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Abstract: Development of information technology is rapidly increasing, demanding all the elements involved in the
use of technologies such as companies, agencies and universities participating berpartisifasi or implement the
technology to meet the needs of all the elements involved, not least the student or students use technology in the
learning process and information search process to continue their studies to pursue higher education. Technology
possible is one indicator of prospective students and universities to fulfill his desire. In this study conducted an
analysis to determine the behavior of prospective students use technology using UTAUT (Unified Theory of Acceptance

and Use of Technology).
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Abstrak: Perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  pesat,  menuntut  semua  elemen  yang  terlibat  dalam
penggunaan teknologi seperti perusahaan, instansi dan perguruan tinggi  ikut berpartisifasi atau mengimplementasikan
teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan  dari setiap elemen-elemen yang terlibat, tidak terkecuali para siswa
atau  pelajar  menggunakan  teknologi  didalam  proses  belajar  dan  proses  pencarian  informasi  untuk  melanjutkan
studi ke jenjang perguruan tinggi. Teknologi dimungkinkan menjadi salah satu indikator calon mahasiswa maupun
perguruan tinggi untuk mewujudkan keinginannya. Pada penelitian ini  dilakukan analisa untuk mengetahui prilaku
penggunaan  teknologi  para  calon  mahasiswa dengan  menggunakan  UTAUT  (Unified Theory of Acceptance and

Use of Technology).

Kata kunci : teknologi, perilaku calon mahasiswa, UTAUT

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia  menjadi  kebutuhan
yang  sangat  penting  di  dalam  suatu  perusahaan,
salah  satu  sumber  daya  teknologi  informasi.
Perusahaan  yang  menggunakan  dan  mengelola
sumber  daya  yang  dimilikinya  secara  baik,
memperoleh banyak keuntungan terutama di dalam
pengembangan  usaha  atau  bisnis  yang  mereka
lakukan  baik  berupa  barang  maupun  jasa.  Setiap
melakukan  permintaan  terhadap  tenaga  kerja,
perusahaan selalu memiliki standarisasi bagi calon

.

tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan produk yang dihasilkan perusahaan agar
tetap  memiliki  nilai  di  mata  konsumen  maupun
pelanggan.  Sumber  lain  yang  digunakan  oleh
perusahaan    untuk  mendukung  operasional
perusahaan  dengan  implementasi  teknologi  baik
hardware maupun software.

Perkembangan  teknologi  sendiri  saat  ini
sangat pesat, khususnya teknologi informasi. Dimana
menuntut  semua  elemen  yang  terlibat  dalam
penggunaan  teknologi  seperti  perusahaan,
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instansi dan perguruan tinggi  ikut berpartisipasi atau
mengimplementasikan  teknologi  tersebut  untuk
memenuhi kebutuhan  dari  setiap elemen-elemen yang
terlibat, tidak terkecuali para siswa atau pelajar di
dalam proses belajar dan pencarian informasi untuk
melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

Sumber daya manusia yang sudah memiliki
pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat
melakukan investasi pendidikan kembali ke perguruan
tinggi yang sesuai dengan keminatan siswa. Salah satu
perguruan tinggi yang dapat melihat keinginan siswa
SMA dan SMK adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Multi Data Palembang (STIE MDP). Karena semua
sumber daya  membutuhkan  teknologi,  contohnya
para pelajar membutuhkan teknologi untuk mencari
informasi. Demikian  juga perguruan  tinggi dalam
melakukan studi atau pembelajaran dituntut untuk
menggunakan teknologi.

Dilatar  belakangi  hal  tersebut  di  atas
dimungkinkan tenologi menjadi salah satu indikator
calon  mahasiswa maupun  perguruan  tinggi  untuk
mewujudkan keinginannya, yaitu calon mahasiswa
masuk  keperguruan  tinggi  yang  diinginkan  dan
perguruan tinggi mendapatkan mahasiswanya.

