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BAB IV

HASIL ANALISIS

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap profil

responden dalam penelitian ini. Responden yang berpartisipasi dalam

penelitian ini terdiri dari para karyawan di bidang keuangan, yang bekerja di

perusahaan yang berlokasi di Pulau Jawa.

Penyebaran kuesioner dilakukan selama 1-2 minggu. Berdasarkan 35

kuesioner yang diperoleh, 17 kuesioner dinilai tidak memenuhi kriteria yang

ditetapkan, sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

sebanyak 31 kuesioner.

Tabel 4.1

Proporsi Kuesioner yang digunakan

Keterangan Jumlah Persentase
Kuesioner yang diterima 48 100%
Perusahaan berlokasi di luar Pulau Jawa (4) 8,33%
Keterangan jabatan tidak sesuai kriteria (11) 22,92%
Kuesioner ganda (2) 4,17%

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian 31 64,58%
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (lampiran)

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Berikut ini gambaran persebaran data responden berdasarkan lokasi

perusahaan dan pengalaman kerja responden :

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan

Lokasi Perusahaan, Usia, Gender, dan Pengalaman Kerja

Spesifikasi Keterangan Jumlah Persentase

Lokasi
Perusahaan

Jakarta 2 6,45 %
Kudus 6 19,35 %
Semarang 17 54,83 %
Solo 4 12,9 %
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Surabaya 1 3,22 %
Yogyakarta 1 3,22 %
Total 31 100 %

Gender
Pria 15 48,38 %
Wanita 16 51,62 %
Total 31 100 %

Usia

21 – 30 18 58,06 %
31 – 40 11 35.48%
41 – 50 2 6,45 %
51 – 60 0 0 %
Total 31 100 %

Pengalaman
Kerja

> 1 tahun 4 12,9 %
2 – 3   tahun 9 29,03 %
4 – 5   tahun 9 29,03 %
6 – 10 tahun 7 22,58 %
>10    tahun 2 6,45 %
Total 31 100 %

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (lampiran)

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa sebagian

besar responden yang digunakan dalam penelitian ini, berasal dari Kota

Semarang, yang mencapai 54,83% atau 17 orang dari total 31

responden penelitian. Diikuti dengan Kudus sebanyak 19,35% atau 6

orang, dan Solo sebanyak 12,9% atau 4 orang. Sisanya berasal dari

Jakarta sebesar 6,45% atau 2 orang serta Surabaya dan Yogyakarta

yang masing – masing sebanyak 3,22% atau 1 orang.

Dari segi gender, jumlah responden dari kedua kelompok gender

cukup seimbang. Persentase kelompok pria yaitu sebesar 48,38% atau

15 orang, sementara kelompok wanita  sebesar 51,62% atau 16 orang.

Dalam hal usia, kelompok usia 21 – 30 tahun adalah kelompok usia

responden terbesar dalam penelitian ini, yaitu mencapai 58,06% atau 18

orang. Kelompok usia berikutnya yaitu 21 – 30 tahun mencapai 35,48%

atau 11 orang. Kelompok usia 41 – 50 tahun yang berjumlah 2 orang

atau 6,45% dari total responden adalah kelompok usia responden
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terkecil dalam penelitian ini. Meskipun demikian, tidak ditemukan

responden dalam kelompok usia 51 – 60 tahun.

Apabila dilihat dari jumlah pengalaman kerja, kelompok dengan

pengalaman kerja 2-3 tahun serta 4-5 tahun memiliki jumlah responden

terbanyak yaitu masing – masing memiliki 9 orang atau 29,03% dari

total keseluruhan 31 responden. Kemudian, kelompok dengan

pengalaman kerja 6-10 tahun diperoleh sebesar 22,58% atau 7 orang.

Sisanya kelompok responden dengan pengalaman kerja <1 tahun

sebesar 12,9% atau 4 orang, dan kelompok responden dengan

pengalaman kerja >10 tahun yaitu sebesar 6,45% atau 2 orang.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik desktriptif disusun untuk memberikan gambaran umum

atas data penelitian yang digunakan. Pengukuran variabel performance

expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions,

voluntariness of use, dan intensi penggunaan BDA dilaksanakan dengan

menggunakan 7 poin skala likert, di mana angka 1 merepresentasikan

sikap sangat tidak setuju dan angka 7 merepresentasikan sikap sangat

setuju. Penentuan tingkatan data adalah sebagai berikut :

Interval =
( )

=
( )

= 2

Berdasarkan perhitungan interval di atas maka :

a. Rendah = 1,00 – 3,00

b. Sedang = 3,01 – 5,00

c. Tinggi  = 5,01 – 7,00
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Tabel 4.3

Statistik Deskriptif

Variabel N Kisaran
Teoritis

Kisaran
Aktual

Standar
Deviasi Mean Keterangan

Performance
Expectancy
(PE)

31 1 – 7 2,25 - 7 1,2542 5,48 Tinggi

Effort
Expectancy
(EE)

31 1 – 7 1 – 6,5 1,3030 3.42 Sedang

Social
Influence
(SI)

31 1 – 7 1,75 - 7 1,4037 4,69 Sedang

Facilitating
Conditions
(FC)

31 1 – 7 2,5 - 7 1,2137 4,94 Sedang

Voluntariness
of Use
(VoU)

31 1 – 7 1,5 - 7 1,5362 4,5 Sedang

Intensi
Penggunaan
BDA
(BI)

31 1 – 7 1 - 7 1,2943 5,36 Tinggi

Volume 31 1 – 7 3,25 - 7 1,1825 5,84 Tinggi
Velocity 31 1 – 7 1,25 - 7 1,5550 4,97 Sedang
Veracity 31 1 – 7 2 - 7 1,4520 5,08 Tinggi
Variety 31 1 – 7 3 - 7 1,2313 5,29 Tinggi
Value 31 1 – 7 1,75 - 7 1,2857 5,15 Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Dalam penelitian ini, performance expectancy dapat diartikan

sebagai tingkat kepercayaan seseorang, tentang seberapa jauh

kemampuan teknologi BDA dalam membantunya melakukan suatu

pekerjaan. Nilai rata-rata PE mencapai angka 5,48 atau dengan kata

lain dapat dikategorikan sebagai nilai yang tinggi. Nilai PE yang tinggi

artinya, para responden penelitian menaruh kepercayaan tinggi bahwa

BDA akan sangat membantu mereka dalam melakukan pekerjaan.

Nilai standar deviasi PE lebih kecil dari nilai rata-rata PE, hal ini

menandakan bahwa tingkat keberagaman data PE rendah.
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Effort expectancy dalam konteks penelitian ini merupakan

anggapan seseorang, tentang seberapa sulit atau seberapa banyak usaha

yang diperlukan agar dia mampu menggunakan BDA dengan baik.

Nilai rata-rata EE mencapai angka 3,42 sehingga nilai EE dapat

dikategorikan sedang. Nilai EE yang sedang, artinya para responden

penelitian melihat dibutuhkannya usaha yang cukup agar dapat

menguasai penggunaan BDA. Nilai standar deviasi EE lebih rendah

dari nilai rata-rata EE, artinya tingkat keberagaman data EE rendah.

