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Abstraksi — Astra DMS (sistem manajemen dealer)
digunakan oleh PT Kharisma Siliwangi untuk mendukung
operasi terhadap layanan purna jual. Astra DMS adalah
sistem informasi yang menawarkan berbagai layanan
teknis untuk memenuhi kebutuhan operasi dukungan,
layanan, dan pemeliharaan. Ketika memperkenalkan
sistem teknologi informasi baru, perusahaan terus
berinvestasi dalam jumlah besar. investasi akan sia-sia jika
karyawan tidak menerima informasi sistem disajikan. Oleh
karena itu, pengenalan dan penggunaan pedoman Astra
DMS untuk karyawan di PT Kharisma Siliwangi harus
menunjukkan minat dan kecenderungan perilaku
terhadap penggunaan sistem yang sebenarnya dalam
layanan, purna jual. TAM menemukan dua keyakinan
tertentu (keyakinan) bahwa kegunaan dan kemudahan
penggunaan adalah koneksi utama perilaku penerimaan
Komputer. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian
ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis faktorfaktor penting untuk pelaksanaan DMS Astra berkaitan
dengan perilaku penerimaan pengguna dan sekaligus
untuk menyelidiki dampak dari pelaksanaan kinerja
individu layanan purna jual Daihatsu kendaraan di
Kharisma
Siliwangi
Bandung.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari
penggunaan Astra DMS menggunakan beberapa variabel
yang terkandung dalam TAM dengan kinerja individu
karyawan dalam melakukan layanan purna jual.

support, service, and maintenance operations. When
introducing new information technology systems, the
company constantly invests in large quantities. The
investment will be in vain if the employee does not receive
system information presented. Therefore, the introduction
and usage guidelines Astra DMS for employees at PT
Kharisma Siliwangi must show interest and behavioral
tendency towards the use of actual systems in the services,
after-sales. TAM found two specific beliefs (beliefs) that
perceived usefulness and perceived ease of use is a major
connections to the behavior of reception Computer.
Therefore, the main objective of this study was to investigate
and analyze the factors critical to the implementation of DMS
Astra relating to the behavior of user acceptance and
simultaneously to investigate the impact of the
implementation of the individual performance of after-sales
service Daihatsu vehicles in Kharisma Siliwangi Bandung.
The results indicate that there is significant influence of the
use of Astra DMS uses several variables contained in TAM to
the individual performance of employees in conducting aftersales service.
Keywords: Technology Acceptance Model, Astra Dealer
Management System, After-Sales Service, Perceived
Performance, PLS.
I. PENDAHULUAN

