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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

  Responden penelitian ini adalah pengguna aplikasi online di kota Semarang. 

Dari 100 responden hanya 75 kuesioner kembali. Berikut yang menjelaskan tentang 

gambaran umum responden pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Umur 

 

 

 Sumber: Data yang diolah (2019) 

  Berdasarkan data diatas bahwa mayoritas responden pada penelitian ini 

berusia Antara 30-40 tahun.  

Tabel 4.2 Jenis Kelamin 

 

 

  

  Sumber: Data yang diolah (2019) 

  Berdasarkan table diatas menjelaskan bahwa jenis kelamin terbanyak yang 

menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas adalah perempuan dengan 

jumlah 43 responden. 
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Tabel 4.3. Jenis Transportasi Online 

 

 

 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

  Berdasarkan table diatas menjelaskan bahwa jenis transportasi yang 

digunakan oleh responden hampir sama jumlahnya adalah 37 responden yang 

memakai Gran dan 38 responden menggunakan Gojek 

Tabel 4.4. Lama Penggunaan  

 

 Berdasarkan table di atas mayoritas penggunaan aplikasi transportasi online 

sudah 3 tahun sebanyak 32 responden kemudian disusul oleh lama penggunaan 

aplikasi transportasi online selama 2 tahun.  

 

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Uji Validitas 

 Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2009). Suatu kuesiner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Validitas yang diuji menggunakan corrected item total correlation, yaitu dengan 
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cara mengkoreksi skor total diperoleh dengan menjumlahkan semua skor 

pertanyaan. Dengan kriteria pengujian validitas penelitian sebagai berikut (Ghozali, 

2009). 

1. Jika r hitung  r tabel, maka kuesioner tersebut valid. 

2. Jika r hitung  r tabel, maka kuesioner tersebut tidak valid. 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikan 5% dan jumlah sampel (n) sebanyak 

100 sehingga nilai r tabel yang digunakan adalah 0.227 

Tabel 4.5 Ekspektasi Kinerja 

Pernyataan R hitung R Tabel Keterangan 

X1.1 0.838 0.227 VALID 

X1.2 0.817 0.227 VALID  

X1.3 0.832 0.227 VALID 

X1.4 0.897 0.227 VALID 

Sumber: Lampiran Bab 3 

 Nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan (X1.1 sampai X1.4) lebih 

besar dibandingkan dengan r table (0.227) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua item-item pernyataan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur variable X1 (Ekspektasi Kinerja) 

Tabel 4.6 Ekspektasi Usaha 

Pernyataan R hitung R Tabel Keterangan 

X2.1 0.700 0.227 VALID 

X2.2 0.682 0.227 VALID  

X2.3 0.773 0.227 VALID 

X2.4 0.696 0.227 VALID 

Sumber: Lampiran Bab 3 

 Nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan (X2.1 sampai X2.4) lebih 

besar dibandingkan dengan r table (0.227) sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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semua item-item pernyataan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur variable X2 (Ekspektasi Usaha) 

Tabel 4.7 Pengaruh Sosial 

Pernyataan R hitung R Tabel Keterangan 

X3.1 0.632 0.227 VALID 

X3.2 0.848 0.227 VALID  

X3.3 0.867 0.227 VALID 

X3.4 0.865 0.227 VALID 

Sumber: Lampiran Bab 3 

 Nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan (X3.1 sampai X3.4) lebih 

besar dibandingkan dengan r table (0.227) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua item-item pernyataan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur variable X3 (Pengaruh Sosial) 

Tabel 4.8 Kondisi Pemfasilitasi 

Pernyataan R hitung R Tabel Keterangan 

X4.1 0.759 0.227 VALID 

X4.2 0.636 0.227 VALID  

X4.3 0.558 0.227 VALID 

X4.4 0.480 0.227 VALID 

Sumber: Lampiran Bab 3 

 Nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan (X4.1 sampai X4.4) lebih 

besar dibandingkan dengan r table (0.227) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua item-item pernyataan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk 

mengukur variable X4 (Kondisi Pemfasilitasi) 
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Tabel 4.9 Minat Penggunaan 

Pernyataan R hitung R Tabel Keterangan 

Y1 0.591 0.227 VALID 

Y2 0.602 0.227 VALID  

Y3 0.682 0.227 VALID 

Y4 0.683 0.227 VALID 

Sumber: Lampiran Bab 3 

 Nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan (Y1 sampai Y4) lebih besar 

dibandingkan dengan r table (0.227) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

item-item pernyataan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variable Y (Minat Penggunaan) 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

` Ghozali (2009) menjelaskan bahwa uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan mengukur korelasi 

antara jawaban pertanyaan dengan menggunakan nilai statistik cronbach’s alpha 

(α) dan dikatakan reliabel jika memberikan nilai α   0,6 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.10 hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Ekspektasi Kinerja 0.935 Reliable 

Ekspektasi Usaha 0.862 Reliable 

Pengaruh Sosial 0.908 Reliable 

Kondisi Pemfasilitasi 0.790 Reliable 

Minat Penggunaan 0.816 Reliable 

Sumber: Lampiran Bab 3 
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Semua variabel memberikan masing-masing nilai cronbach’s alpha lebih 

besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan kuesioner telah reliabel. 

