memiliki kebiasaan menggunakan smartphone untuk chatting; 

22% (9) responden menggunakan smartphone untuk media social; 15% (6) 

responden untuk menggambil gambar, 13% (5) responden menggunakan 

untuk belanja online; dan 15% (6) responden yang menggunakan smartphone 

untuk bermain game. Dari Gambar 5.17. terlihat bahwa responden paling 

banyak menggunakan smartphone android untuk chatting dan hanya 13% 

responden yang terbiasa menggunakan smartphone android untuk belanja 

online. 

Gambar 5.18. merupakan diagram ragam media yang biasa digunakan 

responden dalam berbelanja online. 

 
Gambar 5.18. diagram data responden dalam menggunakan media belanja online 

 

Dalam berbelanja online, responden memiliki pilihan tempat untuk 

berbelanja online. Ada 23 responden atau 57% memilih untuk berbelanja 

online menggunakan aplikasi e-commerce. Namun ada juga 15 responden 

atau 38% orang berbelanja online melalui social media. Selain itu sebanyak 

5% atau 2 orang lebih memilih berbelanja online di toko online tertentu. 
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Terlihat bahwa sebagian besar responden menggunakan aplikasi e-commerce 

untuk berbelanja disusul dengan social media dan toko online tertentu. 

Gambar 5.19. merupakan diagram pengalaman responden dalam 

berbelanja online. 

 
Gambar 5.19. Diagram data responden dalam pengalaman berbelanja online 

 

Dari 40 responden; 37% (15) responden baru memulai berbelanja 

online selama kurang dari 1 bulan; 25% (10) responden sudah berbelanja 

online selama 1 sampai 6 bulan; 20% (8) responden melakukan belanja online 

selama 7 sampai 12 bulan; 18% (7) responden sudah melakukan belanja 

online lebih dari 1 tahun. Dari Gambar 5.19. terlihat bahwa sebagian besar 

responden (37%) baru memulai berbelanja online (< 1 bulan). Dan hanya 

(18%) yang memiliki pengalaman berbelanja kurang dari satu tahun. 
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Gambar 5.20. merupakan diagram ragam barang yang biasa dibeli 

responden dengan cara online. 

 

 
Gambar 5.20. Diagram data responden dalam membeli barang secara online 

 

Ada berbagai jenis barang yang dibeli oleh responden dalam 

berbelanja online: 2% (1) responden yang membeli pakaian batik; 25% (10) 

responden membeli pakaian kasual; 37% (15) responden yang membeli 

sepatu/sandal; 18% (7) responden yang membeli tas; 3% (1) responden 

membeli barang elektronik; dan 15% (6) responden membeli gadget atau 

laptop. Dari Gambar 5.20. terlihat bahwa sebagian besar responden membeli 

sepatu atau sandal dan hanya satu orang yang pernah membeli pakaian batik 

saat berbelanja online. 
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Gambar 5.21. merupakan diagram responden frekuensi responden 

dalam berbelanja online. 

 

 

 
Gambar 5.21. Diagram frekuensi responden dalam berbelanja online. 

 

Frekuensi responden dalam berbelanja online seperti ditunjukkan 

dalam gambar 5.7. adalah sebagai berikut: 75% (30) responden atau sebagian 

besar responden melakukan belanja online hanya beberapa bulan sekali; 22% 

(9) responden melakukan belanja online setiap seminggu sekali; dan 3% (1) 

responden melakukan belanja online seminggu 2 kali.  

 

5.4. Analisa Variabel 

5.4.1 Validitas Variabel Kuesioner 

Variabel penelitian mulai dari Kemudahan (M), Kebergunaan (B), 

Ketersediaan Fasilitas (F), Tampilan (T), dan Intensi untuk terus 

menggunakan aplikasi di masa depan (I) perlu diuji validitasnya untuk 
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memastikan bahwa setiap pernyataan-pernyataan yang mewakili masing-

masing variable benar dapat mewakili sikap dari responden. Untuk menguji 

validitas tiap variable dilakukan uji Principal Component Faktor Analysis 

seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5.1. Dari tabel 5.1. Terlihat bahwa 

terdapat kondisi yang tidak diharapkan pada variable T, dimana T1 terpisah 

dengan T2 dan T3 (lingkaran merah).  Setelah mencermati lagi kuesioner 

yang mewakili variable T diambil keputusan oleh peneliti bahwa terdapat 

ketidaktepatan pada kuesioner T2 dan T3. Sehingga diputuskan untuk 

menggugurkan T2 dan T3. Untuk uji berikutnya yang digunakan untuk 

mewakili variabel T adalah T1. 