Di penelitian ini, social influence dapat dipahami sebagai tingkatan

seberapa jauh seseorang merasa bahwa orang-orang penting

disekitarnya percaya bahwa ia sebaiknya menggunakan BDA. Nilai

rata-rata SI tergolong sebagai nilai yang sedang, karena mencapai

angka 4,69. Nilai SI yang sedang berarti, para responden penelitian

merasa bahwa orang-orang penting di sekitar mereka cukup

mendorong mereka untuk menggunakan BDA. Nilai standar deviasi SI

lebih rendah dari nilai rata-rata SI, hal ini berarti tingkat keberagaman

data SI rendah.

Menurut penelitian ini, facilitating conditions adalah tingkat

kesiapan sarana prasarana yang dibutuhkan agar mampu menjalankan

teknologi BDA. Nilai rata-rata FC yaitu 4,94 atau termasuk nilai

dengan kategori sedang. Dengan nilai FC yang sedang, dapat

disimpulkan bahwa para responden penelitian melihat bahwa sarana

prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi BDA

cukup tersedia. Nilai standar deviasi FC lebih rendah dari nilai rata-rata

FC, hal ini menandakan bahwa tingkat keberagaman data FC rendah.

Voluntariness of use dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai

ukuran tentang kesukarelaan seseorang dalam menggunakan BDA.

Nilai rata-rata VoU yang mencapai angka 4,5 termasuk kategori

sedang. Nilai VoU yang sedang dapat diartikan bahwa para responden
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penelitian merasa penggunaan BDA merupakan pilihan yang mereka

ambil dengan cukup sukarela. Nilai standar deviasi VoU lebih rendah

dari nilai rata-rata VoU, hal ini menandakan bahwa tingkat

keberagaman data VoU rendah.

Intensi penggunaan BDA adalah variabel yang dipengaruhi oleh

variabel-variabel di atas. Nilai rata-rata dari intensi penggunaan BDA

mencapai angka 5,36 atau dengan kata lain dapat dikategorikan sebagai

nilai yang tinggi. Intensi penggunaan BDA yang tinggi artinya, secara

garis besar para responden penelitian memiliki niat yang tinggi untuk

menggunakan BDA. Intensi penggunaan BDA memiliki nilai standar

deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-ratanya, hal ini menandakan

bahwa tingkat keberagaman data rendah.

Secara umum, ada 5 karakteristik yang menjadi ciri khas big data

yaitu volume, velocity, veracity, variety, dan value. Nilai rata-rata

volume, veracity, variety, dan value secara berurutan bernilai 5.84,

5.08, 5.29, dan 5.15 sehingga dapat dikategorikan tinggi. Sementara itu

karakteristik velocity memiliki nilai rata-rata 4,97 yang dikategorikan

sedang. Hal ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa rata-rata sampel

penelitian menghadapi big data secara intens dalam pekerjaan mereka

sehari-hari.
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Tabel 4.4

Hasil Uji Compare Means

Demografi Jumlah

Mean

PE EE SI FC
Intensi

Penggunaan
BDA

Gender
Pria 15 5,61 3,41 4,95 5,10 5,37

Wanita 16 5,35 3,42 4,45 4,79 5,35

Age
(tahun)

21 - 30 18 5,54 3,20 4,84 5,08 5,48
31 - 40 11 5,47 3,77 4,43 4,81 5,15
41 - 50 2 5,00 3,37 4,75 4,37 5,50

Expe-
rience
(tahun)

<1 4 5,63 3,13 5,25 4,69 5,83
2 – 3 9 5,89 2,92 5,14 5,36 5,67
4 – 5 9 5,44 3,39 4,56 4,89 5,48
6 - 10 7 4,93 4,39 3,89 4,64 4,52
>10 2 5,50 3,00 5,00 4,88 5,50

Volun-
tariness
of Use

Rendah 3 6,33 2,50 6,00 5,50 6.33
Sedang 18 5,33 3,51 4,68 4,55 5,31
Tinggi 10 5,50 3,52 4,33 5,47 5,16

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Dalam hal gender, kelompok pria memiliki mean PE, SI, dan FC

yang lebih tinggi dibandingkan kelompok wanita. Mean EE kelompok

pria lebih rendah dari kelompok wanita, meskipun selisihnya tidak

signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, ditemukan bahwa rata-rata

intensi penggunaan BDA kelompok pria lebih tinggi dari kelompok

wanita, meskipun selisih mean hanya senilai 0,02 saja.

Dipandang dari segi usia, sampel dalam kelompok usia termuda

yaitu 21-30 tahun memiliki tingkat PE yang paling tinggi. Nilai PE

semakin menurun seiring meningkatnya rentang kelompok usia, dengan

kelompok usia tertua yaitu 41-50 tahun yang memiliki PE paling

rendah. FC memiliki hasil yang serupa dengan PE, di mana kelompok

usia 21-30 tahun memiliki nilai FC tertinggi dan kelompok usia 41-50

tahun memiliki nilai FC tersendah. Nilai EE terendah terdapat pada

kelompok usia 21-30 tahun. Sementara itu, nilai EE tertinggi berada di
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kelompok usia 31-40 tahun. Efek SI tertinggi berada di kelompok usia

21-30 tahun sementara kelompok usia 31-40 tahun memiliki nilai SI

terendah.

Meskipun kelompok usia termuda (21-30 tahun) memiliki nilai

mean PE, SI, dan FC tertinggi serta nilai mean EE terendah. Dan juga,

meskipun kelompok usia tertua (41-50 tahun) memiliki mean PE, SI,

dan FC yang lebih rendah serta mean EE yang lebih tinggi. Melalui

perhitungan nilai rata-rata, kelompok usia tertua justru memiliki intensi

penggunaan BDA yang terbesar, meskipun selisihnya tidak signifikan.

Sebagai catatan tambahan, kelompok usia termuda memiliki rata-rata

intensi penggunaan BDA dengan nilai 0,02 lebih rendah dari kelompok

usia tertua.

Ketika dikelompokkan berdasarkan pengalaman kerja, nilai mean

PE tertinggi dimiliki oleh kelompok kerja 2-3 tahun sementara PE

terendah dimiliki oleh kelompok kerja 6-10 tahun. Mean EE tertinggi

berada di kelompok kerja 6-10 tahun dan mean EE terendah berada di

kelompok kerja 2-3 tahun. Nilai mean SI tertinggi dipegang kelompok

kerja <1 tahun dan mean SI terendah berada di kelompok kerja 6-10

tahun. Nilai mean FC tertinggi ada di kelompok kerja 2-3 tahun dan

nilai mean FC terendah di kelompok kerja 6-10 tahun.