STIE  MDP  tidak  hanya  mempersiapkan
mahasiswa  dari  sisi  teori  ekonomi  yang
dibutuhkan  perusahaan  tetapi  juga  memberikan
keahlian  di  bidang  teknologi  informasi.  Keahlian
di  bidang  teknologi  informasi dengan  melakukan
kerjasama dengan SAP dan Accurate, kegiatan proses
pembelajaran  dengan menggunakan  Simponi dan
e-learning. Selama proses belajar mengajar seluruh
kegiatan yang berhubungan dengan teknologi dapat
diserap  oleh  mahasiswa.  Dari  semua  teknologi
informasi  yang  diberikan  itu,  semuanya  dapat
diketahui  dengan  mengakses  halaman  website
www.stie-mdp.ac.id.

SAP merupakan aplikasi akuntasi berbasis
internet,  untuk  melaksanakan  perhitungan  atau
pembuatan laporan keuangan. Accurate merupakan
aplikasi akuntasi yang di gunakan untuk membuat
laporan keuangan.

Simponi adalah Sistem Pembelajaran Online
dan Interaktif yang merupakan teknologi informasi
yang digunakan untuk komunikasi seluruh  civitas
akademika STIE MDP dari mulai materi perkuliahan,
diskusi,  tugas  dan  informasi  penting  lainnya.
E-learning merupakan video selama proses mengajar
satu  semester,  dilaksanakan agar mahasiswa yang
belum  memahami  bisa  memutar  ulang  video
tersebut.

Untuk melihat hubungan antara teknologi dan
minat calon mahasiswa untuk masuk ke STIE Multi
Data  Palembang  dapat  dilakukan  dengan
menggunakan  pendekatan  Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
Dengan  pendekatan  UTAUT  (Performance
Ekspektacy, Effort Ekspektancy, Social Influence dan
Facilitating Condition)  pihak  STIE  MDP  dapat
menjadi  sarana  bagi  calon  mahasiswa  baru  untuk
mengembangkan kemampuan di bidang teknologi,
sehingga dapat diterapkan di berbagai perusahaan
yang  berbasis  teknologi  informasi.  Secara  tidak
langsung  STIE  MDP  sebagai  penghubung  antara
calon mahasiswa dan perusahaan.

Menurut  Sedana  dan  Wijaya  (2009)
penggunaan  UTAUT  alat  yang  berguna  untuk
menjelaskan  penerimaan  dan  penggunaan  Exelsa
oleh  mahasiswa  Universitas  Sanata  Dharma.
Penelitian  ini menggambarkan  penyediaan  Exelsa
untuk  kegiatan  proses  belajar  mengajar  seperti
tugas online,  tes  online,  bahan  kuliah,  chating,
menjawab kuesioner, melihat pengumuman, forum
mata kuliah, kalender kegiatan, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian
terdahulu,  maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk
melihat perilaku Calon Mahasiswa terhadap Minat
untuk Masuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi
Data  Palembang  dengan  Pendekatan  UTAUT.
Diharapkan dengan penggunaan UTAUT STIE MDP
dapat  mengetahui  perilaku  dan  calon  mahasiswa
untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut.

2. KAJIAN LITERATUR DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
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Human Capital atau  sumber  daya
manusia  yang  sesuai  dengan  kriteria  perusahaan
memerlukan proses peningkatan pendidikan berupa
investasi kembali ke dunia pendidikan baik formal
maupun informal. Investasi pendidikan (investment
in human capital) merupakan suatu proses kegiatan
investasi yang dapat meningkatkan keahlian sumber
daya  manusia  (Becker,  1993).  Perusahaan  bukan
hanya  melakukan  permintaan  sumber  daya  yang
memiliki  kemampuan  tetapi  juga  selaras  dengan
pendidikan yang sudah diperoleh.

Menurut UU  Sistem Pendidikan  Nasional
No.  20  tahun  2003  pasal  19  ayat  1    perguruan
tinggi  adalah  merupakan  jenjang  pendidikan
setelah pendidikan  menengah  mencakup  program
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan
doktor  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan
tinggi.