Kata Kunci : Technology Acceptance Model, Astra Dealer
Saat ini pasar otomotif bergantung pada perubahan yang
Management System, After-Sales Service, Perceived belum pernah terjadi sebelumnya[1]. Bisnis purna jual telah
Performance, PLS.
menjadi semakin penting serta merupakan salah satu
kontributor utama terhadap pendapatan dan loyalitas
Abstract — Astra DMS (dealer management system) is used pelanggan[2]. PT Kharisma Siliwangi merupakan dealer resmi
by PT Kharisma Siliwangi to support operations against the kendaraan Daihatsu yang terdapat di Kopo, Bandung. Saat ini,
after-sales service. Astra DMS is an information system that layanan purna jual (after sales service) telah menjadi faktor
offers a wide range of technical services to meet the needs of
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pentting bagi calonn pelanggan sebbelum memutu
uskan pembeliaan
mobbil. Daihatsu meyakini
m
bahw
wa adanya ko
olaborasi antaara
prod
duk yang berk
kualitas dengaan layanan purna jual yanng
mem
madai dapat meeningkatkan keepercayaan maasyarakat (ADM
M,
20155). Begitu pulaa dengan PT Kharisma
K
Siliw
wangi yang teruus
men
ngembangkan layanan purn
na jual untuk
k meningkatkaan
kepu
uasan pelanggaan.
Astra DMS
S (Dealer Mannagement Systtem) merupakaan
sisteem informasi yang digunak
kan PT Kharrisma Siliwanngi
untuuk menunjang kegiatan operaasional layanann purna jualnyya.
Men
nurut Waal & Batenburg (2
2014) jika sem
mua faktor yanng
dinillai dapat disellaraskan dengaan tepat, makaa inovasi sisteem
inforrmasi akan leb
bih berhasil digunakan
d
dan pengguna akaan
meraasa lebih puas[3]. Pada penelitian
p
Li (2013) ketikka
mem
mperkenalkan teknologi
t
sisteem informasi baru,
b
perusahaaan
selallu berinvestasii dalam jumlaah besar untukk menghasilkaan
man
nfaat jangka paanjang atau membantu kegiaatan operasionnal
menj
njadi lebih efeektif dan efisien (Jan & Co
ontreras, 20111).
Inveestasi tersebut mungkin akan
n sia-sia jika karyawan tidaak
men
nerima sistem informasi yanng disajikan (L
Li, 2013). Oleeh
sebaab itu, pengenaalan Astra DM
MS di PT Khaarisma Siliwanngi
haruus bisa menu
unjukkan minnat maupun kecenderungaan
perillaku karyawaan terhadap penggunaan sistem yanng
sebeenarnya dalam melakukan layyanan purna juaal.
Penelitian yang
y
dilakukaan oleh Chang
g, et. al (2012)
menj
njelaskan bahw
wa TAM yang diusulkan oleeh Davis (1989)
secaara efisien daapat mempred
diksi dan mennjelaskan minnat
(inteention) dan perrilaku (behavioor) dari penggu
una teknologi[44].
Berd
dasarkan TAM
M, perilaku pengggunaan ditenttukan oleh minnat
dalam
m menggunakkan sistem, sem
mentara minat secara bersam
masamaa ditentukan oleh
o
dua keyakkinan (beliefs)) terkait dengaan
percceived ease of use
u dan perceivved usefulness.. Pada penelitiaan
ini digunakan kedua
k
variabeel tersebut seebagai penenntu
m
m
minat
maupun kecenderungaan
ekstrrinsik yang memotivasi
perillaku karyawan
n untuk meng
ggunakan Astrra DMS dalaam
melaakukan layanaan purna jual di PT Khariisma Siliwanggi.
Kem
mudian dalam penelitian
p
Shihh (2004) telah mengkaji
m
varibbel
kineerja yang dirassakan (perceivved performan
nce) pada tahaap
peng
ggunaan inform
masi. Hal tersebut menunjuukkan relevannsi
kebu
utuhan pengguunaan teknoloogi untuk meencari informaasi
men
nggunakan TA
AM sangat meempengaruhi kinerja
k
individdu
selam
ma tahap penggunaan inform
masi.
Tujuan uttama dari peenelitian ini adalah untuuk
men
nganalisa fakktor-faktor peenting yang menyebabkaan
peneerimaan Astra DMS dan secara bersamaaan menyelidiiki
dam
mpak pelaksanaaan kinerja laayanan purna jual kendaraaan
Daih
hatsu di PT Kh
harisma Siliwaangi. Oleh karrena itu, peneliti
tertaarik untuk mellakukan peneliitian dengan juudul “Pengaru
uh
Ado
opsi Astra Deealer Management System Menggunakaan
Tech
hnology Accepptance Model Terhadap Kiinerja Layanaan
Purn
na Jual Kendaaraan Daihatssu”.
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diketahui mengenai
m
fenoomena dalam sebuah pernyaataan atau
pertanyaann singkat (Maarczyk, 2005). Variabel adaalah suatu
atribut ataau properti yaang menggam
mbarkan seseorrang atau
sesuatu (Carlbreg, 2011).
Perrceived usefuulness (U) didefinisikan sebagai
probabilitaas subjektif ccalon penggunna yang mennggunakan
sistem aplikasi
a
terteentu akan meningkatkan kinerja
pekerjaannnya dalam kkonteks organnisasi [5]. Davis
D
&
Venkateshh (2004) mengandaikan
m
bahwa orang-orang
usefulness
dengan
membentu
uk
penilaiann
perceived
membandiingkan suatu produk sof
oftware yang mampu
melakukann dalam menyeelesaikan yang dibutuhkan[6].
Perrceived ease oof use (EOU) mengacu pada sejauh
mana calo
on pengguna mengharapkaan sistem targget untuk
menjadikannnya terbebass dari upaya[55]. Memaham
mi struktur
penentu utama
u
yaitu perceived ease
e
of use terhadap
penerimaann dan pengguunaan oleh peengguna meruppakan hal
yang san
ngat penting, hal terseb
but dikarenakkan akan
memberikaan daya doronng untuk mennciptakan persepsi yang
menguntunngkan [7].
Behhavioral intention (BI) atauu niat pengguuna untuk
menggunakkan suatu sisttem adalah prrediktor tungggal terbaik
dari penggunaan sistem
m yang seben
narnya [8]. Niat
N
untuk
menggunakkan adalah siikap, sedangkkan penggunaaan adalah
perilaku [99].
Acttual usage (USE) untu
uk memprediiksi dan
menjelaskaan penerimaaan pengguna dalam menngevaluasi
investasi berisiko
b
di dalaam penerapan teeknologi inform
masi[8].
Pen
nelitian Shih (22004) mengkajii perceived perrformance
(PP) dikaarenakan lebiih penting bagi
b
penggunna dalam
mengevaluuasi hasil dari keputusan
k
pem
mbuatan atau pemecahan
p
masalah melalui
m
penggunnaan sistem[100].

