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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Penyebaran Penelitian 

Dalam proses pengumpulan data dari responden, peneliti membagikan 

kuesioner kepada mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata Semarang 

angkatan 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang sudah mengambil mata kuliah 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan sudah mengalami proses pembelajaran 

menggunakan MonsoonSIM. Kuesioner dibagikan melalui aplikasi whatsapp, 

instagram, dan line (baik melalui group maupun personal chat) yang dibagikan 

dalam bentuk google form. Sampel minimal pada penelitian ini adalah sebesar 

280 responden. Sedangkan dari penyebaran kuesioner, terdapat data sebesar 

300 mahasiswa telah mengisi kuesioner. Sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 300 responden. Dari data yang diperoleh, seluruh 

responden (100%) memenuhi kriteria sampel. 

Gambar 4. 1 Data responden yang mengisi kuesioner 

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti mendapat gambaran 

umum mengenai responden sebagai berikut. 

1. Angkatan 

Gambar 4. 2 Angkatan 

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan grafik 4.2 diketahui bahwa responden dari angkatan 2015 

sebanyak 31 (10,3%) responden, angkatan 2016 sebanyak 27 (9%) 

responden, angkatan 2017 sebanyak 101 (33,7%) responden, angkatan 2018 

sebanyak 80 (26,7%) responden, angkatan 2019 sebanyak 61 (20,3%) 

responden. 

2. Status Kuliah 

Gambar 4. 3 Status Kuliah 

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021 
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Berdasarkan grafik 4.3 diketahui bahwa sebanyak 203 (67,7%) responden 

belum lulus kuliah dan sebanyak 97 (32,3%) responden sudah lulus kuliah. 

3. Status Pekerjaan 

Gambar 4. 4 Status Pekerjaan 

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan grafik 4.4 diketahui bahwa sebanyak 218 (72,7%) responden 

belum bekerja dan sebanyak 82 (27,3%) responden sudah bekerja. 

4. Lama Bekerja 

Gambar 4. 5 Lama Bekerja 

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan grafik 4.4 diketahui bahwa dari 82 responden sebanyak 48 

(58,5%) responden bekerja kurang dari 1 tahun, sebanyak 20 (24,4%) 

responden sudah bekerja selama sekitar 1-2 tahun, dan sebanyak 14 (17,1%) 

responden sudah bekerja lebih dari 2 tahun. 
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5. Pekerjaan 

Berdasarkan data yang diperoleh, pekerjaan-pekerjaan dari responden 

seperti:   

Tabel 4. 1 Pekerjaan 

Pekerjaan  Jumlah 

Accounting Staff 17 

Pemilik Usaha Swasta 6 

Accounting 5 

Banker 3 

Barista 3 

Accounting Finance 2 

Staff Accounting Tax 2 

Admin 2 

Analis Kredit 2 

Auditor Intern 2 

Freelance 2 

Staff Keuangan 2 

Kasir 2 

Guru 2 

Manager 2 

Junior Accounting 1 

Accounting Cost Control 1 

Accounting Assistance 1 

Accounting Supervisor 1 

Administrasi Penjualan 1 

Agent Insurance 1 

Auditor Associate Assurance 1 

Auditor Staff 1 

Auditor Junior 1 

Tax Employee Supervisor 1 

Staff Konsultan Pajak 1 

Admin Keuangan 1 

Kepala Gudang 1 

Vice Manager 1 
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Floor 1 

Staff Kalkulasi 1 

Kuli 1 

Team Leader Marketing 1 

Staff Marketing 1 

Sales Marketing 1 

Merchandising 1 

Pekerja 1 

Direktur 1 

Staff Kantor 1 

Bendahara 1 

Purchasing Buyer 1 

Management Trainee 1 

Karyawan 1 

Total 82 

Sumber: Data primer diolah (2021) 

4.3 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk memberikan 

gambaran dari data penelitian, diantaranya seperti rata-rata, standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range. Dalam uji statistik deskriptif dapat 

diketahui kategori nilai yang dapat diperoleh melalui jawaban responden 

terhadap masing-masing indikator setiap variabel pada penelitian ini. Terdapat 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori tersebut diukur dengan 

menggunakan rumus rentang skala berikut: 

Rentang Skala = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

  =  
5−1

3
 = 1,33 
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Tabel Rentang Skala 

Tabel 4. 2 Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00-2,33 Rendah 

2,34-3,66 Sedang 

3,67-5,00 Tinggi 

 

Tabel Statistik Deskriptif Per Variabel 

Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif per Variabel 

Variabel Kategori Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Rata-

Rata 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi Min Max 

Kinerja 

Pembelajaran 

1,00-

2,33 

2,34-

3,66 

3,67-

5,00 

1-5 1 5 4,10 

 

Tinggi 

Konfirmasi 1,00-

2,33 

2,34-

3,66 

3,67-

5,00 

1-5 1 5 3,878 

 

Tinggi 

Kepuasan 1,00-

2,33 

2,34-

3,66 

3,67-

5,00 

1-5 1 5 4,13 Tinggi 

Continuance 

Intention 

1,00-

2,33 

2,34-

3,66 

3,67-

5,00 

1-5 1 5 3,796 

 

Tinggi 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22 
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 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel kinerja 

pembelajaran menunjukkan skor 4,10 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden mempresepsikan pengalaman  

MonsoonSIM dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja belajarnya. 