Selain  itu  perguruan  tinggi  juga
mempunyai  pengertian  pendidikan  pada  jenjang
yang  lebih  tinggi  daripada  pendidikan  menengah
di jalur pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi di sini
adalah tingkatan universitas yang terdiri atas sejumlah
fakultas  yang  menyelenggarakan  pendidikan
akademik  dan  /  atau  profesional  dalam  sejumlah
disiplin ilmu tertentu (Becker, 1993).

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka
permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana    perilaku  Calon  Mahasiswa
terhadap Minat untuk Masuk Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Multi Data Palembang dengan Pendekatan
UTAUT (Performance Ekspektacy,  Effort
Ekspektancy,  Social Influence  dan  Facilitating
Condition) dengan latar belakang diduga variabel dari
UTAUT  (Performance Ekspektacy,  Effort
Ekspektancy,  Social Influence  dan  Facilitating
Condition) mempunyai pengaruh terhadap Perilaku
Calon Mahasiswa terhadap Minat untuk Masuk STIE
MDP Palembang.

Dalam penelitian terdahulu Venkatesh dan
Moris  (2003);  menggunakan  variabel  dependent;

Minat  Menggunakan  Sistem  Informasi  dan
Penggunaan  Sistem  Informasi,  dengan  variabel
independent; Ekspektasi Kerja, Ekspektasi Usaha,
Faktor Sosial, Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai,
dimana hasil penelitian mengatakan bahwa ekspektasi
kerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, berpengaruh
positif terhadap minat menggunakan sistem informasi
dan minat pemakaian sistem informasi dan kondisi
yang memfasilitasi pemakai berpengaruh signifikan
positif terhadap penggunaan sistem informasi.

Kemudian  dalam  penelitian  Venkatesh
selanjutnya  (2003),  menggunakan  variabel,
ekspektasi  kerja,  ekspektasi  usaha,  faktor  sosial,
kondisi yang memfasilitasi, dengan intervening minat
pemanfaatan  sistem  informasi,  hasil  penelitian
mengatakan ekspektasi kerja, ekspektasi usaha, faktor
sosial dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh
signifikan  terhadap  minat  pemanfaatan  sistem
informasi, dan minat pemanfaatan sistem informasi
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem
informasi.

Pada penelitian lainnya Amroso dan Gardner
(2004), menggunakan  variabel  internal; perceived
usefulness, perceived ease to use, attitude toward
using,   dan  behavioral intention to use  dengan
variabel eksternal; gender, experience, complexity,
dan  voluntarines  mengeluarkan  hasil  penelitian
experience berpengaruh positif terhadap, perceived
usefulness, behavioral intention. Voluntarines
berpengaruh positif terhadap behavioral intention
penggunaan  internet  dan  complexity  berpengaruh
terhadap penggunaan sistem, serta gender berperan
atau berpengaruh terhadap penggunaan sistem.

2.1 Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan  (UU SISDIKNAS
No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana
untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses
pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif
mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki
kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,
kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta
keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan
masyarakat.
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Menurut Kamus Bahasa  Indonesia (2008),
kata  pendidikan  berasal  dari  kata  ‘didik’  dan
mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata
ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan
mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah
proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dari  beberapa pengertian pendidikan
menurut ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang
diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan
anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan
agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya
sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

2.2 Teknologi Informasi

Teknologi  informasi  merupakan  bidang
yang bersentuhan  erat dengan kehidupan manusia
sehari-hari  khususnya  didunia  pendidikan.  Oleh
karena itu penerapannya dalam rangka penyelesaian
masalah  (problem solving)  sering  kali  bersifat
komprehensif, melibatkan berbagai aspek teknologis.
Bahkan  dalam  dunia  nyata,  penerapan  teknologi
informasi sering kali bersentuhan dengan aspek-aspek
non-teknologi,  seperti  sosial,  psikologis,  atau
organisasional.

Situasi  ini  mensyaratkan  para  profesional
teknologi informasi untuk memiliki pengetahuan yang
solid dan wawasan yang komprehensif. Kemampuan
ini hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang
memberikan pengetahuan tentang fondasi konseptual
yang kuat dan sekaligus kemampuan untuk berpikir
secara integral.

