
 

 8 Universitas Internasional Batam 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian pemakaian situs perpustakaan online dengan metode UTAUT 

terhadap efektivitas penyediaan informasi dianalisis menggunakan cara evaluasi 

serta meninjau lima jurnal-jurnal serta daftar pustaka yang telah penulis telusuri. 

Untuk melakukan penelitian berikut adalah jurnal-jurnal penilitan yang penulis 

telusuri: 

Penelitian oleh Annisa, Sulistiowati, & Lemantara, (2016) yang 

bertujuan untuk memahami faktor yang berdampak terhadap penerimaan 

teknologi informasi di kalangan mahasiswa Stikom Surabaya dalam pemakaian 

SIR (Stikom Institutional Repository) perpustakaan digital, penelitian 

menggunakan model UTAUT. Hasil dari penelitian adalah software SIR dapat 

dilihat dari nilai average yaitu antara 2,79 sampai dengan 3,72 untuk tiap variabel 

yang terdapat pada kuesioner, sehingga mendapat respon teknologi yang positif 

oleh mahasiswa serta hasil pengujian koefisien jalur yang signifikan terhadap 

keduanya oleh karena itu behavioral intention mempunyai dampak yang kuat 

terhadap use behavior. 

Penelitian oleh Prasiska, Kurniadi, & Anwar, (2018) yang berguna agar 

dapat mengetahui dampak pengaruh berdasarkan faktor dan tingkat perilaku 

penggunaan aplikasi USBK oleh siswa di SMK Negeri 1 Batipuh. Metode 

UTAUT menjadi model penelitian. Hasil menunjukkan variabel independen , 

bersamaan berdampak terhadap minat pengguna aplikasi USBK dengan nilai 

signifikansi sebesar 6.19%. 
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Penelitian oleh Rahmi, Soedijono, & Fatta, (2017), penelitian ini 

memiliki tujuan agar dapat mengetahui seberapa besar dampak sistem informasi 

dosen dan karyawan yang ada di Universitas Muhamaadiyah Bengkulu, UTAUT 

merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini serta didasari oleh faktor 

analisi social influence, effort expectancy, performance expectancy, facilitating 

condition serta attitude toward using technology berdasarkan data yang didapat 

dari karyawan dan dosen. Hasil penelitian ini adalah variabel-variabel UTAUT 

mampu mempengaruhi niat perilaku user hingga 85,1% sesuai nilai pada R2 

sedangkan variabel dengan minat perilaku terendah dapat dilihat pada hasil nilai t-

statistic sebesar 0,135. 

Penelitian oleh Dana, Samosir, & Widiyasa, (2015) mengembangkan 

perpustakaan digital Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan tujuan agar efektif 

dalam hal pelayanan sehingga tercipta efisiensi waktu serta tempat baik dari 

pengguna atau pengelola. Hasil dari perpustakaan digital, terbukti dapat 

memperlancar proses mengajar di lingkungan kampus dengan membantu efisiensi 

pengoperasional perpustakaan serta menambahkan tingkat kecepatan layanan dan 

kualitas bagi user perpustakaan. 

Penelitian oleh Rianadewi, Divayana, & Pradnyana, (2019) bermanfaat 

agar dapat mengetahui apakah setiap variabel pada model UTAUT mempunyai 

kemampuan mendefinisikan pembentukan sikap tanggapan akan keberadaan 

teknologi baru yang terpadu pada perpustakaan dan arsip sebagai media 

informasi, perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Buleleng sebagai contohnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel social influence berpengaruh 

positif terhadap minat penggunaan sistem informasi perpustakaan serta variabel 
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facilitating condition memiliki pengaruh yang positif terhadap minat pengguna 

sistem informasi perpustakaan.  