Kemudian untuk variabel konfirmasi menunjukkan skor 3,878 yang termasuk 

ke dalam kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa pengalaman 

penggunaan MonsoonSIM oleh responden telah memenuhi harapan mereka 

sebelumnya. 

 Variabel kepuasan menunjukkan skor 4,13 yang termasuk ke dalam 

kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa responden merasa tertarik dan 

senang dalam menggunakan MonsoonSIM sehingga meningkatkan kepuasan 

responden. Kemudian untuk variabel continuance intention menunjukkan skor 

3,796 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa 

responden memiliki niat untuk menggunakan game simulasi bisnis 

MonsoonSIM. 

Tabel 4. 4 Crosstab Variabel Kinerja Pembelajaran 

  

Belum Bekerja Sudah Bekerja 

Mean Kategori Mean Kategori 

LP1 4.04 Tinggi 4.05 Tinggi 

LP2 4.08 Tinggi 4.10 Tinggi 

LP3 3.97 Tinggi 3.99 Tinggi 

LP4 4.06 Tinggi 4.05 Tinggi 

LP5 4.33 Tinggi 4.34 Tinggi 

Rata-rata 4.09 Tinggi 4,11 Tinggi 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22 

Dilihat pada tabel crosstab variabel kinerja pembelajaran menunjukkan 

nilai rata-rata yang tinggi. Nilai tersebut memiliki arti bahwa mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata memiliki persepsi yang baik mengenai hasil 

belajarnya dengan menggunakan media belajar game simulasi bisnis 

MonsoonSIM. Seluruh indikator pada variabel kinerja pembelajaran 
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menunjukkan nilai yang tinggi, baik untuk yang sudah bekerja maupun belum. 

Indikator-indikator dari variabel kinerja pembelajaran dengan nilai yang tinggi 

memiliki arti bahwa mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata dapat 

mempelajari konsep akuntansi seperti mengontrol akun-akun dalam laporan 

keuangan, perencanaan dan penganggaran, dan pengambilan keputusan dengan 

menggunakan MonsoonSIM. Game simulasi bisnis juga dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata. Selain 

itu, bermain MonsoonSIM dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata, meningkatkan partisipasi kelas, dan 

meningkatkan pembelajaran kolaboratif (kerja sama) di kelas. 

Tabel 4. 5 Crosstab Variabel Konfirmasi 

  

Belum Bekerja Sudah Bekerja 

Mean Kategori Mean Kategori 

C1 3.89 Tinggi 3.93 Tinggi 

C2 3.78 Tinggi 3.78 Tinggi 

C3 3.95 Tinggi 3.95 Tinggi 

C4 3.90 Tinggi 3.89 Tinggi 

C5 3.84 Tinggi 3.90 Tinggi 

Rata-rata 3.87 Tinggi 3.89 Tinggi 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22 

Tabel crosstab variabel konfirmasi menunjukan nilai rata-rata yang tinggi. Nilai 

tersebut memiliki arti bahwa MonsoonSIM telah melebihi harapan mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata dalam mempelajari konsep akuntansi seperti 

mengontrol akun-akun dalam laporan keuangan dan meningkatkan hasil kinerja 

belajar. Mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata juga merasa bahwa 

pengalaman dan efek pembelajaran yang diberikan dari MonsoonSIM lebih 

baik dari yang diharapkan. Secara keseluruhan, harapan mahasiswa akuntansi 

Unika Soegijapranata dalam menggunakan MonsoonSIM telah terpenuhi. 
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Tabel 4. 6 Crosstab Variabel Kepuasan 

  

Belum Bekerja Sudah Bekerja 

Mean Kategori Mean Kategori 

S1 4.11 Tinggi 4.21 Tinggi 

S2 4.14 Tinggi 4.20 Tinggi 

S3 4.27 Tinggi 4.26 Tinggi 

S4 3.97 Tinggi 3.98 Tinggi 

Rata-rata 4.12 Tinggi 4.16 Tinggi 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22 

Tabel crosstab variabel kepuasan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi, hal ini 

berarti bahwa  mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata merasa senang dan 

nyaman menggunakan game simulasi bisnis MonsoonSIM. Indikator-indikator 

dengan nilai yang tinggi pada variabel kepuasan dapat diartikan bahwa 

mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata merasa tertarik untuk menghadiri 

kelas yang menggunanakan game simulasi bisnis dan suka mempelajari konsep 

akuntansi seperti mengontrol akun-akun dalam laporan, perencanaan dan 

penganggaran, pengambilan keputusan menggunakan game simulasi bisnis. 