Gbr.1 Thhe Final Modell of TAM
Gam
mbar 1 menunnjukkan model akhir dari TA
AM. TAM
secara khuusus dirancanng untuk mew
wakili hubungaan kausal
yang men
nghubungkan karakteristik desain sisteem untuk
penerimaann dan penggunnaan di tempat kerja [6].

D
HIPOTESIIS
II. KAJIAN TEORI DAN

Sebuah teorri adalah konsseptualisasi ataau deskripsi daari
m
kan semua yanng
fenoomena yang meencoba untuk mengintegrasik
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memverifikkasi hipotesiss penelitian [15]. Instrum
men dapat
berupa dafftar observasi, kuesioner, pan
nduan wawanccara, skala
pengujian atau sikap. Instrumen adalah
a
peranggkat yang
digunakan untuk menngamati dan mencatat karrakteristik
variabel[16
6].
TABEL I
VARIABEL DA
AN INDIKATOR
R PENELITIAN
Variables
Indiccators
Kinerrja
Variab
bel
Perceiveed
pekeerjaan,
bebas
Usefulness
produ
uktivitas,
dan
(U)
efekttivitas,
berm
manfaat (Daviis &
Venkkatesh, 2004).
Variab
bel
Perceiveed
Kom
mprehensif, upaya,
u
moderrator Ease off Use
kontrrol, dan fleksiibiltas
(EOU)
(Davvis & Venkkatesh,
20044).
Variab
bel
Behaviooral
Niat dan prediksi (Davis
(
perantaara intentionn (BI) & Veenkatesh, 20044).
Variab
bel
Actual Usage Duraasi atau frekkuensi
terikatt
(USE)
(Vennkatesh & Bala,
2008).
Penerrimaan, integrralitas,
kemaampuan (Avllonitis
& Paanagopoulus, 2005;
Good
dhue & Thom
mpson,
1995).
Peerceive Kebeerhasilan
dan
d
kepuasan (Shih, 20004).
Perform
mance
(PP)

Gbr. 2 Kerangka Beerpikir Penelitiian
bar 2 dapat dijelaskan baahwa perceiveed
Pada gamb
usefu
fulness (U) sebbagai penentu yang
y
kuat terhadap behaviorral
intenntion (BI), dann perceived eaase of use (EO
OU) merupakaan
peneentu sekunderr yang signifi
fikan[6]. Variaabel behaviorral
intenntion berperaan sebagai intervening variable yanng
mem
mpengaruhi varriabel actual ussage (USE).
Kemudian perceived
p
perfo
formance (PP) merupakan pooin
pentting bagi peengguna dalam
m mengevaluuasi hasil daari
kepu
utusan pembuuatan atau pemecahan
p
m
masalah
melallui
peng
ggunaan sistem
m[10].
III. METODOLOGII PENELITIAN
Penelitian dilakukan
d
di PT
P Kharisma Siliwangi yanng
meru
upakan dealerr resmi layanaan penjualan dan purna juual
kend
daraan Daihattsu mencakupp wilayah Baandung. Jadw
wal
rencana kegiatan pada penelitiaan ini dilakuk
kan selama lim
ma
bulaan.
Metode penelitian
p
meengacu pada perilaku daan
instrrumen yang digunakan
d
dalaam memilih dan
d membanguun
tekn
nik penelitian [11]. Desainn penelitian adalah struktuur
konsseptual dimanna penelitian dilakukan. Deesain penelitiaan
mem
muat beberapaa ketentuan yang
y
mencakuup merumuskaan
tujuaan penelitian,, merancang metode penggumpulan datta,
mem
milih sampel, mengumpulkan
m
n data, pengolaahan dan analissis
data, serta pelapo
oran hasil peenelitian [11].. Penelitian iini
nggunakan benttuk explanatorry research unttuk menjelaskaan
men
hubuungan antara dua
d aspek dari suatu situasii atau fenomenna
[12]. Kemudian digunakan survey ressearch dengaan
mpelajari
saampel
popuulasi
untuk
menentukaan
mem
karaakteristiknya [11].
m
pada seluruh
s
kelom
mpok dari oranng,
Populasi mengacu
perisstiwa, atau haal-hal menarik
k yang ingin diselidiki oleeh
peneeliti [13]. Di dalam statisstik dan mettodologi surveei,
peng
gambilan sam
mpel berkaitan
n dengan pemilihan bagiaan
indiv
vidu dari sebuah
s
popu
ulasi untuk memperkirakaan
karaakteristik seluruuh populasi [133].
Survei mellibatkan penguumpulan data yang sistemattis
[14]. Tujuan uttama pengum
mpulan data adalah untuuk