Secara umum, nilai rata-rata intensi penggunaan BDA

menunjukkan angka yang semakin kecil seiring bertambahnya rentang

kelompok pengalaman kerja. Apabila dilihat secara bersamaan maka

nilai mean PE, SI, dan FC terendah berasal dari kelompok pengalaman

kerja 6-10 tahun. Kelompok ini juga memiliki mean EE tertinggi dari

kelompok-kelompok lainnya. Sejalan dengan temuan ini, kelompok

pengalaman kerja 6-10 tahun memiliki nilai rata-rata intensi

penggunaan BDA yang paling kecil.
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Hasil dari perbandingan kelompok berdasarkan tingkat

kesukarelaan dalam penggunaan BDA memberikan hasil yang cukup

mengejutkan. Kelompok dengan tingkat kesukarelaan yang rendah

justru memiliki nilai PE, SI, dan FC yang terbesar serta memiliki nilai

EE terkecil. Sesuai dengan hal tersebut, kelompok dengan tingkat

kesukarelaan rendah justru memiliki nilai mean intensi penggunaan

BDA yang terbesar.

4.2 Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data

Pengujian alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan SPSS

4.2.1 Uji Validitas

Validitas instrumen penelitian merupakan tingkat ketepatan

instrumen penelitian dalam melakukan pengukuran (Yusup, 2018). Uji

validitas bertujuan untuk mengetahui apakah item kuesioner yang

digunakan dalam mengumpulkan data, dapat terukur dengan tepat.

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% (2-tailed).

Jumlah responden penelitian yaitu sebanyak 31 orang, dengan demikian

nilai r tabel yang digunakan adalah 0.344. Indikator penelitian akan

dinyatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel.

4.2.1.1 Performance Expectancy (PE)

Tabel 4.5

Uji Validitas PE

PE1 PE2 PE3 PE4 TotalPE

PE1 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.740**

.000

31

.809**

.000

31

.646**

.000

31

.904**

.000

31

PE2 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.740**

.000

31

1

31

.725**

.000

31

.749**

.000

31

.909**

.000

31

PE3 Pearson correlation .809** .725** 1 .599** .883**
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Sig. (2-tailed)

N

.000

31

.000

31 31

.000

31

.000

31

PE4 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.646**

.000

31

.749**

.000

31

.559**

.000

31

1

31

.845**

.000

31

Total
PE

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.904**

.000

31

.909**

.000

31

.883**

.000

31

.845**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung PE1, PE2, PE3, dan PE4 secara berurutan

adalah 0.904, 0.909, 0.883, 0.845. Semua indikator memiliki r

hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator PE dinyatakan valid.

4.2.1.2 Effort Expectancy (EE)

Tabel 4.6

Uji Validitas EE

EE1 EE2 EE3 EE4 TotalEE

EE1 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.837**

.000

31

.733**

.000

31

.801**

.000

31

.910**

.000

31

EE2 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.837**

.000

31

1

31

.832**

.000

31

.902**

.000

31

.958**

.000

31

EE3 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.733**

.000

31

.832**

.000

31

1

31

.817**

.000

31

.904**

.000

31

EE4 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.801**

.000

31

.902**

.000

31

.817**

.000

31

1

31

.948**

.000

31

Total
EE

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.910**

.000

31

.958**

.000

31

.904**

.000

31

.948**

.000

31

1

31
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**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung EE1, EE2, EE3, dan EE4 secara berurutan

adalah 0.910, 0.958, 0.904, 0.948. Semua indikator memiliki r

hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator EE dinyatakan valid.

4.2.1.3 Social Influence (SI)

Tabel 4.7

Uji Validitas SI

SI1 SI2 SI3 SI4 TotalSI

SI1 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.820**

.000

31

.867**

.000

31

.722**

.000

31

.913**

.000

31

SI2 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.820**

.000

31

1

31

.833**

.000

31

.776**

.000

31

.920**

.000

31

SI3 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.867**

.000

31

.833**

.000

31

1

31

.856**

.000

31

.961**

.000

31

SI4 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.722**

.000

31

.776**

.000

31

.856**

.000

31

1

31

.913**

.000

31

Total
SI

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.913**

.000

31

.920**

.000

31

.961**

.000

31

.913**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung SI1, SI2, SI3, dan SI4 secara berurutan

adalah 0.913, 0.920, 0.961, 0.913. Semua indikator memiliki r

hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator SI dinyatakan valid.
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4.2.1.4 Facilitating Conditions (FC)

Tabel 4.8

Uji Validitas FC

FC1 FC2 FC3 FC4 TotalFC

FC1 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.718**

.000

31

.804**

.000

31

.629**

.000

31

.894**

.000

31

FC2 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.718**

.000

31

1

31

.605**

.000

31

.760**

.000

31

.879**

.000

31

FC3 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.804**

.000

31

.605**

.000

31

1

31

.603**

.000

31

.865**

.000

31

FC4 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.629**

.000

31

.760**

.000

31

.603**

.000

31

1

31

.859**

.000

31

Total
FC

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.894**

.000

31

.879**

.000

31

.865**

.000

31

859**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung FC1, FC2, FC3, dan FC4 secara berurutan

adalah 0.894, 0.879, 0.865, 0.859. Semua indikator memiliki r

hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator FC dinyatakan valid.

4.2.1.5 Voluntariness of Use (VoU)

Tabel 4.9

Uji Validitas VoU

VoU 1 VoU 2 VoU 3 VoU 4 Total VoU

VoU

1

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

1 .629**

.000

.806**

.000

.443**

.013

.902**

.000
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N 31 31 31 31 31

VoU

2

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.629**

.000

31

1

31

.560**

.001

31

.199

.282

31

.784**

.000

31

VoU

3

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.806**

.000

31

.560**

.001

31

1

31

.516**

.003

31

.891**

.000

31

VoU

4

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.443**

.000

31

.199**

.282

31

.516**

.003

31

1

31

.625**

.000

31

Total
VoU

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.902**

.000

31

.784**

.000

31

.891**

.000

31

625**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)
*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung VoU1, VoU2, VoU3, dan VoU4 secara

berurutan adalah 0.902, 0.784, 0.891, 0.625. Semua indikator

memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344.

Dengan ini seluruh indikator VoU dinyatakan valid.

4.2.1.6 Intensi Penggunaan BDA (BI)

Tabel 4.10

Uji Validitas BI

BI1 BI2 BI3 TotalBI

BI1 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.858**

.000

31

.936**

.000

31

.965**

.000

31

BI2 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.858**

.000

31

1

31

.894**

.000

31

.953**

.000

31

BI3 Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.936**

.000

31

.894**

.000

31

1

31

.977**

.000

31



57

Total
BI

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.965**

.000

31

.953**

.000

31

.977**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung BI1, BI2, dan BI3 secara berurutan adalah

0.965, 0.953, dan 0.977. Semua indikator memiliki r hitung yang

lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini seluruh

indikator BI dinyatakan valid.

4.2.1.7 Volume (Vol)

Tabel 4.11

Uji Validitas Vol

Vol 1 Vol 2 Vol 3 Vol 4 Total Vol

Vol

1

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.840**

.000

31

.745**

.000

31

.677**

.000

31

.866**

.000

31

Vol

2

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.840**

.000

31

1

31

.884**

.000

31

.857**

.000

31

.958**

.000

31

Vol

3

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.745**

.000

31

.884**

.000

31

1

31

.970**

.000

31

.967**

.000

31

Vol

4

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.677**

.000

31

.857**

.000

31

.970**

.000

31

1

31

.943**

.000

31

Total
Vol

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.866**

.000

31

.958**

.000

31

.967**

.000

31

943**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung Vol1, Vol2, Vol3, dan Vol4 secara berurutan

adalah 0.866, 0.958, 0.967, 0.943. Semua indikator memiliki r
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hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator Vol dinyatakan valid.