 

4.3. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai 

jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata  

Empiris 

Range Kategori Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Ekspektasi 

Kinerja 

7-35 10-20 16,19 >14 15-19 20< Sedang 

Ekspektasi 

Usaha 

7-35 7-15 12,92 >11 12-13 16< Sedang 

Pengaruh 

Sosial 

7-35 8-20 16,34 >13 14-20 21< Sedang 

Kondisi 

Pemfasilitasi 

7-35 9-20 15,90 >13 14-18 19< Sedang 

Motivasi 7-35 14-35 26,92 >22 23-31 32< Sedang 

    Sumber: Lampiran Bab 3 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukan jumlah responden sebanyak 75. 

Variabel Ekspektasi kinerja mempunyai skor rata-rata sebesar 16,19. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden cukup tinggi merasakan pengaruh terhadap 

ekepktasi kinerja yang terkait dengan masalah penggunaan aplikasi transportasi 

online dapat membantu dalam meningkatkan kinerjanya seperti peningkatan 

produktivitas responden, mendapat harga terjangkau, membantu dalam perjalan. 

Ekspektasi usaha menunjukkan skor rata-rata sebesar 12,92. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden cukup tinggi merasakan pengaruh terhadap pengguna aplikasi 

online akan dapat mengurangi upaya dalam melakukan pekerjaan seperti jelas dan 

dapat dipahami, mudah digunakan, pengoperasian aplikasi.  
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Variabel pengaruh sosial menunjukkan skor rat-rata sebesar 16,34. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden cukup tinggi merasakan pengaruh persepsi orang 

lain terhadap responden, bantuan dari teman dekat menggunakan aplikasi 

transportasi online, dukungan keluarga menggunakan aplikasi transportasi online. 

Variabel kondisi pemfasilitasi menunjukkan skor rata-rata sebesar 15,90. Hal ini 

menunjuukan bahwa responden cukup tinggi merasakan pengaruh memudahkan 

dalam penerapan aplikasi transportasi online seperti kerjasama dengan merchant 

lain, kompatibel dengan perangkat handphone, adanya layanan customer service. 

Variabel minat penggunaan menunjukkan skor rata-rata sebesar 26,92. Hal 

ini menunjukkan bahwa cukup tingginya persepsi responden untuk menggunakan 

aplikasi transportasi online dalam rangka untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya.  

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.12. Uji Asumsi Klasik 

No Keterangan Nilai Sig Kesimpulan 

1 Uji Normalitas 

Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi 

Usaha, Pengaruh Sosial, Sarana 

Pemfasilitasi – Motivasi 

0,200 > 0,05 Sehingga 

dapat dikatakan 

data pada 

penelitian ini 

normal  

2 Uji Multikolienaritas 

Ekspektasi Kerja – Minat 

Penggunaan 

Ekspektasi Usaha – Minat 

Penggunaan 

Pengaruh Sosial – Minat 

Penggunaan 

Sarana Pemfasilitasi – Minat 

Penggunaan 

Tolerance 

0,571 

 

 

0.445 

 

0.425 

 

0.473 

VIF 

1.750 

 

 

2.249 

 

2.352 

 

2.114 

Kesimpulan 

Tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. 

Jadi dapat 

dikatakan bahwa 

data pada 

penelitian ini 

bebas dari 

multikolienaritas 
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3 Uji Hetereokedastisitas 

Ekspektasi Kinerja 

Ekspektasi Usaha 

Pengaruh Sosial 

Sarana Pemfasilitasi 

 

 

0.724 

0.166 

0.072 

0.276 

 

 

> 0,05 artinya 

data pada 

penelitian ini 

telah terbebas 

dari 

heterokedastisitas 

Sumber: Lampiran Bab 3 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 

0,200>0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. Dilihat 

dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 100. Jadi 

dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolienaritas. Nilai 

variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa data pada penelitian ini telah bebas dari heterokedastisitas 

Uji Hipotesis 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.13. Hasil Uji Hipotesis 

No Keterangan Nilai Kesimpulan 

1 Uji F  

Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi 

Usaha, Pengaruh Sosial, Kondisi 

Pemfasilitasi– Minat Penggunaan 

 

0,000 

 

Nilai Sig. F sebesar 

0,000 < 0,05 artinya 

model fit untuk 

digunakan. Model 

regresi dapat 

digunakan untuk 
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memprediksi minat 

penggunaan 

2 Koefisien Determinasi 

Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi 

Usaha, Pengaruh Sosial, Kondisi 

Pemfasilitasi – Minat Penggunaan 

 

Adj.R2 

 0,809 

 

Nilai Adj.R2 0,428 

berarti daya penjelas 

variabel independen 

terhadap variabel 

dependen adalah 

sebesar 42,0% 

sedangkan sisanya 

58,0% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di 

luar model. 