Pad
da penelitian Davis & Veenkatesh (2004) teknik
pengukuraan instrumen pada penelitiaan TAM mennggunakan
skala Likert 7 poin, setiaap pernyataan diberikan tujuhh jawaban
yang berbeda-beda[6]. Validitas
V
dapat dianggap sebbagai alat
ukur, sejauuh mana perbeddaan ditemukaan dengan alat uukur yang
mencerminnkan perbedaaan sebenarnya antara instrum
men yang
sedang diu
uji [11]. Reliaabilitas adalahh indikasi stabbilitas dan
konsistensi pada langkahh-langkah pen
ngukuran instruumen dan
u untuk menilaai “goodness”” dari pengukuuran [17].
membantu
Teknik pen
ngumpulan datta dalam metodde survei pada penelitian
ini yaitu wawancara,
w
pennyebaran kuesiooner, dan obserrvasi.
Seb
buah hipotesis dapat didefiniisikan sebagai hubungan
logis yang
g menduga aantara dua ataau lebih variaabel yang
dinyatakann dalam bentukk pernyataan yaang dapat diujii [17].
Anaalisis data berarti mem
mpelajari mateeri yang
ditabulasikkan untuk mennentukan faktaa-fakta atau maakna yang
melekat. Data
D
yang dikkumpulkan seecara statistik dianalisis
untuk meliihat apakah hippotesis yang diihasilkan telah didukung
[13]. Anallisis statistik ddeskriptif berkkaitan dengan deskripsi
numerik dari kelompok ttertentu yang diamati
d
[15]. Sedangkan
S
analisis statistik infereensial melibattkan proses sampling,
pemilihan untuk studi dari kelompok kecil yang diaasumsikan
d
Sebuaah statistik
terkait denngan kelompokk besar yang diambil.
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yang dihitung dari sampel dapat digunakan untuk
memperkirakan parameter dari nilai yang sesuai dalam
populasi yang dipilih [15].
Pada penelitian ini menggunakan metode PLS (Partial
Least Squares) yang mampu mengurangi dimensi data dengan
memproyeksikan variabel asli ke variabel laten sambil
memperhitungkan korelasi yang ada di antara fitur-fitur yang
tersedia [18]. Sebagai meta-analysis dari tinjauan penelitian
untuk menggunakan PLS-SEM dikaitkan dengan kasus
penelitian yaitu data yang tidak normal, ukuran sampel yang
kecil, dan pengukuran konstruk formatif. Ketika menerapkan
PLS-SEM, peneliti harus mengikuti proses multi-stage
diantaranya spesifikasi model, evaluasi outer model, dan
evaluasi inner model [19].
Sebuah uji-t atau t-test dapat berupa paired t-test atau
paired difference t-test digunakan untuk menentukan apakah
rata-rata dari "sebelum" dan "setelah" pengukuran yang
diambil dari satu set objek adalah sama[20]. Uji t atau t-test
didasarkan pada t-distribution dan dianggap sebagai pengujian
yang tepat untuk menilai signifikansi rata-rata sampel atau
untuk menilai signifikansi perbedaan antara rata-rata dua
sampel dalam kasus sampel kecil (s) ketika varians populasi
tidak diketahui (digunakan varians sampel sebagai estimasi
dari varians populasi). Dapat dicatat bahwa t-test hanya
berlaku dalam kasus sampel kecil ketika varians populasi tidak
diketahui [11].
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N

Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std.
Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

TABEL II
STATISTIK DESKRIPTIF
Statistics
U
EOU BI
USE
38
38
38
38
0
0
0
0
6.18
5.87
6.42
6.47
6.00
6.00
7.00
7.00
6
5a
7
7
.834
.875
.882
.797

PP
38
0
6.47
7.00
7
.830

.695
3
4
7
235

.688
3
4
7
246

.766
3
4
7
223

.777
3
4
7
244

.634
3
4
7
246

Pada tabel 2 didapatkan bahwa 38 responden
memberikan rata-rata jawaban antara “Agak Setuju” dan
“Cukup Setuju” dengan rata-rata jawaban rentang antara 5,87
hingga 6,47. Nilai tersebut menunjukkan bahwa karyawan di
PT Kharisma Siliwangi menerima penggunaan yang
sebenarnya pada Astra DMS dalam menunjang kinerja
pekerjaan layanan purna jual.