4.2.1.8 Velocity (Vel)

Tabel 4.12

Uji Validitas Vel

Vel1 Vel 2 Vel 3 Vel 4 Total Vel

Vel

1

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.814**

.000

31

.779**

.000

31

.833**

.000

31

.946**

.000

31

Vel

2

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.814**

.000

31

1

31

.570**

.000

31

.658**

.000

31

.829**

.000

31

Vel

3

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.779**

.000

31

.570**

.000

31

1

31

.902**

.000

31

.905**

.000

31

Vel

4

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.833**

.000

31

.658**

.000

31

.902**

.000

31

1

31

.941**

.000

31

Total
Vel

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.946**

.000

31

.829**

.000

31

.905**

.000

31

941**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung Vel1, Vel2, Vel3, dan Vel4 secara berurutan

adalah 0.946, 0.829, 0.905, 0.941. Semua indikator memiliki r

hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator Vel dinyatakan valid.



59

4.2.1.9 Veracity (Ver)

Tabel 4.13

Uji Validitas Ver

Ver 1 Ver 2 Ver 3 Total Ver

Ver

1

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.866**

.000

31

.803**

.000

31

.929**

.000

31

Ver

2

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.866**

.000

31

1

31

.939**

.000

31

.978**

.000

31

Ver

3

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.803**

.000

31

.939**

.000

31

1

31

.959**

.000

31

Total
Ver

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.929**

.000

31

.978**

.000

31

.959**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung Ver1, Ver2, dan Ver3 secara berurutan adalah

0.929, 0.978, dan 0.959. Semua indikator memiliki r hitung yang

lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini seluruh indikator

Ver dinyatakan valid.

4.2.1.10 Variety (Var)

Tabel 4.14

Uji Validitas Var

Var 1 Var 2 Var 3 Total Var

Var

1

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.574**

.000

31

.459**

.000

31

.823**

.000

31

Var

2

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.574**

.000

31

1

31

.609**

.000

31

.866**

.000

31
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Var

3

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.459**

.000

31

.609**

.000

31

1

31

.817**

.000

31

Total
Var

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.823**

.000

31

.866**

.000

31

.817**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai r hitung Var1, Var2, dan Var3 secara berurutan adalah

0.823, 0.866, dan 0.817. Semua indikator memiliki r hitung yang

lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini seluruh indikator

Var dinyatakan valid.

4.2.1.11 Value (Value)

Tabel 4.15

Uji Validitas Val

Val 1 Val 2 Val 3 Val 4 Total Val

Val

1

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

1

31

.893**

.000

31

.710**

.000

31

.694**

.000

31

.885**

.000

31

Val

2

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.893**

.000

31

1

31

.846**

.000

31

.818**

.000

31

.966**

.000

31

Val

3

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.710**

.000

31

.846**

.000

31

1

31

.779**

.000

31

.911**

.000

31

Val

4

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.694**

.000

31

.818**

.000

31

.779**

.000

31

1

31

.907**

.000

31

Total
Val

Pearson correlation

Sig. (2-tailed)

N

.885**

.000

31

.966**

.000

31

.911**

.000

31

907**

.000

31

1

31
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)
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Nilai r hitung Val1, Val2, Val3, dan Val4 secara berurutan

adalah 0.885, 0.966, 0.911, 0.907. Semua indikator memiliki r

hitung yang lebih besar dari r tabel senilai 0.344. Dengan ini

seluruh indikator Val dinyatakan valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai ukuran kepercayaan instrumen

sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang reliabel, akan

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Penggunaan instrumen yang

terbukti reliabel, akan menghasilkan data yang sama, meskipun

digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Kuesioner dinyatakan

valid jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6.

Tabel 4.16

Uji Reliabilitas

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach’s
Alpha if Item

Deleted

PE1 197.71 392.746 -.066 .835
PE2 197.77 379.914 .189 .829
PE3 197.71 387.480 .044 .832
PE4 197.77 381.114 .175 .829
EE1 199.68 403.092 -.251 .841
EE2 199.90 389.957 -.008 .834
EE3 199.94 394.396 -.100 .836
EE4 199.71 395.813 -.121 .838
SI1 198.48 379.125 .210 .828
SI2 198.48 377.791 .225 .828
SI3 198.58 370.452 .319 .826
SI4 198.58 374.252 .242 .828
FC1 198.26 380.331 .227 .828
FC2 198.42 390.585 -.020 .834
FC3 197.97 380.566 .170 .830
FC4 198.48 396.858 -.147 .837
VoU1 198.42 390.718 -.035 .837
VoU2 198.87 382.983 .067 .835
VoU3 199.03 390.632 -.030 .836
VoU4 198.58 380.318 .182 .829
BI1 197.74 393.331 -.077 .836
BI2 197.94 385.396 .073 .832
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BI3 197.90 387.490 .041 .833
Vol1 197.29 366.080 .568 .820
Vol2 197.39 359.112 .679 .817
Vol3 197.39 355.512 .744 .815
Vol4 197.48 354.458 .752 .814
Vel1 198.29 345.346 .700 .812
Vel2 197.84 350.740 .741 .813
Vel3 198.42 357.518 .504 .819
Vel4 198.45 352.989 .606 .816
Ver1 198.10 353.957 .651 .816
Ver2 198.26 350.265 .740 .813
Ver3 198.10 348.890 .701 .813
Var1 197.87 360.449 .583 .818
Var2 198.03 364.899 .541 .820
Var3 197.90 367.024 .494 .821
Val1 197.94 366.662 .567 .820
Val2 198.16 364.673 .480 .821
Val3 198.16 362.406 .550 .819
Val4 198.03 359.032 .546 .819
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 1)

Nilai dari seluruh indikator yang tertera pada kolom ‘Cronbach’s

Alpha if Item Deleted’ lebih besar dari angka 0.6. Dengan demikian

seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan

reliabel.

4.3 Hasil Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran dilakukan dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4.17

Uji AVE dan Reliabilitas Komposit

Variabel AVE Reliabilitas
Komposit

PE 1 1
EE 1 1
SI 1 1
FC 1 1
VoU 1 1
BI 1 1

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 2)
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Seluruh nilai AVE dan reliabilitas komposit menunjukkan angka 1. Hal

ini dikarenakan data yang digunakan dalam variabel PE, EE, SI, FC, VoU,

dan BI adalah data tunggal, yang merupakan nilai mean dari indikator–

indikator variabel tersebut. Pengujian validitas dan reliabilitas tiap indikator

variabel secara detail telah dilakukan sebelumnya di SPSS.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Smart PLS v.3.3.3.