Dari Tabel 5.1 jumlah yang muncul hanya 4 komponen, hal tersebut 

terjadi karena variabel dalam kondisi tidak ideal. 

Tabel 5.1 Hasil pengujian validitas dengan metode Principal Component Faktor Analysis 
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Keterangan : 

Indikator M = Kemudahan 

Indikator B = Kebergunaan 

Indikator F = Fasilitas 

Indikator T = Tampilan 

Indikator I  = Intensi untuk terus menggunakan 

 

5.4.2 Realibilitas Kuesioner 

Koefisien Cronbach’s Alpha digunakan untuk menguji realibilitas 

kuesioner. Tabel 5.2. menampilkan hasil perhitungan cronbach’s alpha untuk 

masing-masing variabel kecuali variabel tampilan (T), karena khusus variabel 

T hanya tersisa satu indikator yang digunakan dalam penelitian. Dari hasil 

pengujian realibilitas variabel M, F dan I masuk dalam kategori good, 

sedangkan untuk variabel B masuk dalam kategori acceptable. Kategorisasi 

ini menggunakan tabel 5.3. 

 

Tabel 5.2. Koefisien Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel penelitian 

Variabel 
Koefisien Cronbach's 

Alpha 

Hasil 

Kemudahan (M) 0,825 Good 

Kebergunaan (B) 0,735 Acceptable 

Ketersediaan Fasilitas (F) 0,843 Good 

Intensi untuk terus 

menggunakan (I) 
0,852 Good 
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  Tabel 5.3. Tabel penilaian realibilitas 

Cronbach's alpha Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excellent 

0.9 > α ≥ 0.8 Good 

0.8 > α ≥ 0.7 Acceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Questionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

0.5 > α Unacceptable 

 

5.4.3 Uji Korelasi 

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian menggunakan uji korelasi 

antar varibel untuk menguji apakah variabel M, B, F, T memiliki korelasi 

kuat dengan variabel I. Dari Tabel 5.4. Terlihat bahwa M, B, dan T memiliki 

korelasi yang kuat dengan I. Pengecualian ditemukan pada variabel F terbukti 

tidak berelasi dengan I. Ini berarti bahwa Kemudahan dalam menggunakan 

aplikasi (M) memiliki hubungan yang sangat erat dengan keinginan dari 

pengguna untuk terus menggunakan (I) aplikasi Batik semarang. Demikian 

juga persepsi kebergunaan dari aplikasi (B) sangat menentukan apakah 

pengguna akan terus menggunakan aplikasi (I) Batik Semarang dimasa yang 

akan datang. Yang terakhir persepsi tentang tampilan yang ada dalam aplikasi 

(T) sangat menentukan penguna untuk terus menggunakan aplikasi Batik 

Semarang. 

Dari hasil output tabel 5.4 diperoleh korelasi 0,405 artinya terdapat 

hubungan signifikan antara Kemudahan (M) dengan Intensi (I) untuk tetap 

menggunakan aplikasi, sedangkan korelasi 0,457 terdapat hubungan 

signifikan antara Kebergunaan (B) dengan Intensi (I) untuk tetap 
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menggunakan aplikasi, dan korelasi 0,607 juga terdapat hubungan yang 

signifikan antara Tampilan (T1) dengan Intensi (I) untuk tetap menggunakan 

aplikasi Batik Semarangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan SM 

(Kemudahan), SB (Kebergunaan), T1 (Tampilan) dengan SI (Intensi untuk 

menggunakan) adalah sangat kuat dan signifikan.  

 

Tabel 5.4. Tabel korelasi antar variabel 

 
“Korelasi signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed). 

 

Keterangan: 

A (Age)   = Umur 

EA (Experience Android) = Pengalaman menggunakan android 

U (Usage)    = kebiasaan menggunakan android 

P (Place)   = Tempat belanja online 

EO (Experience Online) = Pengalaman belanja online 

T (Times)   = Seringnya belanja Online 

G (Goods)  = Barang yang biasa dibeli 

SM   = rata-rata indikator M (Kemudahan) 
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SB    = rata-rata indikator B (Kebergunaan) 

SF    = rata-rata indikator F (Fasilitas) 

T1    = Indikator Tampilan 

SI    = rata-rata indikator intensi untuk menggunakan 