Menggunakan MonsoonSIM juga merupakan pengalaman yang menyenangkan 

bagi mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata.  

Tabel 4. 7 Crosstab Variabel Continuance Intention 

  

Belum Bekerja Sudah Bekerja 

Mean Kategori Mean Kategori 

CI1 3.85 Tinggi 3.90 Tinggi 

CI2 3.74 Tinggi 3.95 Tinggi 

CI3 3.68 Tinggi 3.79 Tinggi 

CI4 3.70 Tinggi 3.77 Tinggi 

CI5 3.89 Tinggi 3.88 Tinggi 

Rata-rata 3.78 Tinggi 3.86 Tinggi 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 22 

Tabel crosstab variabel continuance intention menunjukkan nilai rata-rata yang 

tinggi baik responden yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Nilai tersebut 
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menunjukkan bahwa ada niatan atau keinginan dari mahasiswa akuntansi Unika 

Soegijapranata untuk menggunakan kembali game simulasi bisnis. Indikator-

indikator dengan nilai yang tinggi pada variabel continuance intention berarti 

bahwa mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata ingin terus menggunakan 

game simulasi bisnis untuk mempelajari konsep akuntansi seperti mengontrol 

akun-akun dalam laporan keuangan dan meningkatkan hasil kinerja belajar dan 

berniat untuk meningkatkan peluang mereka untuk menggunakan game 

simulasi bisnis. Game simulasi bisnis akan menjadi pilihan utama mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata  dalam mempelajari konsep akuntansi. 

Mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata juga bermaksud untuk 

menggunakan game simulasi bisnis dan melanjutkan penggunaan game 

simulasi bisnis. Nilai pada indikator CI3 merupakan nilai yang paling rendah, 

artinya tidak semua mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata setuju bahwa 

MonsoonSIM akan menjadi pilihan utama dalam mempelajari konsep 

akuntansi. 

  

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Analisis Model Pengukuran (Outer Model) 

Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah 

sesuai dan layak (valid dan reliabel) untuk dijadikan sebagai pengukuran. 

Uji Validitas Internal 

Pertama adalah dengan melakukan uji validitas konvergen yang dilakukan 

dengan mengukur loading factor dan AVE. Nilai loading factor masing-masing 

indikator pada variabel harus >0,7, sedangkan nilai AVE harus >0,5. Setelah 

dilakukan pengolahan data menggunakan SmartPLS didapatkan nilai loading 

factor sebagai berikut: 
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Tabel 4. 8 Uji Validitas 

Variabel Indikator 
Outer 

Loading 

Kriteria 

Konfirmasi 

(Confirmation) 

C1 0.793 Valid 

C2 0.832 Valid 

C3 0.810 Valid 

C4 0.839 Valid 

C5 0.867 Valid 

Continuance Intention 

CI1 0.825 Valid 

CI2 0.780 Valid 

CI3 0.807 Valid 

CI4 0.814 Valid 

CI5 0.780 Valid 

Kinerja Pembelajaran 

(Learning Performance) 

LP1 0.776 Valid 

LP2 0.801 Valid 

LP3 0.811 Valid 

LP4 0.713 Valid 

LP5 0.709 Valid 

Kepuasan (Satisfaction) 

S1 0.793 Valid 

S2 0.848 Valid 

S3 0.817 Valid 

S4 0.694 Tidak Valid 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Hasil pengolahan data menunjukkan hampi seluruh indikator pada masing-

masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading factor yang lebih 

besar dari 0,7. Hal ini berarti indikator-indikator tersebut dari masing-masing 

variabel dikatakan valid. Namun, terdapat 1 indikator pada variabel kepuasan 

yaitu S4 memiliki nilai loading factor sebesar 0,694. Hal ini berarti indikator 

S4 pada variabel kepuasan perlu dieliminasi karena memiliki nilai loading 

factor kurang dari 0,7 dan dapat dikatakan tidak valid. Setelah indikator S4 

dieliminasi, didapat nilai loading factor sebagai berikut: 
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Tabel 4. 9 Uji Validitas Setelah Eliminasi 