 

Tabel 2.1  

Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

Cyntia Al Annisa, 

Sulistiowati, dan 

Julianto Lemantara 

2016 Penelitian ini menggunakan model UTAUT dan 

hasilnya adalah aplikasi SIR memiliki 

tanggapan penerimaan teknologi yang positif 

dari mahasiswa, dapat dilihat dari nilai rata-rata 

tiap variabel dari kuesioner. 

Sintia Prasiska, 

Denny Kurniadi, 

dan Muhammad 

Anwar 

 

2018 Penelitian dengan model UTAUT ini 

menunjukkan variabel performance expectancy, 

effort expectancy, social influence, facilitating 

conditions dan anxiety secara bersamaan 

berpengaruh signifikan sebesar 6,19% terhadap 

minat pengguna aplikasi 

Yulia Rahmi, 

Bambang 

Soedijono dan 

Hanif Al Fatta 

2017 Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah UTAUT yang dibatasi pada analisis 

pengaruh performance expectancy, effort, 

expectancy, social influence, attitude toward 

using technology dan facilitating condition 

berdasarkan data yang diperoleh dari karyawan 

dan dosen di Universitas Muhamaadiyah 

Bengkulu. 

Timotius Dana, 

Desy Herlina 

Samosir dan I Made 

Widiyasa 

2015 Perpustakaan digital, terbukti meningkatkan 

kualitas dan kecepatan proses layanan pada 

pengguna perpustakaan, sehingga dapat 

memperlancar proses mengajar di lingkungan 

kampus dan membantu efisiensi 

pengoperasional perpustakaan. 

Ni Ketut Nita 

Rianadewi, Dewa 

Gede Hendra 

Divayana dan 

Imade Ardwi 

Pradnyana 

2019 Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

social influence dan facilitating condition dari 

metode UTAUT memiliki pengaruh yang positif 

terhadap minat penggunaan sistem informasi 

perpustakaan di daerah Kabupaten Buleleng. 

 

Kesimpulan dari lima jurnal diatas adalah metode UTAUT memudahkan 

dalam menganalisa sikap pengguna terhadap teknologi informasi serta 
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penggunaan perpustakaan online terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas dan 

proses pelayanan kepada pengguna dan membantu dalam proses pengoperasional 

perpustakaan kepada pengguna. 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 UTAUT (Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology) 

Model ini diartikan sebagai teori-teori penerimaan teknologi terdahulu 

yang digabungkan menurut Venkatesh, et al (Ndarbeni et al., 2016). Model 

UTAUT menurut L. F. S. P. Putri & Mahendra, (2017) dikembangkan dari 

delapan teori mengenai penerimaan teknologi, yakni Model Combining the 

Technology  Acceptance Model and Theory of Planned Behavior, Model of PC 

Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT), Social Cognitive Theory 

(SCT) Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), 

Motivational Model (MM), serta Theory of Planned Behavior (PTB). UTAUT 

juga telah terbukti tujuh puluh persen varian pengguna, lebih baik dalam 

menjelaskan daripada kedelapan teori lainnya (Prasiska et al., 2018). 

Menurut L. F. S. P. Putri & Mahendra, (2017) model UTAUT terdapat 

empat variabel utama yakni  harapan usaha, harapan kinerja,  kondisi fasilitas 

serta pengaruh sosial. Konsep ini juga terdiri dari variabel moderasi yang dibagi 

empat yaitu usia, jenis kelamin, pengalaman, dan relawan. Gambar 2.1 

menggambarkan hubungan moderator serta determinan. 

 

Ian Danov, Analisis Penggunaan Situs Perpustakaan Online UIB Terhadap Efektivitas Penyediaan Informasi 
Dengan Model UTAUT (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Internasional Batam) 
UIB Repository©2019



12 

 

 
Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 2.1 Model UTAUT 

 

Kelebihan dari model UTAUT yaitu secara menyeruluh mampu 

menjelaskan 70 persen dari varian terhadap minat pengguna dalam menggunakan 

teknologi informasi, yang merupakan peningkatan yang substansial atau 

mendetail dari delapan model di penelitian-penelitian sebelumnya (Sriyeni et al., 

2018). Berdasarkan studi kasus yang diteliti oleh Yel & Ningtyas, (2019) 

menjelaskan bahwa kelebihan metode UTAUT dibanding metode TAM yaitu 

metode UTAUT mampu mengukur sebesar 73% aspek-aspek yang digunakan 

untuk menilai penerimaaan sistem sedangkan TAM hanya dapat mengukur 

sebesar 63%. 

