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ABSTRACT 

Academic information systems is one of the emerging technologies in the field of 

education that is increasingly needed today. Academic information systems have 

various service features, one of them is study plan cards. The research aims to describe 

te acceptance and use of online KRS with several variables, such as Performance 

Expectancy, Effort Expectancy, Facilitating Conditions and Behavioral Intention. Data 

were colleted through questionnaire using Likert scale from 191 online KRS users. The 

research result obtained using multiple linier regression analysis. The results show that 

there is a correlation among the Performance Expectancy, Effort Expectancy and 

Facilitating Conditions of Behavioral Intention with strong tendency (0,758). 

Furthermore Performance Expectancy, Effort Expectancy and Facilitating Conditions 

have a significant effect on Behavioral Intention of online KRS accounting to 57,4%. 

 

Keywords : Acceptance, Online Study Plan Card, UTAUT Method 

 

 

ABSTRAK 

 

Sistem informasi akademik merupakan salah satu teknologi yang berkembang dalam 

bidang pendidikan yang semakin dibutuhkan saat ini. Sistem informasi akademik 

memiliki berbagai fitur layanan salah satunya kartu rencana studi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan penerimaan dan penggunaan KRS online pada sistem 

informasi akademik di Universitas Riau dengan variabel Ekspektasi kinerja, Ekspektasi 

Usaha dan Kondisi Menfasilitasi yang mempengaruhi Niat Berperilaku. Data 

dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan skala likert terhadap 191 pengguna KRS 

online. Pengujian hasil menggunakan uji – uji pada analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel Ekspektasi 

kinerja, Ekspektasi Usaha dan Kondisi Menfasilitasi terhadap Niat Berperilaku yang 

kuat (0,758). Selanjutnya variabel Ekspektasi kinerja, Ekspektasi Usaha dan Kondisi 

Menfasilitasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Niat Berperilaku sebesar 

57,4%. 

 

Kata Kunci : Acceptance, Kartu Rencana Studi Online, Metode UTAUT 
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PENDAHULUAN 
 

Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan saat ini. Teknologi informasi 

dapat membantu para pengguna menjadi lebih mudah serta efisien dalam 

pemanfaatannya. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah dalam bidang 

pendidikan. Salah satunya Sistem informasi akademik merupakan sistem yang 

membantu segala kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan akademik. Khususnya di 

level perguruan tinggi, sistem informasi akademik memiliki banyak fitur yang salah 

satunya adalah penggunaan Kartu Rencana Studi. 

Kebutuhan akan adanya sistem informasi akademik terintegrasi semakin 

meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui bagaimana penerimaan 

dan penggunaan sistem tersebut. Banyak model yang dikembangkan oleh para peneliti 

untuk mengukur penerimaan dan penggunaan sistem informasi, salah satunya metode 

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

UTAUT diperkenalkan oleh Venkatesh (2003) yang memiliki empat komponen 

mempengaruhi yaitu Ekspektasi Usaha, Ekspektasi Kinerja, Pengaruh Lingkungan dan 

Kondisi Menfasilitasi terhadap satu komponen dipengaruhi Niat Berperilaku (Jogiyanto, 

2007).  

Dari topik diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

penerimaan dan penggunaan KRS online pada sistem informasi akademik di Universitas 

Riau menggunakan metode UTAUT. Namun komponen Pengaruh Lingkungan 

dihilangkan karena disesuaikan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

atau keeratan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-

sama atau simultan, seberapa besar variabel independen secara simultan mampu 

menjelaskan variabel dependen serta untuk menganalisis apakah terdapat signifikansi 

atau keberartian antara variabel independen terhadap variabel dependen 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data didapatkan dari data primer yaitu diperoleh secara 

langsung dari responden (Dosen dan Mahasiswa) melalui kuesioner yang bersifat 

tertutup (closed questionaire = structured questionaire) dengan menggunakan skala 

likert dan data sekunder yaitu informasi kepustakaan yang didapat dari sumber yang 

berhubungan dengan penelitian.  

 

b. Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) 

 UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang 

dikembangkan Venkatesh,dkk (Jogiyanto, 2007). UTAUT menggabungkan fitur-fitur 

yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. 

Kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT adalah theory of reasoned 

action (TRA), technology acceptance model (TAM), motivational model (MM), theory 

of planned behavior (TPB), combined TAM and TPB, model of PC utilization (MPTU), 

innovation diffusion theory (IDT), dan social cognitive theory (SCT). UTAUT terbukti 

lebih berhasil dibandingkan kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70 
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persen varian pengguna (Nyoman dkk, 2009) 
 

 
Gambar 1. Model UTAUT (Sumber : Nyoman dkk, 2009) 

Gambar 1 menunjukkan bahwa mereka menemukan empat konstruk utama yang 

berperan penting sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use 

behavior yaitu, performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan 

facilitating conditions. Sedangkan yang lain tidak signifikan sebagai determinan 

langsung dari behavioral intention. Disamping itu terdapat pula empat moderator: 

gender, age, voluntariness, dan experience yang diposisikan untuk memoderasi dampak 

dari empat konstruk utama pada behavioral intention dan use behavior (Nyoman dkk, 

2009). 

 

c. Konstruk Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) 

 Model konseptual penelitian yang digunakan seperti terlihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 2. Model Konseptual Penelitian (Rahmah dkk, 2016) 



 4 

 

Menurut (Rahmah dkk, 2016), berikut keterangan Gambar 2 yaitu : 

1. (Performance Expectancy) sebagai tingkat dimana seseorang mempercayai dengan 

menggunakan sistem tersebut akan membantu orang tersebut memperoleh 

keuntungan-keuntungan kinerja pada pekerjaan. 

2. (Effort Expectancy) merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem yang akan 

dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam melakukan pekerjaan. 

3. (facilitating Conditions) merupakan teknologi yang digunakan sebagai faktor 

pendukung yang dapat mempermudah melakukan suatu tindakan. 

4. (Behavioral Intention) merupakan tingkat keinginan atau niat pemakai 

menggunakan sistem secara terus menerus dengan asumsi bahwa mereka 

mempunyai akses terhadap sistem informasi. 

 

d. Langkah-Langkah Penyelesaian 

Penelitian menggunakan 3 variabel independen, yaitu: Performance Expectancy, 

Effort Expectancy, Facilitating Conditions dan 1 varianel dependen, yaitu Behavioral 

Intention. 

Penelitian ini dimulai dari proses pengambilan sampel yang menggunakan 

metode penarikan sampel Simple Random Sampling dan Stratified Sampling dengan 

responden yaitu dosen dan mahasiswa aktif di Universitas Riau yang berjumlah 

1.050 Dosen dan 28.906 Mahasiswa Aktif. Pengambilan sampel diambil sebanyak 

10% dari masing-masing jumlah populasi. Setelah banyaknya sampel didapat maka 

pengumpulan data berupa  kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian 

dilakukan beberapa tahap pengujian analisis data, antara lain: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan teknik Korelasi Product Moment, dengan dengan 

mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Jika         ≥        

maka item-item pertanyaan dinyatakan valid. Adapun persamaan dari korelasi 

product moment adalah (Safitri dkk, 2017) :  

            
    (∑   )    (∑ )  (∑ )

√(     ∑    (∑ ) )  (     ∑     (∑ ) )
                    

 

dimana : 

        : koefisien korelasi Product Moment. 

∑  : jumlah skor tiap item. 
∑   : jumlah skor total (seluruh item). 

n   : jumlah sampel. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode C o   c ’s A p  . Pengujian instrumen dinyatakan reliabel, 

jika harga koefisien reliabilitas > 0,60 (Kharismaya dkk, 2017). Uji reliabilitas 

instrumen di dalam penelitian dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut 

(Safitri dkk, 2017): 

 Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus :  



 5 

 

                                                       
  
   

    
(   )

 

 
 

                                                               

dimana :  

  
   : varians skor item pertanyaan (i=1-20). 

    : jawaban responden untuk setiap item pertanyaan. 

   : banyak sampel. 

 Menjumlahkan varians semua item dengan rumus : 

                                       
      

     
     

 ........    
                                                                 (3) 

dimana : 

   
   : jumlah varians semua item pertanyaan. 

 Menghitung varians total dari variabel dengan rumus : 

                                                      
    

      
(  ) 

 
 

                                                             

dimana : 

   
    : varians total dari variabel. 