Variabel Indikator 
Outer 

Loading 

Kriteria 

Konfirmasi 

(Confirmation) 

C1 0.793 Valid 

C2 0.832 Valid 

C3 0.810 Valid 

C4 0.840 Valid 

C5 0.867 Valid 

Continuance Intention 

CI1 0.822 Valid 

CI2 0.782 Valid 

CI3 0.802 Valid 

CI4 0.818 Valid 

CI5 0.783 Valid 

Kinerja Pembelajaran 

(Learning Performance) 

LP1 0.775 Valid 

LP2 0.802 Valid 

LP3 0.810 Valid 

LP4 0.710 Valid 

LP5 0.712 Valid 

Kepuasan (Satisfaction) 

S1 0.794 Valid 

S2 0.880 Valid 

S3 0.856 Valid 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari loading factor dari 

seluruh indikator sudah lebih dari 0,7 yang artinya seluruh indikator dikatakan 

valid. Terjadi peningkatan loading factor pada indikator C4, CI2, CI4, CI5, 

LP2, LP5, S1, S2, S3 dan penurunan loading factor pada indikator CI1, CI3, 

LP1, LP3, LP4. 

Selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap nilai AVE dari masing-masing 

variabel untuk menunjukkan bahwa masing-masing variabel sudah memiliki 

indikator yang valid. Setelah melakukan pengolahan data menggunakan 

SmartPLS, didapatkan nilai AVE sebagai berikut: 
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Tabel 4. 10 Uji AVE 

Variabel AVE 

Konfirmasi (Confirmation) 0.687 

Continuance Intention 0.643 

Kinerja Pembelajaran (Learning 

Performance) 0.582 

Kepuasan (Satisfaction) 0.713 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Berdasarkan tabel diatas, nilai AVE dari seluruh variabel sudah memenuhi 

batas minimal AVE yaitu 0,5. Dengan nilai AVE yang sudah lebih dari 0,5 

artinya setiap variabel memiliki indikator yang valid. 

Uji Validitas Diskriminan 

Uji ini dilakukan dengan melihat pada nilai cross loading, dengan 

membandingkan nilai cross loading pada korelasi antara konstruk dan 

indikatornya harus lebih besar dari nilai cross loading pada korelasi indikator 

dengan konstruk lain. Nilai validitas diskriminan dikatakan baik apabila 

memenuhi persyaratan tersebut. Setelah melakukan pengolahan data 

menggunakan SmartPLS, didapatkan nilai cross loading sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Uji Cross Loading antar Variabel 

  

 

Konfirmasi 

(Confirmation) 

Continuance 

Intention 

Kinerja 

Pembelajaran 

(Learning 

Performance) 

Kepuasan 

(Satisfaction) 

C1 0.793 0.520 0.664 0.515 

C2 0.832 0.471 0.662 0.480 

C3 0.810 0.488 0.551 0.487 

C4 0.840 0.501 0.581 0.485 

C5 0.867 0.514 0.580 0.492 

CI1 0.482 0.822 0.396 0.507 

CI2 0.440 0.782 0.318 0.410 

CI3 0.532 0.802 0.416 0.450 

CI4 0.502 0.818 0.385 0.446 
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CI5 0.459 0.783 0.388 0.475 

LP1 0.608 0.420 0.775 0.470 

LP2 0.640 0.329 0.802 0.466 

LP3 0.608 0.430 0.810 0.531 

LP4 0.487 0.372 0.710 0.531 

LP5 0.449 0.255 0.712 0.494 

S1 0.416 0.460 0.428 0.794 

S2 0.565 0.527 0.612 0.880 

S3 0.511 0.463 0.592 0.856 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa korelasi konstrak dan indikator 

sudah lebih besar dari korelasi variabel dengan konstrak lainnya. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua konstrak sudah memiliki validitas diskriminan 

yang baik. 

 

Analisis selanjutnya adalah melakukan analisis dengan mengukur 

perbandingan nilai akar AVE dengan nilai korelasi antar variabel laten. Nilai 

akar AVE harus lebih besar dari korelasi variabel laten (konstrak). Setelah 

melakukan pengolahan data pada SmartPLS didapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Uji Akar AVE 

 Variabel C CI LP S 

Konfirmasi (Confirmation) 0.829       

Continuance Intention 0.603 0.802     

Kinerja Pembelajaran (Learning 

Performance) 0.737 0.477 0.763   

Kepuasan (Satisfaction) 0.594 0.573 0.652 0.844 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai akar AVE dari masing-masing 

konstar sudah lebih besar dari korelasi variabel laten (konstrak). Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini sudah memiliki validitas 

diskriminan yang baik. 
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Uji Reliabilitas 