 

2.2.2 Performance Expectancy 

Harapan kinerja dapat diartikan seberapa jauh kepercayaan pengguna 

terhadap pemakaian sistem agar dapat menopang dalam mendapatkan benefits 
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kinerja untuk pekerjaan (Kuncoro, Suyadi, & Musadieq, 2019). Persepsi menurut 

Prasiska et al., (2018) ini memiliki kombinasi variabel-variabel yang bersumber 

pada model penelitian sebelumnya yakni: 

1. Persepsi kegunaan 

Diartikan kegunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja dilihat 

dari seberapa jauh kepercayaan seseorang kepada sistem. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Diartikan sebagai persepi yang diinginkan pengguna agar dapat 

memaksimalkan aktivitas semacam promosi, kinerja pekerjaan dan 

pembayaran. 

3. Kesesuaian Pekerjaan 

Didefinisikan bagaimana suatu sistem dapat meningkatkan kinerja 

individual berdasarkan kemampuannya. 

4. Keuntungan Relatif 

Didefinisikan apakah suatu inovasi yang dipikirkan akan lebih 

efektif jika dibandingkan dengan sebelumnya. 

5. Ekspektasi Hasil 

Ekspektasi hasil dipisahkan menjadi 2 yaitu ekspektasi kinerja dan 

ekspektasi personal berdasarkan bukti empiris. Penelitian ini juga 

mendefinisikan bahwa pemakaian suatu sistem dapat membantu 

dalam meningkatkan prestasi kerja yang berguna bagi user. 

Indikator performance expectancy yang dipakai pada penelitian ini yaitu 

menunjang mendapatkan informasi. 
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2.2.3 Effort Expectancy 

Effort Expectancy diartikan pemakaian suatu sistem yang berhubungan 

dengan tingkat kemudahan sistem itu sendiri (Kuncoro et al., 2019). Konsep 

penelitian ini menurut Rahmah & Dalimunthe, (2016) terdapat 3 variabel konstruk 

pada teori sebelumnya yakni persepsi kemudahan pemakai dengan model TAM, 

kompleksitias bersumber pada MPCU, serta konsep difusi inovasi IDT untuk 

kemudahan pemakai. 

Indikator effort expectancy yang bermanfaat pada penelitian ini yakni: 

1. Keringanan penggunaan sistem untuk mencari informasi. 

2. Kemudahan penggunaan sistem. 

 

2.2.4 Social Influence 

Social Influence diartikan pengaruh penggunaan sistem baru yang dilihat 

dari seberapa jauh persepsi kepentingan seseorang agar dapat percaya dengan 

orang lain (Kuncoro et al., 2019). Penelitian menurut Rahmah & Dalimunthe, 

(2016) menjelaskan terdapat faktor sosial yang terdiri dari tiga variabel konstruk 

yakni: 

1. Kepatuhan diartikan seperti saat seseorang sebenarnya tidak setuju 

menurut pendapat pribadi mereka, namun tampak dilihat seperti 

setuju dengan orang lain. 

2. Identifikasi diartikan ketika seseorang dipengaruhi oleh orang lain 

yang dihomati, seperti seorang pemain film. 