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%, oleh sebab itu hipotesis

dinyatakan diterima apabila nilai statistik t > 1,96 dan p-value < 0,05.

Sebagai informasi tambahan, seluruh hipotesis dalam penelitian ini bersifat 2

arah. Pengujian variabel moderasi dilakukan secara terpisah untuk setiap

variabel independen.

Tabel 4.18

Hasil Uji Hipotesis

t-statistics p-values Kesimpulan

PE*gender->BI 1.873 0.062 Ditolak
PE*age->BI 0.406 0.685 Ditolak
PE*exp->BI 0.396 0.692 Ditolak
PE*vou->BI 2.235 0.026 Diterima
EE*gender->BI 0.159 0.874 Ditolak
EE*age->BI 0.091 0.928 Ditolak
EE*exp->BI 0.590 0.556 Ditolak
EE*vou->BI 0.730 0.466 Ditolak
SI*gender->BI 0.459 0.647 Ditolak
SI*age->BI 0.894 0.372 Ditolak
SI*exp->BI 0.429 0.668 Ditolak
SI*vou->BI 0.610 0.542 Ditolak
FC*gender->BI 1.324 0.186 Ditolak
FC*age->BI 0.167 0.868 Ditolak
FC*exp->BI 0.202 0.840 Ditolak
FC*vou->BI 0.200 0.842 Ditolak
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 (Lampiran 2)
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Berikut ini penjelasan hasil pengujian hipotesis :

a. Hipotesis 1a : Gender mempengaruhi hubungan performance

expectancy dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa gender tidak memberikan

pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara PE dan intensi

penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya syarat

nilai t-statistics sebesar 1,873 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,062

(tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 1a dinyatakan tidak diterima.

b. Hipotesis 1b : Age mempengaruhi hubungan performance expectancy

dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa age tidak memberikan pengaruh

yang signifikan dalam hubungan antara PE dan intensi penggunaan BDA.

Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat nilai t-statistics

sebesar 0,406 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,685 (tidak <0,05).

Dengan demikian hipotesis 1b dinyatakan tidak diterima.

c. Hipotesis 1c : Experience mempengaruhi hubungan performance

expectancy dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa experience, atau pengalaman

kerja, tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara

PE dan intensi penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak

terpenuhinya syarat nilai t-statistics sebesar 0,396 (tidak >1,96) dan p-

value sebesar 0,692 (tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 1c

dinyatakan tidak diterima.

d. Hipotesis 1d : Voluntariness of Use mempengaruhi hubungan

performance expectancy dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa voluntariness of use memberikan

pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara PE dan intensi

penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan dengan dipenuhinya syarat nilai t-

statistics sebesar 2,235 (>1,96) dan p-value sebesar 0,026 (<0,05). Dengan

demikian hipotesis 1d dinyatakan diterima.
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e. Hipotesis 2a : Gender mempengaruhi hubungan effort expectancy dan

intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa gender, tidak memberikan

pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara EE dan intensi

penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat

nilai t-statistics sebesar 0,159 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,874

(tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 2a dinyatakan tidak diterima.

f. Hipotesis 2b : Age mempengaruhi hubungan effort expectancy dan

intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa age, tidak memberikan pengaruh

yang signifikan dalam hubungan antara EE dan intensi penggunaan BDA.

Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat nilai t-statistics

sebesar 0,091 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,928 (tidak <0,05).

Dengan demikian hipotesis 2b dinyatakan tidak diterima.

g. Hipotesis 2c : Experience mempengaruhi hubungan effort expectancy

dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa experience, atau lebih tepatnya

pengalaman kerja, tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam

hubungan antara EE dan intensi penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan

melalui tidak terpenuhinya syarat nilai t-statistics sebesar 0,590 (tidak

>1,96) dan p-value sebesar 0,556 (tidak <0,05). Dengan demikian

hipotesis 2c dinyatakan tidak diterima.
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h. Hipotesis 2d : Voluntariness of Use mempengaruhi hubungan effort

expectancy dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa voluntariness of use, atau

kesukarelaan seseorang, tidak memberikan pengaruh yang signifikan

dalam hubungan antara EE dan intensi penggunaan BDA. Hal ini

dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat nilai t-statistics sebesar 0,730

(tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,466 (tidak <0,05). Dengan demikian

hipotesis 2d dinyatakan tidak diterima.

i. Hipotesis 3a : Gender mempengaruhi hubungan social influence dan

intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa gender, tidak memberikan

pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara SI dan intensi

penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat

nilai t-statistics sebesar 0,459 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,647

(tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 3a dinyatakan tidak diterima.

j. Hipotesis 3b : Age mempengaruhi hubungan social influence dan

intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa age, tidak memberikan pengaruh

yang signifikan dalam hubungan antara SI dan intensi penggunaan BDA.

Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat nilai t-statistics

sebesar 0,894 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,372 (tidak <0,05).

Dengan demikian hipotesis 3b dinyatakan tidak diterima.

k. Hipotesis 3c : Experience mempengaruhi hubungan social influence

dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa experience, atau pengalaman

kerja, tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara

SI dan intensi penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak

terpenuhinya syarat nilai t-statistics sebesar 0,429 (tidak >1,96) dan p-

value sebesar 0,668 (tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 3c

dinyatakan tidak diterima.
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l. Hipotesis 3d : Voluntariness of Use mempengaruhi hubungan social

influence dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa voluntariness of use, tidak

memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara SI dan

intensi penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya

syarat nilai t-statistics sebesar 0,610 (tidak >1,96) dan p-value sebesar

0,542 (tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 3d dinyatakan tidak

diterima.

m.Hipotesis 4a : Gender mempengaruhi hubungan facilitating conditions

dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa gender, tidak memberikan

pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara FC dan intensi

penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat

nilai t-statistics sebesar 1,324 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,186

(tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 4a dinyatakan tidak diterima.

n. Hipotesis 4b : Age mempengaruhi hubungan facilitating conditions

dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa age, tidak memberikan pengaruh

yang signifikan dalam hubungan antara FC dan intensi penggunaan BDA.

Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya syarat nilai t-statistics

sebesar 0,167 (tidak >1,96) dan p-value sebesar 0,868 (tidak <0,05).

Dengan demikian hipotesis 4b dinyatakan tidak diterima.

o. Hipotesis 4c : Experience mempengaruhi hubungan facilitating

conditions dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa experience atau pengalaman

kerja, tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara

FC dan intensi penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak

terpenuhinya syarat nilai t-statistics sebesar 0,202 (tidak >1,96) dan p-

value sebesar 0,840 (tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 4c

dinyatakan tidak diterima.
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p. Hipotesis 4d : Voluntariness of Use mempengaruhi hubungan

facilitating conditions dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini menemukan bahwa voluntariness of use, tidak

memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara FC dan

intensi penggunaan BDA. Hal ini dibuktikan melalui tidak terpenuhinya

syarat nilai t-statistics sebesar 0,200 (tidak >1,96) dan p-value sebesar

0,842 (tidak <0,05). Dengan demikian hipotesis 4d dinyatakan tidak

diterima.