Dalam model pengukuran, selain menilai validitas konvergen dan validitas 

diskriminan, dilakukan juga analisis dengan mengukur nilai reliabilitas untuk 

menguji apakah alat ukur yang digunakan mempunyai konsistensi. Dalam uji 

reliabilitas dinilai dengan memperhatikan nilai cronbach’s alpha dan composite 

reliability. Nilai cronbach’s alpha dan composite reliability harus >0,7. Hasil 

pengolahan data menggunakan SmartPLS menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Uji Reliabilitas 

 Variabel 

Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Kriteria 

Konfirmasi (Confirmation) 0.886 0.916 Reliabel 

Continuance Intention 0.861 0.900 Reliabel 

Kinerja Pembelajaran (Learning 

Performance) 0.820 0.874 

Reliabel 

Kepuasan (Satisfaction) 0.799 0.881 Reliabel 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai cronbach’s alpha dan composite 

reliability dari semua variabel sudah lebih dari 0,7. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa alat ukur yang digunakan sudah memiliki konsistensi sehingga dapat 

dipercaya (reliabel). 

Analisis Model Struktural 

Setelah melakukan analisis model pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis 

model structural. Analisis dapat dilakukan dengan melihat nilai r-square dari 

variabel yang dipengaruhi. Nilai dari r-square menunjukkan seberapa besar 

pengaruh dari variabel yang mempengaruhi terhadap variabel dipengaruhi. 

Selain itu analisis ini juga dilakukan analisis path coefficient untuk menilai arah 

hubungan variabel apakah memiliki arah positif atau negatif. 

Analisis Nilai R-Square 
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Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS, 

didapatkan nilai r-square sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Uji R-Square 

Variabel R Square 

Konfirmasi (Confirmation) 0.543 

Continuance Intention 0.329 

Kepuasan (Satisfaction) 0.453 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

Berdasarkan tabel diatas, nilai r-square pada variabel konfirmasi menunjukkan 

nilai sebesar 0,543, hal ini memiliki arti bahwa konstrak kinerja pembelajaran 

mampu menjelaskan variabilitas konfirmasi sebesar 54,3% sedangkan sisanya 

sebesar 45,7% dijelaskan oleh konstrak lain. Kemudian nilai r-square pada 

variabel continuance intention menujukkan nilai sebesar 0,329, yang artinya 

konstrak kepuasan mampu menjelaskan variabilitas continuance intention 

sebesar 32,9% dan sisanya sebesar 67,1% dijelaskan oleh konstrak lain. 

Sedangkan nilai r-square pada variabel kepuasan menujukkan nilai sebesar 

0,453, yang memiliki arti bahwa konstrak kinerja pembelajaran dan konfirmasi 

dapat menjelaskan variabilitas kepuasan sebesar 45,3% sedangkan sisanya 

sebesar 54,7% dijelaskan oleh konstrak lain. 

Selanjutnya adalah melakukan analisis path coefficience untuk menentukan 

arah hubungan antar variabel. Setelah melakukan pengolahan data pada 

SmartPLS, didapatkan nilai path coefficience sebagai berikut: 

Tabel 4. 15 Uji Path Coefficient 

 Variabel C CI S 

Konfirmasi (Confirmation)     0.250 

Continuance Intention       

Kinerja Pembelajaran (Learning 

Performance) 0.737   0.467 

Kepuasan (Satisfaction)   0.573   

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 
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Dari tabel diatas, menunjukkan nilai path coefficience seluruhnya lebih dari 0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja pembelajaran terhadap 

variabel konfirmasi, variabel kinerja pembelajaran terhadap variabel kepuasan, 

variabel konfirmasi terhadap variabel kepuasan, dan variabel kepuasan 

terhadap variabel continuance intention seluruhnya memiliki arah hubungan 

yang positif. 

4.5 Uji Hipotesis 

Dalam uji hipotesis ini adalah apabila nilai t-statistik > 1,96 maka dikatakan 

signifikan. Sedangkan untuk kriteria penerimaan hipotesis adalah apabila nilai 

p-value<0,05. Dari hasil uji menggunakan PLS didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 16 Uji Hipotesis 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

C -> S 0.250 0.249 0.080 3.125 0.002 

LP -> 

C 
0.737 0.739 0.038 19.216 0.000 

LP -> 

S 
0.467 0.472 0.073 6.413 0.000 

S -> CI 0.573 0.578 0.038 15.116 0.000 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS 3 

 

4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah kinerja pembelajaran (LP) 

berpengaruh positif pada tingkat konfirmasi (C). Hasil pengujian hipotesis 

pertama ini dapat dilihat pada tabel diatas. Dari hasil tersebut menunjukkan t-

statistik pada LP->C sebesar 3,125. Hal ini artinya LP memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap C. Nilai original sample menunjukkan nilai positif yaitu 

sebesar 0,737, yang menunjukkan bahwa hubungan antara LP dan C adalah 
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positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran (LP) berpengaruh 

positif terhadap konfirmasi (C). Nilai p-value LP->C menunjukkan nilai 

sebesar 0,002, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pembelajaran (LP) berpengaruh positif pada tingkat 

konfirmasi (C). 