3. Internalisasi diartikan saat seseorang mendapat keyakinan atau 

perilaku baik umum atau personal. 
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Indikator social influence yang dipakai pada penelitian ini yakni: 

1. Norma subjektif. 

2. Faktor sosial. 

 

2.2.5 Facilitating Conditions 

Facilitating Conditions mempunyai arti seberapa besar teknikal dan 

infrastruktur organisasional berpengaruh bagi pengguna percaya dalam 

menggunakan sistem (Kuncoro et al., 2019). Penelitian menurut Prasiska et al., 

(2018) menjelaskan bahwa konsep gabungan variabel yang dapat diambil dari 

model penelitian sebelumnya adalah perceived behavioral control atau kontrol 

perilaku persepsian. 

Indikator facilitating conditions yang dipakai pada penelitian ini yakni: 

1. Fasilitas untuk membantu pengguna. 

2. Ilmu pengetahuan 

3. Resource 

 

2.2.6 Behavioral Intention 

Behavioral intention diartikan asumsi mempunyai akses mencari 

informasi yang berpengaruh pada minat seseorang atau kemauan agar dapat 

memakai sistem untuk seterusnya. Contohnya ketika individu percaya bahwa 

dengan memakai  teknologi sebagai sarana informasi dapat meningkatkan 

kinerjanya, maka pemakai saat memakai teknologi informasi dipengaruhi oleh 

sosial atau lingkungan (Rahmah & Dalimunthe, 2016). Menurut Cholifaturrosida, 
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Mawardi, & Bafadhal, (2018) menyatakan bahwa behavioral intention memiliki 

tiga indikator, yakni: 

1. Pembelian berulang 

Niat perilaku pengguna untuk membeli suatu barang yang sama 

sebanyak dua kali atau lebih. 

2. Membayar lebih 

Perilaku yang muncul karena kepuasan individu untuk memberi 

bayaran dengan harga tinggi akan lembaga usaha meskipun telah 

terdapat kenaikan harga. 

3. Rekomendasi  

Perilaku yang mengajak orang lain dengan merekomendasikan 

perusahaan tersebut kepada orang lain atau menawarkan produk 

dari perusahaan tersebut. 

Indikator behavioral intention yang dimasukkan pada penelitian ini 

yakni: 

1. Pencapaian 

2. Kepuasan  

3. Niat dari pengguna 

 

2.2.7 Statistical Product for Service Solutions 

Aplikasi SPSS menurut Hasyim & Listiawan, (2015) merupakan suatu 

aplikasi komputer statistik yang dapat mengolah data statistik secara akurat dan 

cepat. Aplikasi ini jugasangat dikenal, dikarenakan mempunyai bentuk pemaparan 
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data tabel dan grafik, mudah diakses dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi 

Excel, serta bersifat dinamis sehingga memudahkan jika terjadi perubahan data. 

Kesimpulannya adalah software analisis statistik yang berguna untuk 

mengolah informasi atau data dengan mudah, biasanya pemaparan informasi 

digambarkan dalam bentuk grafik dan tabel. Software ini juga berguna untuk 

mempermudah jika terjadi perubahan data. 

Fitur-fitur dasar pada software SPSS menurut Pasaribu, Multahadah, 

Febrianti, & Asiani, (2018) terdiri dari analisis statistika, manajemen data berupa 

seleksi kasus, penajaman file, serta pembuatan data turunan, dan dokumentasi 

data berupa kamus metadata yang turut dimasukkan bersama data. 

Menurut Pasaribu, Multahadah, Febrianti, & Asiani, (2018) software 

SPSS menyediakan fasilitas-fasilitas yakni: 

1. Data Editor 

Data editor disusun sedemikian rupa contohnya pada aplikasi 

spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, serta 

menampilkan data. 

2. Viewer 

Viewer berguna untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu dari 

output serta mempermudah distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke 

aplikasi lain. 

3. High-Resolution Graphics 

Grafik beresolusi tinggi yang dapat menampilkan bar charts, 

histogram, scatterplots, grafik tiga dimensi,  pie charts, dan yang 
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lainnya sehingga membuat pengguna merasa nyaman dalam 

mendukung kinerja pekerjaannya. 