Menurut  William  dan  Sawyer  (2007)
teknologi informasi merupakan sebagai sebuah bentuk
umum  yang  menggambar  setiap  teknologi  yang
membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan,
mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi.
Sedangkan  menurut  (Martin,  1999  dalam Abdul
Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni,  2003)  teknologi
informasi  tidak  hanya  perangkat  komputer  yang
digunakan untuk memproses dan menyimpan data

informasi  namun  juga  mencangkup  teknologi
komunikasi, jaringan dan proses pengirimannya.

2.3 Perilaku Calon Mahasiswa

Perilaku  adalah  tanggapan  atau  reaksi
individu  terhadap  rangsangan  atau    lingkungan
(Depdiknas,  2005  dalam  Haftasari,  2013).  Dari
pandangan  biologis  perilaku  merupakan
suatu    kegiatan  atau  aktifitas  organisme  yang
bersangkutan.  Pengetahuan merupakan hasil “tahu”
dan  ini  terjadi  setelah  seseorang  melakukan
penginderaan  terhadap  suatu  objek  tertentu.
Penginderaan  terjadi  melalui  panca  indra
manusia  yaitu  indera  penglihatan,  pendengaran,
penciuman,  rasa, dan raba. Sebagian pengetahuan
manusia  melalui  telinga  dan  mata  (Notoatmodjo,
2007).

Bentuk  operasional  dari  perilaku
dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Perilaku dalam bentuk pengetahuan, yaitu dengan
mengetahui  situasi  atau  rangsangan  dari  luar.

b. Perilaku  dalam  bentuk  sikap  yaitu  tanggapan
batin  terhadap  keadaan  atau  rangsangan  dari
luar.  Dalam hal ini lingkungan berperan dalam
membentuk  perilaku  manusia  yang  ada  di
dalamnya. Sementara itu lingkungan terdiri dari,
lingkungan  pertama  adalah  lingkungan  alam
yang  bersifat  fisik  dan  akan  mencetak
perilaku  manusia  sesuai  dengan  sifat  dan
keadaaan alam tersebut. Sedangkan lingkungan
yang  kedua  adalah  lingkungan  sosial  budaya
yang  bersifat,  non  fisik  tetapi  mempunyai
pengaruh  yang  kuat  terhadap  pembentukan
perilaku manusia.

c. Perilaku  dalam  bentuk  tindakan  yang  sudah
konkrit,  yakni  berupa  perbuatan  atau  action
terhadap situasi atau rangsangan dari luar.

Menurut (Skinner, 1938 dalam Notoatmodjo,
2007) dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus
maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a) Perilaku tertutup yaitu respon seseorang terhadap
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stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup.
Respon  atau reaksi terhadap stimulus ini masih
terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan,
kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang
menerima  stimulus  tersebut  dan  belum  dapat
diamati secara jelas.

b) Perilaku terbuka yaitu respon seseorang terhadap
stimulus  dalam  bentuk  tindakan  nyata  atau
terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah
jelas dalam bentuk  tindakan atau praktek yang
dengan  mudah  dapat  diamati  atau  dengan
mudah dipelajari.

2.4 Minat

Minat  (intention)  adalah  suatu
kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap
objek  (Assail,  1998  dalam  Ikwan  Susila  dan
Faturrahman, 2004)). Minat merupakan sikap dan
perilaku yang dapat menangkap atau perantara antara
faktor-faktor  motivasional  yang  mempengaruhi
perilaku. Minat juga mengindikasikan seberapa besar
seseorang mempunyai kemauan untuk mencoba.

Menurut Venkatesh, et, al (2003), minat di
pengaruhi oleh performance ekspektacy (kepercayaan
yang  dimiliki  individu  bahwa  kinerjanya  akan
semakin baik apabila menggunakan teknologi), effort
ekspektancy  (ekspektasi  kemudahan  dalam
penggunaan teknologi), social influence (pengaruh
orang lain untuk menggunakan teknologi), facilitating
condition (dukungan sarana dan prasarana).