IV. HASIL PENELITIAN
Variabel demografi seperti usia, pendidikan, jenis
kelamin, masa kerja, jabatan, departemen, dan shift kerja juga
termasuk dalam kuesioner [17]. Responden dari tempat riset
yang diteliti dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin,
pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja.
Penelitian yang dilakukan terhadap 38 responden
menggunakan total 13 penyataan dengan skala jawaban
responden yang dimasukkan dalam kuesioner penelitian yaitu
dalam 7 poin [6] yaitu:
• Nilai 1 menunjukkan : Sangat Tidak Setuju
• Nilai 2 menunjukkan : Cukup Tidak Setuju
• Nilai 3 menunjukkan : Agak Tidak Setuju
• Nilai 4 menunjukkan : Netral
• Nilai 5 menunjukkan : Agak Setuju
• Nilai 6 menunjukkan : Cukup Setuju
• Nilai 7 menunjukkan : Sangat Setuju

TABEL III
UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
U
EOU BI
USE
N
38
38
38
38
Mean
24.29 23.47 12.84 25.53
Std.
2.977 3.501 1.763 3.143
Deviation
Absolute
.148
.142
.350
.216
Positive
.106
.129
.256
.216
Negative
-.148
-.142 -.350 -.207
Test Statistic .148
.142
.350
.216
Asymp. Sig. .035c
.051c .000c .000c
(2-tailed)

PP
38
12.95
1.659
.369
.263
-.369
.369
.000c

Dari tabel 3 dapat dilihat pengujian beberapa variabel
menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai signifikasi (p) < 0.05 yaitu
maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.
Data yang tidak berdistribusi normal dapat
ditransformasi menggunakan PLS (Partial Least Squares).
Pada penelitian TAM oleh Davis & Venkatesh (2004) bahwa
PLS digunakan untuk menganalisa data. PLS digunakan
apabila pada penelitian terdapat permasalahan sebagai berikut
[19]:
• Data yang tidak normal;
• Ukuran sampel yang kecil;
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•

Pengukuran konstruk formatif.
PLS telah diusulkan sebagai prosedur estimasi berbasis
komponen. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan
asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif
kecil [21].
Tahapan pertama pada penggunaan PLS yaitu
melakukan spesifikasi model terhadap hubungan antar
konstruk yang terdapat pada TAM. Terdapat dua perancangan
model utama pada PLS, yaitu model struktural atau inner
model dan model pengukuran atau outer model.
Pada penelitian ini dilakukan perancangan inner model
yang menggambarkan hubungan antar konstruk pada penelitian
ini yaitu perceived usefulness (U), perceived ease of use
(EOU), behavioral intention (BI), actual usage (AU), dan
perceived performance (PP). Hubungan yang akan diteliti atau
hipotesis dilambangkan dengan anak panah antara konstruk.
Perancangan outer model dalam penelitian ini
mendefinisikan arah panah antara indikator dengan kontruk
laten adalah menuju indikator yang menunjukkan bahwa
penelitian menggunakan indikator reflektif yang relatif sesuai
untuk mengukur persepsi. Hubungan yang akan diteliti
dilambangkan dengan anak panah antara konstruk.
Langkah selanjutnya pada tahap spesifikasi model yaitu
dengan melakukan estimasi model. Metode pendugaan
parameter atau estimasi pada penelitian ini menggunakan PLS
Algorithm yang merupakan hasil dari pengolahan perangkat
lunak SmartPLS. Ketentuan untuk menguji unidimensionalitas
dari masing-masing konstruk dengan melihat convergent
validity dari masing-masing indikator konstruk.
Kriteria ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika
berkorelasi lebih besar dari 0,70 dengan konstruk yang diukur.
Tetapi, loading factor 0,50 sampai 0,60 masih dapat
dipertahankan untuk model yang masih dalam tahap
pengembangan (Henseler & Chin, 2010; Vinzi, dkk., 2010).
Hasil eksekusi untuk estimasi model pada penelitian ini
menggunakan perangkat lunak smartPLS yang menghasilkan
PLS Algorithm dapat dilihat pada gambar model penelitian
sebagai berikut.
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model menunjukan bahwa tidak ada indikator dengan loading
factor di bawah 0,50. Nilai paling kecil adalah 0,598 untuk
indikator USE1 sehingga model pada penelitian ini dapat
dievaluasi.
Selanjutnya dilakukan analisa model ini untuk
mengevaluasi outer model yaitu convergent validity,
discriminant validity, dan composite reliability.
TABEL IV
OUTER LOADINGS DAN CROSS LOADINGS
U
EOU BI
USE PP
U1