4. Akses Basis Data 

Penggunaan program berikut dapat memperoleh informasi dari 

sebuah database dengan memanfaatkan database wizard yang 

disediakan. 

5. Transformasi Data 

Tranformasi data dengan melakukan subset data, mengkombinasikan 

kategori, add, aggregat, merge, split, dan beberapa perintah 

transpose files sehingga dapat membantu pengguna dalam 

memperoleh data untuk dianalisis. 

6. Distribusi Elektronik 

Aplikasi SPSS menyediakan sebuah tombol pengiriman data berupa 

e-mail sehingga dapat didistribusikan melalui internet, dengan 

melakukan export tabel dan grafik mode HTML. 

7. Online Help 

Online help disediakan oleh software SPSS untuk membantu 

pengguna kesulitan dalam melakukan pekerjaannya.  

8. Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara 

Analisis data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat 

penyimpanan sementara atau temporary file. 
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9. Interface dengan Database Relasional 

Fasilitas ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi serta 

memudahkan kinerja pengguna dalam mengekstrak serta menganlisis 

data dari database relasional. 

10. Analisis Distribusi 

Fasilitas ini berguna jika peneliti akan menganalisis file data yang 

sangat besar dapat menggunakan remote dari server tanpa harus 

memindahkan data ke komputer user. 

11. Multiple Sesi 

Multiple sesi berguna untuk melakukan analisis lebih dari satu file 

data secara bersamaan. 

12. Mapping 

Tampilan data secara konvensional atau interaktif yang terdiri dari 

beberapa jenis, contohnya tipe bar, pie, simbol gradual, serta chart. 

 

2.2.8 Metode Analisis Data 

Analisis terdiri dari beberapa pengujian yaitu Uji Outlier, Uji Validitas, 

Uji Reliabilitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas, Uji 

Hipotesis yang terdiri dari Uji R dan R
2
, Uji F dan Uji T berikut penjelasannya : 

1. Uji Outlier 

Outlier yaitu data yang bertentangan dari kumpulan data lain yang 

terdapat dalam suatu rangkaian data sehingga akan membuat data 

menjadi bias (A. G. Putri & Supadmi, 2016). Data tergolong outlier 

sehingga harus dihapus dari hasil perhitungan jika nilai z > 3 serta 
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nilai z < -3, jika terdapat data tersebut maka harus dihapus dari 

kuesioner karena sudah masuk kedalam data menyimpang atau 

outlier (Khasan, Soedijono, & Fatta, 2016). 

2. Uji Validitas 

Agar dapat mengetahui valid tidaknya data maka dilakukan uji 

validitas sebagai alat ukur. Valid jika pertanyaan kuesioner 

berpotensi mencurahkan hasil yang akan diukur dari kuesioner (Dewi 

& Firmansyah, 2019). Dikatakan telah valid jika nilai koefisien 

korelasi telah mencapai batas minumum dengan taraf signifikans 

lebih besar atau sama dengan 0,05 (Khasan et al., 2016). 

3. Uji Reliabilitas 

Realibitas dapat menghitung reliabel atau tidaknya data yang 

dikumpulkan. Kuesioner sudah  dikatakan reliabel jika jawaban 

responden selalu stabil. Rumus aplha cronbach adalah rumus yang 

dipakai agar dapat menguji tingkat reliabilitas kuesioner penelitian. 

Nilai koefisien alpha > 0,6 dari nilai signifikansi maka kuesioner 

dinyatakan reliabel (Khasan et al., 2016). 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan agar dapat menangkap hubungan 

variabel bebas. Varian Inflation Factor merupakan rumus yang 

dipakai pada pengujian ini, nilai tolerance > 0,1 serta nilai VIF < 10 

diartikan tidak terdapat multikolinieritas, sedangkan jika nilai 

tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10 diartikan terjadi multikolinieritas 

(Sitepu, Subiyanto, & Bashit, 2018). 
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5. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Jekwam & Hermuningsih, (2018) uji ini bertujuan untuk 

mengetahui jika terdapat perbedaan varian berdasarkan residual 

pengamatan. Diartikan tidak terdapat heteroskedastisitas dapat 

didasari oleh titik atau butir yang menyebar tidak membentuk pola 

serta tidak beaturan pada grafik (Sitepu et al., 2018). 