Tabel 4.19

Tabel Keseluruhan Hipotesis

Hipotesis Hasil

H1

a
Gender mempengaruhi hubungan
performance expectancy dan intensi
penggunaan BDA

Tidak
Berpengaruh
Signifikan

b
Age mempengaruhi hubungan performance
expectancy dan intensi penggunaan BDA

c
Experience mempengaruhi hubungan
performance expectancy dan intensi
penggunaan BDA

d
Voluntariness of Use mempengaruhi
hubungan performance expectancy dan
intensi penggunaan BDA

Berpengaruh
Signifikan

H2

a
Gender mempengaruhi hubungan effort
expectancy dan intensi penggunaan BDA

Tidak
Berpengaruh
Signifikan

b
Age mempengaruhi hubungan effort
expectancy dan intensi penggunaan BDA

c
Experience mempengaruhi hubungan effort
expectancy dan intensi penggunaan BDA

d
Voluntariness of Use mempengaruhi
hubungan effort expectancy dan intensi
penggunaan BDA

H3
a

Gender mempengaruhi hubungan social
influence dan intensi penggunaan BDA

b Age mempengaruhi hubungan social
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influence dan intensi penggunaan BDA

Tidak
Berpengaruh
Signifikan

c
Experience mempengaruhi hubungan social
influence dan intensi penggunaan BDA

d
Voluntariness of Use mempengaruhi
hubungan social influence dan intensi
penggunaan BDA

H4

a
Gender mempengaruhi hubungan
facilitating conditions dan intensi
penggunaan BDA

Tidak
Berpengaruh
Signifikan

b
Age mempengaruhi hubungan facilitating
conditions dan intensi penggunaan BDA

c
Experience mempengaruhi hubungan
facilitating conditions dan intensi
penggunaan BDA

d
Voluntariness of Use mempengaruhi
hubungan facilitating conditions dan intensi
penggunaan BDA

Gambar 4.1 Bagan Pengujian PE

Gambar 4.2 Bagan Pengujian EE

(+)



70

Gambar 4.3 Bagan Pengujian SI

Gambar 4.4 Bagan Pengujian FC

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh gender, age, experience, dan voluntariness of use terhadap

hubungan antara performance expectancy dan intensi penggunaan

BDA

Penelitian ini ingin mengetahui seperti apakah pengaruh yang

diberikan oleh variabel gender, age, experience, dan voluntariness of

use dalam hubungan antara PE dan intensi penggunaan BDA.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa

gender, age, dan experience tidak memberikan pengaruh signifikan

dalam hubungan antara PE dengan intensi penggunaan BDA.

Sedangkan, voluntariness of use dinilai memiliki pengaruh positif

signifikan dalam hubungan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, saat seseorang meyakini

bahwa penggunaan BDA mampu meningkatkan kualitas pekerjaannya

maka, gender seseorang, baik pria ataupun wanita, tidak akan
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memberikan pengaruh signifikan terhadap intensi mereka dalam

menggunakan BDA. Begitu juga dengan faktor usia seseorang, baik

usia muda hingga tua, tidak akan memberikan pengaruh signifikan

terhadap intensi mereka untuk menggunakan BDA. Sama halnya

dengan pengalaman kerja seseorang, sedikit atau banyaknya

pengalaman kerja yang dimiliki, tidak akan memberikan pengaruh

signifikan terhadap intensi mereka dalam menggunakan BDA. Berbeda

halnya dengan tingkat kesukarelaan seseorang. Seberapa jauh seseorang

merasa sukarela untuk menggunakan BDA, memberikan pengaruh

signifikan terhadap niat mereka dalam menggunakan BDA.

Berdasarkan teori yang ada, kelompok pria, khususnya mereka

yang berusia muda dipercaya memiliki pengaruh yang kuat dalam

hubungan PE terhadap intensi penggunaan teknologi, karena itu mereka

dipercaya akan memiliki intensi penggunaan BDA yang lebih baik.

Banyaknya pengalaman kerja juga diduga akan meningkatkan intensi

penggunaan BDA. Namun ketika kita melihat hasil penelitian ini, nilai

intensi penggunaan BDA yang dipengaruhi oleh PE, dari sampel pria

maupun wanita dalam berbagai kelompok umur dan pengalaman kerja,

dapat dikatakan seluruhnya menunjukkan angka rata-rata yang tinggi.

Oleh sebab itu, penelitian ini menilai bahwa variabel-variabel tersebut

tidak memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan antara PE dan

intensi penggunaan BDA.

Human capital theory adalah konsep yang mempercayai bahwa

modal manusia adalah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan

yang ada dalam diri seseorang (Nurkholis, 2016). Menurut Ali (2015),

pembedaan gender bukanlah hal yang tepat karena apabila dikaitkan

dengan human capital theory, perbedaan yang ada pada seorang

manusia seharusnya didasarkan pada nilai kemampuan individual itu

sendiri. Eikhof (2012), juga berpendapat bahwa talenta dan

pengetahuan tidaklah terbatas pada gender seseorang, namun
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merupakan sebuah hal yang dapat dimiliki dan dikembangkan oleh

setiap individu.

Teori UTAUT pertama kali diperkenalkan oleh Venkatesh di tahun

2003. Perkembangan zaman dapat membuat nilai-nilai sosial bergeser,

salah satunya yaitu meningkatnya persepsi masyarakat mengenai

kesetaraan gender. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil riset terbaru

Horowitz & Fetterolf (2020), yang menemukan bahwa 94% responden

yang tersebar di 34 negara meyakini bahwa kesetaraan gender sebagai

hal yang penting. Dengan demikian, saat ini kita dapat melihat bahwa

gender pria maupun wanita tidak dapat menjadi tolak ukur kemampuan

ataupun orientasi kerja seseorang.

Tingkat kesukarelaan diduga juga mempengaruhi intensi

penggunaan BDA. Pengaruh ini diperkirakan menjadi semakin kuat

bagi mereka yang memiliki tingkat kesukarelaan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, voluntariness of use terbukti memiliki

pengaruh yang signifikan dalam hubungan PE terhadap intensi

penggunaan BDA, dan merupakan satu-satunya hipotesis yang diterima

dalam penelitian ini.

Saat seseorang yakin bahwa penggunaan BDA pasti akan

membantu pekerjaannya menjadi lebih baik, dia dapat memiliki

ketertarikan untuk menggunakan teknologi BDA. Akan tetapi, rasa

yakin terhadap kemampuan BDA saja terbukti tidak cukup signifikan

untuk meningkatkan niat seseorang dalam menggunakan BDA.