0.759

0.750

0.725

0.655

0.626

U2

0.747

0.379

0.463

0.476

0.471

U3

0.849

0.460

0.702

0.698

0.654

U4

0.693

0.355

0.474

0.555

0.494

EOU1

0.373

0.598

0.274

0.354

0.297

EOU2

0.383

0.669

0.416

0.291

0.245

EOU3

0.482

0.838

0.623

0.554

0.416

EOU4

0.746

0.924

0.737

0.701

0.650

BI1

0.724

0.657

0.889

0.781

0.882

BI2

0.694

0.595

0.871

0.722

0.680

USE1

0.512

0.531

0.424

0.644

0.491

USE2

0.601

0.545

0.614

0.643

0.492

USE3

0.682

0.528

0.812

0.902

0.752

USE4

0.699

0.507

0.764

0.910

0.707

PP1

0.691

0.434

0.788

0.685

0.898

PP2

0.674

0.581

0.828

0.751

0.916

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil loading factor
semua indikator untuk masing-masing konstruk sudah
memenuhi convergent validity, karena semua nilai loading
factor setiap indikator sudah di atas 0,50. Sedangkan nilai yang
paling kecil adalah sebesar 0,598 untuk indikator EOU1.
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa korelasi
masing-masing indikator dengan konstruknya lebih tinggi
daripada dengan konstruk lain. Nilai loading factor untuk
indikator-indikator pada perceived usefulness (U) yaitu U1
sampai dengan U4 mempunyai loading factor kepada konstruk
U lebih tinggi dari pada dengan konstruk yang lain. Hal serupa
juga tampak pada indikator-indikator yang lain. Dengan
demikian, hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten
memprediksi indikator pada blok sendiri lebih baik
dibandingkan dengan indikator pada blok yang lain.
Metode lain untuk melihat discriminant validity adalah
dengan melihat nilai average variance extracted (AVE). Nilai
yang disarankan adalah di atas 0,5 [22].

Gbr. 3 Loading Factor Hasil Eksekusi Model
Pada gambar 3 menunjukkan loading factor masingmasing indikator dalam model penelitian. Hasil eksekusi
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USE