6. Uji Normalitas 

Uji normalitas bermanfaat agar dapat melihat variabel yang 

disebarkan telah normal atau tidak.  Hasil uji normalitas biasanya 

ditampilkan dalam bentuk diagram normal P-Plot dan grafik 

histogram. Dikatakan normalitas jika tampilan diagram yaitu butir-

butir tersebar ditengah sepanjang garis diagonal atau arah penyebaran 

menjejaki sudut garis (Sitepu et al., 2018). 

7. Uji R dan R
2
 

Menurut Ningrum, Suprapti, & Anwar, (2018) menyatakan fungsi 

koefisiensi determinasi agar dapat mengetahui performa model dalam 

menjelaskan variabel terikat sebagai alat ukurnya. Jika nilai R
2
 kecil 

maka potensi variabel bebas untuk menjelaskan variabel tidak bebas 

semakin terbatas sedangkan koefisiensi kolerasi bertujuan agar dapat 

menjelaskan hubungan erat antar variabel dependen serta faktor lain 

dengan variabel independen. 
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8. Uji F 

Uji F biasanya didasari oleh model regresi yang dipakai untuk 

menaksirkan dampak variabel bebas serta terikat. Hipotesis 

dinyatakan ditolak apabila Signifikansi nilainya  > 0,05 serta 

hipotesis diterima apabila Signifikansi nilainya < 0,05 (Ningrum et 

al., 2018). 

9. Uji T 

 Uji T berguna sebagai alat ukur pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dikatakan berpengaruh antar variabel 

independen serta dependen apabila Signifikansi nilai < 0,05 sesuai 

dengan nilai yang ditentukan. Signifikansi nilai ≤ 0,05 maka  H0 

ditolak dan Ha  diterima sedangkan jika ≥ 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha ditolak (Ningrum et al., 2018). 

 

2.2.9 Teknik Stratified Random Sampling 

Teknik stratified random sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada 

elemen populasi sehingga kemudian dapat dikelompokkan (Zainuddin, Ahmad, 

Fithria, & Nurardhi, 2018). Contoh penerapan teknik stratified random sampling 

yaitu pada Komunitas Sekolah Muhammadiyah, teknik ini dimanfaatkan dengan 

membagi sekolah menjadi tingkatan-tingatan atau strata berupa tingkat SD, SMP , 

dan SMA (Pujianingsih et al., 2019). 
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2.2.10 Rumus Slovin 

Rumus slovin dipakai agar dapat menentukan sampel populasi dengan 

melakukan perhitungan sederhana. Rumus slovin yakni (lihat Eg 1): 

(1)    
 

      

Berikut adalah penjelasan variabel pada rumus slovin, e merupakan 

kelonggaran ketelitian dalam penelitian yang ditampilkan dalam nilai persentase, 

N merupakan total populasi penelitian, serta n merupakan ukuran sampel yang 

terdapat pada penelitian (Munadji, Wulan, & Haryono, 2019).  

Rumus slovin digunakan jika populasi terlalu besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari seluruh yang ada pada populasi, maka dari itu sampel dari 

populasi dimanfaatkan oleh peneliti agar dapat menghemat waktu, tenaga, serta 

dana (Muslikah, Haryono, & Harini, 2018). Contoh studi kasus yang menerapkan 

rumus slovin adalah perhitungan populasi mahasiswa angkatan 2016 pada 

penelitian di Universitas Diponegoro yang berjumlah 6787 mahasiswa, sehingga 

rumus slovin digunakan untuk mengambil sampel dari seluruh populasi yaitu 

sebesar 99 responden(Hartini & Rohmiyati, 2019). 
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