2.5 UTAUT

Model  UTAUT  (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology) adalah model
berbasis teori yang dikembangkan oleh Venkatesh,
et, al (2003). Model ini menggambarkan faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan individu terhadap
teknologi  informasi  (TI).  UTAUT  dikembangkan
melalui  kajian  yang  dilakukan  terhadap  delapan
model/teori  penerimaaan/adopsi  teknologi  yang
banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi
sebelumnya (Omar F, Moris, et, al 2003).
Kedelapan model Teori tersebut adalah :

a. Theory of Reasoned Action (TRA)
b. Technology Acceptance Model (TAM)
c. Motivational Model (MM)
d. Theory of Planned Behavior (TPB)
e. Combined Tam and TPB (C-TAM-TPB)
f. Model of PC Utilization (MPCU)
g. Innovation Diffusion Theory (IDT)
h. Social Cognitive Theory (SCT).

Dibandingkan  dengan  kedelapan  model
tersebut,  UTAUT  terbukti  lebih  berhasil
menjelaskan hingga 70% varian  behavior intention.
Pendapat ini diperkuat oleh Oshlyansky  et.al (2007)
yang  menemukan  bahwa  UTAUT  cukup  tangguh
kendati diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan
dapat digunakan lintas budaya.

Pada  model  UTAUT,  terdapat  empat
konstruksi/variabel  yang  menjadi  faktor  penentu
langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku
penerimaan maupun penggunaan teknologi. Keempat
variabel tersebut adalah:

a. Performance ekspektacy  (kepercayaan  yang
dimiliki individu bahwa kinerjanya akan semakin
baik apabila menggunakan teknologi),

b. Effort  ekspektancy (ekspektasi kemudahan dalam
penggunaan teknologi),

c. Social influence  (pengaruh  orang  lain  untuk
menggunakan teknologi),

d. Facilitating condition (dukungan  sarana  dan
prasarana  yang  dimiliki  individu  untuk
menggunakan teknologi).

Selain keempat  variable  tersebut  terdapat
empat  variabel  lainnya  yang  berfungsi  sebagai
mediator.  Keempat  mediator  tersebut  adalah:
a. Gender (jenis kelamin).
b. Age (usia).
c. Eksperince (pengalaman).
d. Volunatariness of Use  (kesukarelaan)  yang

memperkuat  pengaruh keempat variabel utama
terhadap  penerimaan  maupun  penggunaan
teknologi. Seperti gambar 1 berikut:
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ditanyakan kepada sampel yang mempresentasikan
populasi  yang  telah  ditentukan.  Setelah  data
terkumpul,  analisis  selanjutnya  dilakukan  untuk
mencapai tujuan penelitian.

3.2  Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat
atau  wilayah  dimana  penelitian  tersebut  akan
dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh
peneliti  mengambil  lokasi STIE  MDP  Palembang
Jalan Rajawali No. 14 Palembang.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi
yang  terdiri  atas  objek/subjek  yang  mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan, sedangkan sampel adalah bagian dari
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut  (Sugiyono,  2002:72).    Populasi  dalam
penelitian  ini  adalah  siswa  dan  siswi  Sekolah
Menengah Atas  yang  ada di  kota Palembang  dan
sekitarnya. Mengingat jumlah populasi relatif besar
dan  tidak  memungkinkan  untuk  diteliti  secara
keseluruhan, maka dilakukan tehnik sampling.