Semakin seseorang merasa dengan kesadarannya sendiri bahwa

penggunaan BDA merupakan hal yang baik untuk dilakukan, dia akan

menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan BDA dalam

meningkatkan kinerjanya. Ketika dua faktor ini ada secara bersamaan

maka, keduanya akan saling mempengaruhi dan membuat orang

tersebut semakin memiliki kemauan yang kuat untuk menggunakan

BDA.
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Empat indikator PE menyatakan bahwa menggunakan BDA

bermanfaat dalam pekerjaan, memungkinkan penyelesaian pekerjaan

lebih cepat, menambah produktivitas kerja, dan meningkatkan

kesempatan untuk mendapat hasil audit yang lebih baik. Pengukuran PE

dilakukan dengan 7 poin skala likert. Berdasarkan hasil rata-rata

indikator PE, keempat indikator menunjukkan hasil serupa yaitu 5,51;

5,45; 5,51; dan 5,45. Bila dibagi dalam 3 kelas interval, nilai PE dapat

dikategorikan tinggi. Namun nilai ini tentunya akan menjadi semakin

baik apabila ditingkatkan, sama halnya dengan nilai voluntariness of

use.

Indikator VoU1 yang memiliki nilai mean tertinggi (5,93)

menyatakan bahwa, meskipun berpotensi memberikan manfaat,

penggunaan BDA bukanlah sebuah keharusan dalam pekerjaan.

Indikator VoU4 yang memiliki nilai mean terendah (5,74) berisi

pernyataan bahwa menggunakan BDA adalah keputusan diri sendiri

secara sukarela. Sementara itu, indikator VoU2 dan VoU3 memiliki

nilai mean yang sama (5,84) yaitu, atasan tidak mengharuskan untuk

menggunakan BDA dan atasan tidak mengharapkan untuk

menggunakan BDA. Indikator VoU1, VoU2, dan VoU3 berbicara

mengenai pengaruh eksternal yang diterima oleh seseorang. Sebaliknya

indikator VoU4 yang memiliki nilai mean terendah, menyangkut

tentang pengaruh internal yang dimiliki oleh orang itu sendiri.

Menanamkan kesadaran dalam diri setiap individu perlu lebih

diperhatikan, mengingat ‘kesukarelaan’ merupakan sebuah hal yang

hanya dapat muncul dari dalam diri seseorang.

Tingginya nilai PE yang juga diiringi oleh nilai voluntariness of

use yang tinggi dapat saling berinteraksi sehingga mempengaruhi

intensi penggunaan BDA menjadi lebih kuat. Oleh sebab itu, pemberian

pemahaman kepada para karyawan bahwa penggunaan teknologi BDA

mampu memberikan banyak manfaat seperti peningkatan efektivitas,
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efisiensi, dan produktivitas kerja yang tentunya dapat membuahkan

pekerjaan yang lebih baik, menjadi hal yang sangat penting.

Lunde et al. (2019) berpendapat bahwa, data-driven culture dapat

semakin mendorong sebuah organisasi untuk menggunakan BDA

karena dengan adanya budaya ini, pemimpin maupun anggota

organisasi memahami pentingnya peran data organisasi. Hal itu

dikarenakan, seringkali kendala implementasi BDA berasal dari

benturan budaya organisasi dan bukan aspek teknis (Lunde et al., 2019).

Budaya organisasi dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan

semangat era penggunaan teknologi BDA demi tercapainya tujuan

organisasi, ke seluruh anggota organisasi. Tujuannya agar semangat ini

mampu mempengaruhi masing-masing individu sehingga kesadaran

untuk menggunakan teknologi BDA dapat muncul dari dalam diri

mereka sendiri, sehingga mereka melihat penggunaan BDA sebagai

suatu hal positif yang sudah sewajarnya dilakukan dan bukanlah bentuk

paksaan.

Hipotesis 3d yang menguji pengaruh voluntariness of use terhadap

hubungan antara social influence dan intensi penggunaan BDA,

dinyatakan ditolak. Tidak hanya voluntariness of use saja, ketiga

variabel moderasi lainnya juga ditemukan tidak memiliki pengaruh

signifikan dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, dapat ditarik

kesimpulan bahwa social influence saja tidak cukup signifikan untuk

mempengaruhi niat seseorang dalam memutuskan untuk menggunakan

BDA.

Indikator social influence hanya mengukur seberapa banyak

seseorang merasa bahwa orang-orang penting disekitarnya mendorong

untuk menggunakan BDA, terlepas dari alasan apakah yang mendasari

orang-orang penting tersebut untuk mempengaruhi dia, agar mau

menggunakan BDA. Berkaitan dengan faktor PE yang ditemukan
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memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan BDA,

sebaiknya orang-orang penting tersebut tidak hanya sekedar

menyarankan seseorang untuk menggunakan BDA, juga menyertakan

penjelasan mengenai banyaknya manfaat yang akan diperoleh apabila

menggunakan BDA. Sehubungan hal itu, indikator VoU2 berisi

pernyataan bahwa, atasan tidak mengharuskan untuk menggunakan

BDA. Untuk itu, perlu diperhatikan agar jangan sampai pesan yang

ditangkap adalah orang-orang penting ini memaksakan penggunaan

BDA hingga menurunkan voluntariness of use.

Melalui proses ini, kesadaran untuk menggunakan BDA

diharapkan dapat tumbuh, sehingga memperkuat intensi orang tersebut

dalam menggunakan BDA. Bagian yang terpenting adalah meyakinkan

seseorang hingga timbul kesadaran atau keinginan dari dalam dirinya

sendiri untuk memilih menggunakan BDA. Sekali lagi perlu digaris

bawahi, jangan sampai proses ini justru membuat seseorang merasa

ditekan dan terpaksa untuk menggunakan BDA.

Menurut model UTAUT, gender dan age memberikan pengaruh

signifikan terhadap behavioral intention. Walaupun demikian,

penelitian ini mendukung penelitian Brünink (2016) yang sebelumnya

menemukan bahwa gender dan age tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap hubungan PE dan intensi penggunaan big data. Mengenai

variabel experience, Brünink (2016) berpendapat bahwa experience

memberikan pengaruh negatif, sedangkan penelitian ini menemukan

bahwa experience tidak memberikan pengaruh signifikan. Sebagai

catatan tambahan, penggunaan variabel experience dan voluntariness of

use merupakan hipotesis pengembangan dari model UTAUT dan tidak

banyak ditemukan penelitian terdahulu terkait penggunaan moderasi

voluntariness of use.



76

4.5.2 Pengaruh gender, age, experience, dan voluntariness of use terhadap

hubungan antara effort expectancy dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini berusaha menyelidiki bagaimanakah pengaruh yang

diberikan oleh variabel gender, age, experience, dan voluntariness of

use dalam hubungan antara EE dan intensi penggunaan BDA.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa

gender, age, experience, dan voluntariness of use tidak memberikan

pengaruh signifikan dalam hubungan tersebut.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa, ketika seseorang melihat

dibutuhkannya waktu dan usaha yang tidak sedikit agar dapat

menguasai penggunaan BDA maka, gender seseorang, baik pria

ataupun wanita, tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap

intensi mereka dalam menggunakan BDA. Perbedaan usia seseorang,

baik muda ataupun tua, juga tidak akan memberikan pengaruh

signifikan dalam niat mereka untuk menggunakan BDA. Selain itu,

banyaknya pengalaman kerja seseorang, baik yang memiliki banyak

pengalaman ataupun sedikit berpengalaman, tidak akan memberikan

pengaruh signifikan dalam niat mereka untuk menggunakan BDA.