 Kinerja pembelajaran (learning performance) merupakan persepsi 

mahasiswa terhadap kinerja belajarnya dalam penggunaan game simulasi 

melalui pengalaman atau latihan untuk meningkatkan keahlian. Sedangkan 

konfirmasi (confirmation) merupakan sejauh mana perasaan yang dirasakan 

dalam pengalaman penggunaan suatu hal memenuhi harapan yang diharapkan 

sebelumnya. Kinerja pembelajaran yang berpengaruh positif terhadap 

konfirmasi pada penelitian ini sesuai dengan Expectation Confirmation Theory 

(ECT) yang digunakan untuk memprediksi konfirmasi dipengaruhi oleh hasil 

kinerja pembelajaran karena menggunakan game simulasi bisnis.  

Berdasarkan hasil dari kuesioner dalam penelitian ini, dapat dilihat pada 

tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang sudah bekerja memiliki rata-rata 

lebih besar daripada responden yang belum bekerja pada variabel kinerja 

pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran dalam 

penggunaan MonsoonSIM yang didapat oleh responden yang sudah bekerja 

masih lebih baik daripada yang belum bekerja. Kedua penggolongan 

responden, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja, sama-sama 

menunjukkan nilai tinggi pada setiap indikatornya. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa MonsoonSIM dapat membantu responden dalam mempelajari keahlian 

baru dalam hal ini adalah konsep akuntansi dan keuangan seperti mengontrol 

akun-akun dalam laporan keuangan, perencanaan dan penganggaran, dan 

pengambilan keputusan. Selain itu MonsoonSIM juga membantu responden 

dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai suatu aktifitas 

bisnis, membantu meningkatkan partisipasi kelas dan motivasi belajar, serta 

membantu meningkatkan pembelajaran kolaboratif di kelas. 
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Dalam variabel konfirmasi, nilai rata-rata responden menunjukkan nilai 

yang tinggi. Artinya responden yang sudah bekerja maupun belum bekerja, 

keduanya menyatakan bahwa MonsoonSIM telah memenuhi harapan mereka 

sebagai media pembelajaran. Nilai tertinggi mean responden yang sudah 

maupun belum bekerja ada pada indikator C3. Hal ini menujukkan bahwa 

pengalaman penggunaan MonsoonSIM telah lebih baik dari yang responden 

harapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja pembelajaran yang 

didapat dari penggunaan MonsoonSIM cenderung dapat memenuhi harapan 

mahasiswa sebelumnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Tao et al (2009) dan penelitian Liao et al (2015) memberikan hasil 

bahwa kinerja pembelajaran (learning performance) berpengaruh positif 

terhadap konfirmasi. Sehingga ini membuktikan bahwa ketika hasil yang 

didapat melalui pengalaman semakin baik maka akan semakin memenuhi 

harapan seseorang sebelumnya. 

4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah kinerja pembelajaran (LP) 

berpengaruh positif pada tingkat kepuasan (S). Hasil pengujian hipotesis kedua 

ini dapat dilihat pada tabel diatas. Dari hasil tersebut menunjukkan t-statistik 

pada LP->S sebesar 19,216. Hal ini artinya LP memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap S. Nilai original sample menunjukkan nilai positif yaitu 

sebesar 0,467, yang memiliki arti bahwa hubungan antara LP dan S adalah 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembelajaran (LP) berpengaruh 

positif terhadap kepuasan (S). Nilai p-value LP->S menunjukkan nilai sebesar 

0,000, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti dapat disimpulkan 

bahwa kinerja pembelajaran (LP) berpengaruh positif pada tingkat kepuasan 

(S). 

 Kinerja pembelajaran (learning performance) merupakan persepsi 

mahasiswa terhadap kinerja belajarnya dalam penggunaan game simulasi 
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melalui pengalaman atau latihan untuk meningkatkan keahlian. Sedangkan 

kepuasan (satisfaction) merupakan perasaan nyaman dan menyenangkan yang 

dirasakan seseorang ketika menggunakan sesuatu yang dapat meningkatkan 

ketertarikan. Kinerja pembelajaran yang berpengaruh positif terhadap 

konfirmasi pada penelitian ini sesuai dengan Expectation Confirmation Theory 

(ECT) yang digunakan untuk memprediksi bahwa kepuasan dipengaruhi oleh 

hasil kinerja pembelajaran ketika menggunakan menggunakan game simulasi 

bisnis.  