Metode pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu
teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan

Model  UTAUT  adalah  model  teori  yang
terbentuk  dari  kombinasi  model-model  teori,
merupakan  tools  yang  berguna  bagi  para  manajer
untuk melakukan penilaian terhadap kemungkinan
suksesnya  teknologi baru yang akan diperkenalkan.
UTAUT menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan
individu dalam menggunakan teknologi. Selain itu
mendorong penerimaan populasi yang menjadi target
penguna teknologi baru tersebut. Dengan demikian
langkah-langkah tertentu seperti pelatihan, publikasi
dan  lain-lain  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan
penerimaan individu terhadap teknologi yang akan
diperkenalkan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah
penelitian kuantitatif yang merupakan jenis penelitian
ilmiah terkait dengan pengumpulan dan analisis data
dalam bentuk numerik. Kumpulan data dalam skala
besar yang menggambarkan fakta/fenomena yang ada,
menjadi objek penekanan pada penelitian ini untuk
mengembangkan teori maupun menguji hipotesis yang
telah dibuat. Salah satu pendekatan yang digunakan
adalah  survei  .  Survei  merupakan  sebuah  metode
dalam  melakukan  pengumpulan  data  dengan
menggunakan  beberapa  pertanyaan  dalam
bentuk  kuisioner.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut

Gambar 1: Model UTAUT

         Sumber: Venkatesh, et, al (Omar F., Moris, 2003)
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tertentu.    Sehingga  data  yang  diperoleh  lebih
representatif  dengan  melakukan  proses  penelitian
yang kompeten  dibidangnya. Jumlah sampel yang
dilakukan adalah 10 Sekolah Menengah  Atas  dengan
pertimbangan berdasarkan hasil dari laporan bagian
pemasaran STIE MDP Palembang.

3.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian  ini diperoleh
dari  data  primer  dan  data  skunder.  Sumber  data
primer,  yaitu  informasi  yang  bersumber  dari
pengamatan  langsung  ke  lokasi  penelitian,  hasil
wawancara  dan  pembagian  formulir  kuisioner.
Sumber data sekunder, yang bersumber dari buku-
buku teks, buku-buku teori, hasil penelitian, majalah,
jurnal  ilmiah  dan  arsip-arsip  resmi  yang  terkait
dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data
yang  bersifat  teori  yang  kemudian  digunakan
sebagai  literatur  penunjang  guna  mendukung
penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari
buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan
yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan (Field Research)
Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil
data secara langsung pada objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah :

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang
dilakukan langsung melalui tanya jawab antara
penulis dengan petugas yang berwenang yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Kuisioner, yaitu cara pengambilan data dengan
memberikan  lembar  formulir  yang  berisikan
pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan

penelitian. Sedang dalam tahap penyebaran dan
menunggu hasilnya dari pihak sekolah - sekolah
yang  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam
penelitian.

3.6 Analisis Data

Data  yang dianalisis  dalam  penelitian  ini
berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel.
Analisis  data dilakukan  secara kuantitatif  dengan
dilanjutkan  pengujian  hipotesis  yang  meliputi
penetapan hipotesis. Analisis kuantitatif dilakukan
dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke
dalam  bentuk  angka-angka dengan  menggunakan
skala rasio (ratio scale) dan skala likert 5 poin (5-
point likert scale).  Penetapan tingkat signifikansi,
dan  diakhiri  dengan  penentuan  dasar  penarikan
kesimpulan  melalui  penerimaan  dan  penolakan
hipotesis.

Menurut  Sugiyono  (2008),  analisis  data
merupakan  kegiatan  setelah  data  dari  seluruh
responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data
adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel
dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan
variabel  dari  seluruh  responden, menyajikan  data
setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan
untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan
perhitungan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah
diajukan.

Alat  analisis  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda
dengan  program  SPSS  17  karena  mampu
menghasilkan  output  yang  meyakinkan  untuk
dianalisis lebih lanjut.

3.7 Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda, yaitu dengan
melihat pengaruh ekspektasi kinerja (performance
expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy),
faktor  sosial  (social influence),  dan  kondisi  yang
memfasilitasi (facilitating conditions) terhadap minat
pemanfaatan  (behavioral intention)  dan  perilaku
penggunaan (use behavior) sistem informasi.
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reliabel dan valid. Kemudian menunjukkan item-item
dari setiap penyataan pada kuisioner sangat valid dan
tingkat  reliabilitas  data  dapat  ditunjukan  pada
Cronbachs Alpha sebesar 0.789 untuk variabel
Effort Expectacy.