3 Uji T 

Ekspektasi Kinerja – Minat 

Penggunaan 

Ekspektasi Usaha – Minat 

Penggunaan 

Pengaruh Sosial – Minat 

Penggunaan 

Sarana Pemfasilitasi – Minat 

Penggunaan 

 

Uji T 

0.005 

0.741 

0.014 

0.001 

 

 

Diterima 

Ditolak 

Diterima 

Diterima 

 

 

 

Berdasarkan nilai koefisien regresi pada tabel diatas, maka dapat disusun 

persamaan regresi: 

MP = 65.011+ 0.239EK + 0.037EU + 0.203PS + 0.375KP + €  

4.5. Pembahasan 

4.5.1.Ekspektasi Kinerja Berpengaruh Terhadap Minat Penggunaan 
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Nilai t variabel Ekspektasi Kinerja adalah sebesar 0.005<0.05 dengan β 

sebesar 0,239. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan Ekspektasi 

Kinerjaterhadap Minat Penggunaan karena nilai t>0.05 dan nilai β> 0. Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Ekspektasi 

Kinerja berpengaruh positif terhadap Minat Penggunaan diterima. Berdasarkan 

hasil uji statistik maka hubungan dalam hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

Ekspektasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Minat Penggunaan diterima 

sehingga semakin tinggi Ekspektasi Kinerja maka semakin tinggi Minat 

Penggunaan yang diterima. Ekspektasi Kinerja merupakan tingkat dimana 

responden meyakini dengan menggunakan aplikasi transportasi online dapat 

membantu dalam meningkatkan kinerjanya seperti peningkatan produktivitas 

responden, mendapat harga terjangkau, membantu dalam perjalanan. Riset-riset 

sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian Putri dan Mahendra 

(2017) adalah Ekspektasi Kinerja berpengaruh terhadap Minat Penggunaan 

4.5.2. Ekspektasi Usaha Berpengaruh Terhadap Minat Penggunaan 

 Nilai t variabel Ekspektasi Usaha adalah sebesar 0,741>0.05 dengan β 

sebesar 0,037. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan Ekspektasi Usaha 

terhadap Minat Penggunaan karena nilai t>0.05 dan nilai β> 0. Dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Ekspektasi Usaha tidak 

berpengaruh positif terhadap Minat Penggunaan ditolak. Ekspektasi usaha 

merupakan tingkat dimana responden mendapat kemudahan dari pengguna aplikasi 

online yang dapat mengurangi upaya dalam melakukan suatu pekerjaan ( tenaga 

dan waktu ). Riset ini sesuai dengan penelitian dari Ningrum (2016) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor 

sosial, kesesuaian tugas dan kondisi yang memfasilitasi pemakai terhadap minat 

pemanfaatan sistem informasi.   

4.5.3. Pengaruh Sosial Berpengaruh Terhadap Minat Penggunaan 

 Nilai t variabel Pengaruh Sosial adalah sebesar 0,014 < 0.05 dengan β 

sebesar 0,203. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan Pengaruh Sosial 
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terhadap Minat Penggunaan karena nilai t < 0.05 dan nilai β > 0. Dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan hipotesis 3yang menyatakan bahwa Pengaruh Sosial 

berpengaruh positif terhadap Minat Penggunaan diterima. Berdasarkan hasil uji 

statistik maka hubungan Pengaruh Sosial dalam hipotesis 3yang menyatakan bahwa 

Pengaruh Sosial berpengaruh positif terhadap Minat Penggunaan diterima. 

Pengaruh Sosial merupakan tingkat responden menganggap bahwa orang lain 

memberikan keyakinan kepada diri responden untuk dapat menggunakan aplikasi 

transportasi online tersebut seperti persepsi orang lain terhadap saya, bantuan dari 

teman dekat menggunakan aplikasi transportasi online, dukungan keluarga 

menggunakan aplikasi transportasi online. Pada penelitian Putri dan Mahendra 

(2017) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang siginifikan antara pengaruh 

sosial dengan minat penggunaan. 

4.5.4. Kondisi Pemfasilitasi Berpengaruh Terhadap Minat Penggunaan 

 Nilai t variabel Sarana Pemfasilitasi adalah sebesar 0.001 < 0.05 dengan β 

sebesar 0,375. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan Sarana 

Pemfasilitasikarena nilai sig < 0.05. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 

4yang menyatakan bahwa Sarana Pemfasilitasiberpengaruh terhadap Minat 

Penggunaan diterima. Berdasarkan hasil uji statistik maka hubungan Kondisi 

Pemfasilitasi dalam hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Kondisi Pemfasilitasi 

berpengaruh terhadap minat penggunaan diterima sehingga semakin tinggi 

Kondisi Pemfasilitasi maka semakin tinggi minat penggunaan yang dimiliki orang. 

Kondisi Pemfasilitasi merupakan faktor-faktor obyektif yang dapat memudahkan 

dalam penerapan aplikasi transportasi online seperti kerjasama dengan merchant 

lain, kompatibel dengan perangkat handphone, adanya layanan customer service. 

Riset sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian ini. pada penelitian Putri dan 

Mahendra  (2017) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang siginifikan antara 

kondisi pemfasilitasi dengan minat penggunaan. 

 

 