Berdasarkan hasil dari kuesioner dalam penelitian ini, jika dilihat pada 

tabel 4.4 menunjukkan bahwa kedua responden baik yang sudah bekerja 

maupun belum bekerja, sama-sama menunjukkan nilai tinggi pada setiap 

indikatornya. Hal itu menunjukkan bahwa MonsoonSIM merupakan salah satu 

media pembelajaran yang baik untuk mempelajari mempelajari keahlian baru 

dalam hal ini adalah konsep akuntansi dan keuangan seperti mengontrol akun-

akun dalam laporan keuangan, perencanaan dan penganggaran, dan 

pengambilan keputusan. MonsonSIM merupakan alat pembelajaran yang baik 

untuk melatih pembelajaran kerja sama di kelas.  

Pada tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata pada variabel kepuasan 

adalah tinggi. Hal ini berarti, responden yang sudah bekerja maupun belum 

bekerja sama-sama merasa puas dalam penggunaan MonsoonSIM. Responden 

yang sudah maupun belum bekerja menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi 

pada indikator S3. Dengan demikian, responden menyatakan bahwa 

menggunakan MonsoonSIM merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi 

mereka. Perasaan menyenangkan itu dapat menunjukkan rasa kepuasan 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman penggunaan 

MonsoonSIM dapat memberikan rasa kepuasan terhadap mahasiswa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Tao et al (2009) dan penelitian Liao et al (2015) memberikan hasil 

bahwa kinerja pembelajaran (learning performance) berpengaruh positif 
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terhadap kepuasan. Ini membuktikan bahwa ketika hasil yang didapat melalui 

pengalaman semakin baik maka akan semakin memberikan kepuasan terhadap 

penggunanya. 

4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah konfirmasi (C) berpengaruh 

positif pada kepuasan (S). Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat 

pada tabel diatas. Dari hasil tersebut menunjukkan t-statistik pada C->S sebesar 

6,413. Hal ini artinya C memiliki hubungan yang signifikan terhadap S. Nilai 

original sample menunjukkan nilai positif sebesar 0,250, yang berarti bahwa 

hubungan antara C dan S adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa konfirmasi 

(C) berpengaruh positif terhadap kepuasan (S). Nilai p-value LP->C 

menunjukkan nilai sebesar 0,000, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini 

berarti dapat disimpulkan bahwa konfirmasi (C) berpengaruh positif pada 

kepuasan (S). 

 Konfirmasi (confirmation) merupakan sejauh mana perasaan yang 

dirasakan dalam pengalaman penggunaan suatu hal memenuhi harapan yang 

diharapkan sebelumnya. Sedangkan kepuasan (satisfaction) merupakan 

perasaan nyaman dan menyenangkan yang dirasakan seseorang ketika 

menggunakan sesuatu yang dapat meningkatkan ketertarikan. Konfirmasi yang 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pada penelitian ini sesuai dengan 

Expectation Confirmation Theory (ECT) yang digunakan untuk memprediksi 

bahwa kepuasan dipengaruhi oleh harapan dalam penggunaan game simulasi 

bisnis yang telah terpenuhi.  

Berdasarkan hasil kuesioner pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 

4.4 jika dirata-rata, nilai mean untuk responden yang sudah bekerja memiliki 

nilai yang lebih besar dibandingkan yang belum bekerja. Artinya, responden 

yang sudah bekerja memiliki tingkat konfirmasi atau harapan yang terpenuhi 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum bekerja. Baik reponden yang 

sudah bekerja maupun belum bekerja, keduanya memiliki nilai yang tinggi di 
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setiap indikatornya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, MonsoonSIM telah 

melebihi harapan mahasiswa dalam membantu mempelajari keterampilan baru 

(konsep akuntansi dan keuangan seperti mengontrol akun-akun dalam laporan 

keuangan, perencanaan dan penganggaran, dan pengambilan keputusan) dan 

melebihi harapan dalam meningkatkan hasil belajar. Selain itu, rata-rata 

responden menyatakan bahwa pengalaman penggunaan  MonsoonSIM lebih 

baik dari yang diharapkannya dan efek pembelajaran yang diberikan oleh 

MonsoonSIM juga lebih baik dari yang diharapkan. Sehingga secara 

keseluruhan, harapan dalam penggunaan MonsoonSIM telah terpenuhi.  