Demikian juga dengan tingkat kesukarelaan seseorang, baik yang

dengan sukarela maupun tidak sukarela untuk menggunakan BDA,

tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap niat mereka dalam

menggunakan BDA.

Tingginya tingkat kesulitan penggunaan teknologi yang

dipersepsikan oleh seseorang dipercaya akan menurunkan niat untuk

menggunakan teknologi tersebut. Namun demikian, mereka yang

berusia muda diyakini memiliki intensi penggunaan teknologi yang

lebih tinggi daripada mereka yang berusia tua. Wanita khususnya yang

kurang berpengalaman juga diyakini akan memiliki intensi penggunaan

teknologi yang setidaknya masih lebih baik. Tidak hanya itu, seseorang

yang dengan kemauannya sendiri memilih untuk menggunakan BDA
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diduga kuat akan memiliki intensi penggunaan BDA yang lebih baik.

Akan tetapi ketika nilai rata-rata intensi penggunaan BDA

dibandingkan berdasarkan pembagian kelompok gender, age,

experience, dan voluntariness of use yang berbeda, hasilnya sama-sama

menunjukkan terdapat intensi yang tinggi untuk menggunakan BDA.

Artinya, tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan yang diberikan

oleh variabel gender, age, experience, dan voluntariness of use.

Berbeda dengan model UTAUT yang menyatakan bahwa gender,

age, dan experience mempengaruhi behavioral intention, penelitian ini

mendukung penelitian Brünink (2016) yang sebelumnya menemukan

bahwa gender, age, dan experience tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap pengaruh EE terhadap intensi penggunaan big data. Sebagai

catatan tambahan, penggunaan variabel voluntariness of use merupakan

hipotesis pengembangan dari model UTAUT dan peneliti tidak banyak

menemukan penelitian terdahulu terkait hipotesis tersebut.

4.5.3 Pengaruh gender, age, experience, dan voluntariness of use terhadap

hubungan antara social influence dan intensi penggunaan BDA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seperti apakah pengaruh

yang diberikan oleh variabel gender, age, experience, dan voluntariness

of use dalam hubungan antara SI dan intensi penggunaan BDA.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa

gender, age, experience, dan voluntariness of use tidak memberikan

pengaruh signifikan dalam hubungan tersebut.

Dalam situasi di mana seseorang merasa bahwa orang-orang

penting disekitarnya mendukung penggunaan BDA maka, gender

seseorang, baik pria ataupun wanita, tidak akan memberikan pengaruh

signifikan terhadap niat mereka untuk menggunakan BDA. Faktor usia

seseorang, dari usia muda hingga tua, tidak akan memberikan pengaruh

signifikan dalam niat mereka menggunakan BDA. Sama halnya dengan

jumlah pengalaman kerja seseorang, baik yang memiliki banyak
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pengalaman ataupun sedikit pengalaman, tidak akan memberikan

pengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk menggunakan BDA.

Begitu pula dengan tingkat kesukarelaan seseorang, baik yang dengan

sukarela ataupun tidak sukarela untuk menggunakan BDA, tidak akan

memberikan memberikan pengaruh signifikan terhadap niat mereka

untuk menggunakan BDA.

Kaum wanita, khususnya yang berusia tua diyakini memiliki

pengaruh yang lebih kuat dalam hubungan SI dengan intensi

penggunaan teknologi, sehingga mereka dipercaya akan memiliki

intensi penggunaan BDA yang lebih baik. Tetapi pengaruh ini

dipercaya akan menurun dengan bertambahnya pengalaman yang

didapatkan. Adanya unsur tekanan atau bahkan paksaan dari orang-

orang penting juga dipercaya akan meningkatkan intensi penggunaan

teknologi. Berbeda dengan pernyataan-pernyataan tersebut, hasil

penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengaruh SI terhadap

intensi penggunaan BDA dilihat dari sudut pandang perbedaan gender,

age, experience, dan voluntariness of use, dapat disimpulkan bahwa

masing-masing kelompok dengan karakteristik yang berbeda tetap saja

memiliki intensi penggunaan BDA yang tinggi. Penelitian ini tidak

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara gender, age,

experience, dan voluntariness of use terhadap hubungan SI dan intensi

penggunaan BDA.

Model UTAUT mengungkapkan bahwa gender, age, experience,

dan voluntariness of use mempengaruhi behavioral intention. Akan

tetapi, hasil penelitian ini mendukung penelitian Brünink (2016) yang

sebelumnya menemukan bahwa gender dan age tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap intensi penggunaan big data. Akan tetapi

penelitian ini menemukan bahwa experience juga tidak memiliki

pengaruh signifikan, sementara Brünink(2016) menemukan bahwa

experience memberikan pengaruh negatif.
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4.5.4 Pengaruh gender, age, experience, dan voluntariness of use dalam

hubungan antara facilitating conditions dan intensi penggunaan

BDA

Penelitian ini berusaha memahami seperti apakah pengaruh yang

diberikan oleh variabel gender, age, experience, dan voluntariness of

use dalam hubungan antara FC dan intensi penggunaan BDA.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa

gender, age, experience, dan voluntariness of use tidak memberikan

pengaruh signifikan dalam hubungan tersebut.

Saat seseorang menilai terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan

demi mendukung penggunaan BDA maka, gender seseorang, baik pria

ataupun wanita, tidak akan memberikan memberikan pengaruh

signifikan terhadap niat mereka untuk menggunakan BDA. Besaran

usia seseorang, baik yang berusia muda hingga tua, juga tidak akan

memberikan memberikan pengaruh signifikan terhadap niat mereka

untuk menggunakan BDA. Ukuran lama pengalaman kerja seseorang,

baik yang sudah banyak berpengalaman maupun yang kurang

berpengalaman, tidak akan memberikan memberikan pengaruh

signifikan terhadap niat mereka untuk menggunakan BDA. Demikian

juga tingkat kesukarelaan seseorang, baik yang dengan sukarela

maupun tidak sukarela untuk menggunakan BDA, tidak akan

memberikan memberikan pengaruh signifikan terhadap niat mereka

untuk menggunakan BDA.

Seorang pria khususnya yang berusia tua diduga memiliki

pengaruh yang lebih kuat dalam hubungan antara FC dan intensi

penggunaan BDA. Pengaruh ini diperkirakan semakin kuat seiring

bertambahnya pengalaman dan tingginya kesukarelaan untuk

menggunakan BDA. Namun hasil analisis nilai rata-rata intensi

penggunaan BDA yang dilakukan berdasarkan penggolongan gender,

age, experience, dan voluntariness of use, dapat dikatakan memiliki
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hasil yang sama-sama tinggi. Karena itu gender, age, experience, dan

voluntariness of use tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan

terhadap intensi penggunaan BDA.

Berdasarkan model UTAUT, facilitating conditions tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap behavioral intention, melainkan

memmiliki pengaruh signifikan terhadap use behavior. Penelitian ini

menemukan hasil serupa yaitu gender, age, experience, dan

voluntariness of use tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

hubungan FC terhadap intensi penggunaan BDA.s
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