0.783

0.770

0.082

9.569

PP

0.785

0.797

0.087

9.060

Pada tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai cronbach
alpha dari masing-masing konstruk sudah di atas 0,70. Nilai
yang paling kecil yaitu 0,709 pada konstruk behavioral
Original
T Statistics
intention (BI). Jadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing
Sample
(|O/STDEV|)
konstruk sudah memiliki reliabilitas yang baik.
(O)
Setelah dilakukan evaluasi model pengukuran atau
7.817
U
0.584
outer model, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural
0.594
0.048
12.375
EOU 0.590
atau inner model yang dilakukan dengan melihat nilai R
Square pada konstruk endogen yang merupakan uji goodness0.786
0.061
12.705
BI
0.774
fit-model.
0.617
0.076
8.105
USE
0.617
TABEL VIII
0.833
0.060
13.803
PP
0.822
CRONBACH ALPHA
Original Sample
Standard
T Statistics
Sample
Mean
Deviation
Tabel 5 memberikan nilai AVE di atas 0,5 untuk semua
(|O/STDEV|)
(O)
(M)
(STDEV)
konstruk yang terdapat pada model penelitian. Nilai terendah
AVE yaitu 0,584 pada konstruk perceived usefulness (U).
0.490
0.097
4.779
U
0.462
Selanjutnya dilakukan juga uji reliabilitas konstruk
EOU
yang diukur dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan
0.718
0.075
9.291
BI
0.700
croncbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk.
Konstruk dinyatakan reliabel atau akan menunjukkan USE
0.749
0.095
7.691
0.731
nilai yang memuaskan jika nilai composite reliability di atas
0.643
0.137
4.577
PP
0.628
0,7[21].
Dilihat
dari
hasil
output
R
Square
pada tabel 8
TABEL VI
mengidentifikasikan bahwa terdapat dua konstruk yang
COMPOSITE RELIABILITY
termasuk kategori model “moderat” yaitu perceived usefulness
Original Sample Standard
T Statistics
(U) dengan nilai 0.462 dan perceived usefulness (PP) dengan
Sample
Mean
Deviation
(|O/STDEV|)
nilai 0,628. Interpretasi dari output R Square dapat dijelaskan
(O)
(M)
(STDEV)
sebagai berikut:
0.842
0.047
17.925
U
0.848
• Nilai R Square konstruk endogen perceived usefulness
0.847
0.028
29.994
EOU 0.848
pada model penelitian ini sebesar 0,462. Hal ini berarti
konstruk perceived ease of use (EOU) hanya dapat
0.879
0.039
22.500
BI
0.873
menjelaskan konstruk perceived usefulness (U) sebesar
0.856
0.046
18.845
USE
0.863
46,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar
0.908
0.037
24.705
PP
0.903
model.
• Nilai R Square konstruk endogen behavioral intention
pada model penelitian ini sebesar 0,700. Hal ini berarti
Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai composite
konstruk perceived usefulness (U) dan perceived ease of
reliability dari masing-masing konstruk sudah di atas 0,70.
use hanya dapat menjelaskan konstruk behavioral
Sedangkan nilai composite reliability yang terendah adalah
intention (BI) sebesar 70% dan sisanya dijelaskan oleh
0,848 pada konstruk perceived usefulness (U) dan perceived
variabel lain di luar model.
ease of use (EOU). Dapat disimpulkan bahwa masing-masing
• Nilai R Square konstruk endogen actual usage pada
konstruk sudah memiliki reliabilitas yang baik.
model penelitian ini sebesar 0,731. Hal ini berarti
Kemudian hasil dari pengolahan cronbach alpha harus
konstruk behavioral intention (BI) hanya dapat
lebih besar dari 0,6 [17].
menjelaskan konstruk actual usage (USE) sebesar
TABEL VII
73,1% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar
CRONBACH ALPHA
model.
Original Sample Standard
T Statistics
• Nilai
R Square konstruk endogen perceived
Sample
Mean
Deviation
(|O/STDEV|)
performance pada model penelitian ini sebesar 0,628.
(O)
(M)
(STDEV)
Hal ini berarti konstruk behavioral intention (BI) hanya
0.760
0.072
10.733
U
0.769
dapat menjelaskan konstruk perceived performance
0.763
0.049
15.550
EOU 0.764
(PP) sebesar 62,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel
lain di luar model.
0.720
0.102
6.944
BI
0.709
TABEL V
NILAI AVE
Sample Standard
Mean
Deviation
(M)
(STDEV)
0.584
0.075
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Pengujian hipotesis memungkinkan kita untuk membuat
pernyataan probabilitas tentang parameter populasi [11].
Pengujian hipotesis antar konstruk dilakukan menggunakan
metode bootstrapping dengan statistik uji t. Nilai t pembanding
diperoleh dari t table. Pengujian hipotesis pada penelitian ini
dilakukan dengan melihat output pada path coefficients dari
hasil bootstrapping.
Pada penelitian ini digunakan path coefficients untuk
menganalisis pola hubungan antar variable dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh secara langsung atau direct effects
seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat
(endogen).
TABEL IX
PATH COEFFICIENTS
Original Sample Standard
T Statistics
Sample Mean
Deviation
(|O/STDEV|)
(O)
(M)
(STDEV)
0.697
0.070
EOU Æ U 0.679
9.661
U Æ BI
EOU Æ
BI
BI Æ USE
USE
Æ
PP

0.598

0.589

0.128

4.674

0.306

0.314

0.139

2.196

0.855

0.864

0.057

15.106

0.793

0.796

0.091

8.670

Dari table 9 dapat dijelaskan pengujian hipotesis
dengan pengaruh secara langsung pada penelitian ini dilakukan
dengan melihat path coefficient sebagai berikut:
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk perceived
ease of use (EOU) secara langsung terhadap perceived
usefulness (U) dengan nilai koefisien sebesar 0,679 dan
signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t
statistik (9,661) > t tabel (1,67252), jadi dapat
disimpulkan bahwa Ha diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk perceived
usefulness (U) secara langsung terhadap behavioral
intention (BI) dengan nilai koefisien sebesar 0,598 dan
signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t
statistik (4,674) > t tabel (1,67252), dapat disimpulkan
bahwa Ha diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk pengujian
perceived ease of use (EOU) secara langsung terhadap
behavioral intention (BI) dengan nilai koefisien sebesar
0,306 dan signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan
dari nilai t statistik (2,196) > t tabel (1,67252), jadi
dapat disimpulkan bahwa Ha diterima.
• Terdapat
pengaruh signifikan antara konstruk
behavioral intention (BI) secara langsung terhadap
actual usage (USE) dengan nilai koefisien sebesar
0,855 dan signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan
dari nilai t statistik (15,106) > t tabel (1,67252), dapat
disimpulkan pada penelitian ini bahwa Ha diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk actual
usage (USE) secara langsung terhadap perceived
performance (PP) dengan nilai koefisien sebesar 0,793
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dan signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari
nilai t statistik (8,670) > t tabel (1,67252), dapat
disimpulkan bahwa Ha diterima.
Pengaruh secara tidak langsung antar variabel pada
penelitian ini menggunakan tabel indirect effects pada
bootstrapping.
TABEL X
INDIRECT EFFECTS
Original Sample Standard
T Statistics
Sample Mean
Deviation
(|O/STDEV|)
(O)
(M)
(STDEV)
0.408
0.087
EOU Æ U 0.406
4.648
U Æ BI
EOU Æ
BI
BI Æ USE
USE
Æ
PP