Selanjutnya  menunjukkan  item-item  dari
setiap  penyataan  pada  kuisioner  sangat  valid  dan
tingkat  reliabilitas  data  dapat  ditunjukan  pada
Cronbachs Alpha  sebesar  0.751    untuk  variabel
social influence.

Dan  menunjukkan  item-item  dari  setiap
penyataan pada kuisioner sangat valid dan tingkat
reliabilitas  data dapat ditunjukan pada Cronbachs
Alpha  sebesar  0.793  untuk  variabel   facilitating
conditions. Serta menunjukkan item-item dari setiap
penyataan pada kuisioner sangat valid dan tingkat
reliabilitas  data dapat ditunjukan pada Cronbachs
Alpha  sebesar 0.779 untuk variabel Minat  Siswa.

Dimana hasil menunjukkan item-item dari
setiap  penyataan  pada  kuisioner  sangat  valid  dan
tingkat  reliabilitas  data  dapat  ditunjukan  pada
Cronbachs Alpha  sebesar  0.815  untuk  variabel
performance expectancy. Hal ini dapat dilihat dari
tabel 1 sebagai berikut:

Model  regresi  yang  digunakan  dapat  dirumuskan
dengan persamaan sebagai berikut:

Model 1
Y

1
 = β

1 
X

1
 + β

2 
X

2
 + β

3 
X

3 
+ ε

Model 2
Y

2
 = β

4 
Y

1
 + β

5 
X

4
 + ε

Y1 : Minat Pemanfaatan (Behavioral Intention)
Y2 : Perilaku Penggunaan (Use Behavior)
X1 : Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy),
X2 : Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy),
X3 : Faktor Sosial (Social Influence),
X4 : Kondisi Pendukung (Facilitating Conditions)
β   : Koefisien Regresi
ε   : error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian kualitas data dimaksudkan untuk
menghindarkan adanya bias yang diperoleh dari data
penelitian dalam menjelaskan setiap variabel yang
akan diukur. Uji kualitas data meliputi uji validitas
dan  uji  reliabilitas  instrumen.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  semua  item  pertanyaan

Tabel 1: Validitas dan Reliabilitas

    Sumber: Data diolah, 2014

Vol. 5 No. 1 September 2015            Hal - 53

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



Selanjutnya  dalam  pengujian  simultan
diperoleh nilai F sebesar 21,921 dengan signifikansi
sebesar 0,000  (p<0,05). Dengan demikian dengan
menggunakan  taraf  signifikansi  5%  maka  dapat

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian   ini   dilakukan  dengan   tujuan
untuk  mengetahui  minat masuk perguruan tinggi
STIE MDP dengan menggunakan metode UTAUT
yang terdiri dari empat (4) variable independent yaitu

a. Harapan Kinerja (Performance Expectancy),
b. Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy),
c. Faktor Sosial (Social Influence),
d. Kondisi  yang  Memfasilitasi  (Facilitating

Conditions)  serta  satu  (1)  variable dependent
yaitu minat siswa.

Berdasarkan  hasil  penelitian  variable
independent yaitu (performance expectancy), faktor
sosial  (social influence),  dan  kondisi  yang
memfasilitasi (facilitating conditions) berpengaruh
terhadap minat siswa masuk perguruan tinggi STIE
MDP  Palembang  yang  proses  belajar  dan
mengajarnya sudah berbasiskan teknologi informasi.

disimpulkan minat siswa  terhadap teknologi dapat
dijelaskan  secara  signifikan  oleh  semua  variabel
independen. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 sebagai
berikut:

Ada satu (1) variable independent yaitu ekspektasi
usaha (effort expectancy) yang tidak mempengaruhi
minat siswa.

Saran  yang  didasarkan  pada  beberapa
keterbatasan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan  sampel  dapat  mempertimbangkan
untuk memperluas cakupan responden baik dari
cakupan wilayah maupun jumlah respondennya.

2. Penelitian  mendatang  sebaiknya  menambah
variabel lain yang sekiranya dapat memperjelas
hasil penelitian.
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