Berdasarkan tabel 4.4, indikator S3 dalam variabel kepuasan yang 

memiliki nilai rata-rata paling tinggi untuk responden yang sudah maupun 

belum bekerja. Namun untuk indikator tertinggi berikutnya, responden yang 

sudah bekerja merujuk pada indikator S1. Hal ini memiliki arti bahwa 

responden yang sudah bekerja lebih tertarik untuk menghadiri kelas yang 

menggunakan game simulasi. Sedangkan responden yang belum bekerja 

merujuk pada indikator S2. Yang berarti bahwa responden yang belum bekerja 

lebih suka mempelajari konsep akuntansi dan keuangan seperti mengontrol 

akun-akun dalam laporan, perencanaan dan penganggaran, pengambilan 

keputusan menggunakan game simulasi bisnis. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Liao et al (2015), Bøe et al (2015), dan Oghuma et al (2016) 

yang memberikan hasil bahwa konfirmasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan. Sehingga ini membuktikan bahwa ketika seseorang mengkonfirmasi 

bahwa pengalaman dalam menggunakan sesuatu sesuai atau melebihi 

harapannya maka orang tersebut akan merasa puas. 

 

4.5.4 Hasil Pengujian Hipotesis Keempat 

 Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah kepuasan (S) berpengaruh 

positif pada continuance intention (CI). Hasil pengujian hipotesis kedua ini 
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dapat dilihat pada tabel diatas. Dari hasil tersebut menunjukkan t-statistik pada 

S->CI sebesar 15,116. Hal ini artinya S memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap CI. Nilai original sample menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 

0,573, yang menunjukkan bahwa hubungan antara S dan CI adalah positif. Hal 

ini menunjukkan bahwa kepuasan (S) berpengaruh positif terhadap continuance 

intention (CI). Nilai p-value S->CI menunjukkan nilai sebesar 0,000, sehingga 

hipotesis keempat diterima. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan (S) berpengaruh positif pada continuance intention (CI). 

 Kepuasan (satisfaction) merupakan perasaan nyaman dan 

menyenangkan yang dirasakan seseorang ketika menggunakan sesuatu yang 

dapat meningkatkan ketertarikan. Sedangkan continuance intention merupakan 

minat maupun keinginan seseorang untuk menggunakan sesuatu secara 

keberlanjutan. Kepuasan yang berpengaruh positif terhadap continuance 

intention pada penelitian ini sesuai dengan Expectation Confirmation Theory 

(ECT) yang digunakan untuk memprediksi niat penggunaan game simulasi 

dipengaruhi oleh kepuasan.  

Berdasarkan hasil kuesioner pada penelitian ini, jika dilihat pada tabel 

4.4 menunjukkan bahwa responden yang sudah bekerja memiliki nilai mean 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum bekerja. Dengan hasil 

tersebut, menunjukkan bahwa responden yang sudah bekerja memiliki tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum bekerja. 

Responden yang sudah bekerja maupun belum bekerja, sama-sama memiliki 

nilai yang tinggi di setiap indikator. Hal ini menyatakan bahwa mahasiswa 

merasa tertarik untuk menghadiri kelas yang menggunakan game simulasi 

bisnis dan menggunakan game simulasi bisnis merupakan pengalaman yang 

menyenangkan bagi mahasiswa.  Sehingga mahasiswa merasa suka 

mempelajari keterampilan baru (konsep akuntasi dan keuangan) menggunakan 

game simulasi bisnis. Kemudian mahasiswa juga berharap mata kuliah lain 

menggunakan game simulasi bisnis di kelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 
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bahwa kepuasan dapat menimbulkan niat mahasiswa untuk menggunakan game 

simulasi MonsoonSIM.  

Berdasarkan tabel 4.4, nilai rata-rata dalam variabel continuance 

intention adalah tinggi. Hal ini berarti, responden yang sudah bekerja maupun 

belum bekerja sama-sama memiliki niat untuk menggunakan atau 

menggunakan kembali game simulasi bisnis secara keberlanjutan. Responden 

yang sudah bekerja menunjukkan nilai rata-rata paling tinggi pada indikator 

CI2. Sehingga artinya responden yang sudah bekerja memiliki niat untuk 

meningkatkan peluang dalam menggunakan game simulasi. Sedangkan 

responden yang belum bekerja memiliki nilai rata-rata paling tinggi pada 

indikator CI5. Artinya, responden yang belum bekerja ingin melanjutkan 

penggunaan game simulasi bisnis jika memiliki kesempatan untuk itu. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tao et al (2009), Liao et al (2015), Oghuma et al (2016) 

memberikan hasil bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap continuance 

intention. Sehingga ini membuktikan bahwa ketika seseorang merasa puas 

dalam menggunakan sesuatu hal maka akan memunculkan niat seseorang untuk 

menggunakan kembali hal itu atau menggunakan secara berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 