0.609

0.624

0.094

6.490

0.483

0.499

0.102

4.744

0.511

0.510

0.117

4.368

0.405

0.411

0.118

3.423

Dari table 10 dapat dipaparkan pengujian hipotesis pada
penelitian ini dilakukan dengan melihat indirect effects sebagai
berikut:
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk perceived
ease of use secara tidak langsung terhadap behavioral
intention dengan nilai koefisien sebesar 0.406 dan
signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t
statistik (4.648) > t tabel (1,67252), jadi dapat
disimpulkan bahwa Ha diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara perceived ease of
use secara tidak langsung terhadap actual usage dengan
nilai koefisien sebesar 0.609 dan signifikan pada taraf
5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t statistik (6.490) > t
tabel (1,67252), jadi dapat disimpulkan bahwa Ha
diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk perceived
ease of use secara tidak langsung terhadap perceived
performance dengan nilai koefisien sebesar 0.483 dan
signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t
statistik (4.744) > t tabel (1,67252), dapat disimpulkan
pada penelitian ini bahwa Ha diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk perceived
usefulness secara tidak langsung terhadap actual usage
dengan nilai koefisien sebesar 0,511 dan signifikan
pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t statistik
(4.368) > t tabel (1,67252), jadi dapat disimpulkan pada
penelitian ini bahwa Ha diterima.
• Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk perceived
usefulness secara tidak langsung terhadap perceived
performance dengan nilai koefisien sebesar 0.405 dan
signifikan pada taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t
statistik (3.423) > t tabel (1,67252), dapat disimpulkan
bahwa Ha diterima.
Terdapat pengaruh signifikan antara konstruk
behavioral intention secara tidak langsung terhadap actual
usage dengan nilai koefisien sebesar 0.678 dan signifikan pada
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taraf 5%. Hal ini dibuktikan dari nilai t statistik (6.238) > t • Sebaiknya pihak manajemen melakukan uji kelayakan
tabel (1,67252), jadi dapat disimpulkan bahwa Ha diterima.
sistem mengenai kebutuhan pekerjaan karyawannya.
• Diharapkan pihak manajemen tidak mengesampingkan
V. KESIMPULAN
kemampuan karyawan dalam menggunakan suatu sistem
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah
informasi.
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
• Minat dari perilaku pada penggunaan sistem seharusnya
• Perceived ease of use secara langsung memberikan
ditunjang oleh prosedural yang jelas dan bersifat memaksa.
pengaruh yang signifikan terhadap perceived usefulness. • Perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut dalam
Ketika Astra DMS dianggap mudah untuk digunakan,
mengevaluasi penggunaan Astra DMS yang sebenarnya.
maka tidak ada beban bagi pengguna untuk semakin sering
Sehingga diharapkan dapat menjadikan investasi yang
menggunakannya. Sehingga karyawan dapat semakin
dikeluarkan oleh perusahaan lebih optimal.
memahami kegunaan dari sistem tersebut dalam menunjang • Keyakinan pengguna untuk persepsi kegunaan dan
pekerjaannya.
kemudahan yang dirasakan seharusnya menjadi
• Perceived usefulness secara langsung memberikan
pertimbangan yang mendasar bagi pihak manajemen yang
pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention.
merupakan faktor penentu tidak langsung terhadap kinerja
Karyawan membentuk penilaian manfaat dari Astra DMS
individu karyawan pada proses implementasi Astra DMS.
sebagai alat bantu yang dibutuhkan dalam melakukan
layanan purna jual. Sehingga manfaat yang dirasakan bagi REFERENSI
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