∑   : total jawaban responden untuk setiap item pertanyaan. 

 Masukkan nilai alpha dengan rumus : 

                                              (
 

   
) (  

   
 

    
)                                                                  

dimana : 

k   : jumlah variabel independen. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Beberapa uji yang digunakan pada uji asumsi klasik yaitu : uji normalitas, uji 

multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. 

4. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih 

variabel independen  terhadap variabel dependen (Siregar, 2013). Berikut 

persamaan yang digunakan : 

                                                                                                                      
dimana : 

  : variabel dependen. 

a,              : konstanta 

  ,    dan    : kariabel independen   ,    dan    
  : error 

5. Uji Korelasi Ganda 

Korelasi ganda (multiple corelation) merupakan angka yang menunjukkan arah dan 

kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama- sama atau lebih 

dengan satu variabel dependen (Siregar, 2013). Sebelum menghitung korelasi 

ganda maka diperlukan untuk mencari korelasi sederhana antara masing-masing 

variabel independen dengan variabel dependen terlebih dahulu. Berikut rumus 

persamaan korelasi sederhana yaitu (Siregar, 2013): 
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     i        i      

(√      i
        

i
 
 
                 

 
 )

                                 

dimana : 

n   : banyak sampel. 

      : jumlah total dari variabel    (i =1-3). 

      : jumlah total dari variabel Y. 

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan korelasi ganda maka selanjutnya 

melakukan uji korelasi ganda. Berikut persamaan uji korelasi ganda yaitu (Siregar, 

2013): 

                                                √
   ∑        ∑        ∑   

∑  
                               

dimana : 

            : korelasi ganda antara variabel   ,    dan    secara bersama-sama 

dengan variabel Y. 

      : korelasi    terhadap Y. 

      : korelasi    terhadap Y. 

      : korelasi    terhadap Y. 

Keeratan korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut (Sujarweni, 2015) : 

 0,00 sampai 0,199 berarti korelasi memiliki keeratan sangat rendah 

 0,20 sampai 0,399 berarti korelasi memiliki keeratan rendah 

 0,40 sampai 0,599 berarti korelasi memiliki keeratan sedang 

 0,60 sampai 0,799 berarti korelasi memiliki keeratan kuat 

 0,80 sampai 1,000 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat 

6. Koefisien Determinasi Simultan 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 

nol dan satu (Kharismaya dkk, 2017). Koefisien determinasi simultan dapat 

dihitung dengan persamaan : 

                                              Kd =                                                                             
dimana : 

Kd  : koefisien determinasi. 

R  : korelasi ganda. 

7. Uji f 

Uji f merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji 

signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap dependen. Jika  

  
      

 >   
     

 maka regresi memiliki keberartian (signifikan) sedangkan bila   

  
      

 <    
     

 maka regresi tidak memiliki signifikansi (Kharismaya dkk, 2017). 

Berikut persamaan yang digunakan untuk menghitung    
      

 yaitu (Safitri dkk, 

2017): 
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⁄

(      )
(         )
⁄

                                           

dimana :  

  : koefisien korelasi berganda. 

  : jumlah variabel independen. 

  : jumlah sampel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan persamaan (1) yaitu teknik korelasi 

Product Moment dengan dasar pengambilan keputusan jika keputusan         >        

maka item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid. Berikut hasil uji validitas untuk 

seluruh item pertanyaan. 

Tabel 1 Hasil. Uji Validitas dengan        = 1,420 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 
        Keterangan 

Ekspektansi Kinerja / Performance 

Expectancy 

1 0,649 Valid 

2 0,650 Valid 

3 0,633 Valid 

4 0,632 Valid 

5 0,567 Valid 

Ekspektansi Usaha / Effort Expectancy 

6 0,609 Valid 

7 0,668 Valid 

8 0,627 Valid 

9 0,603 Valid 

10 0,634 Valid 

Kondisi Menfasilitasi / Facilitating 

Condition 

11 0,477 Valid 

12 0,631 Valid 

13 0,647 Valid 

14 0,669 Valid 

15 0,674 Valid 

Niat Berperilaku / Behavioral Intention 

16 0,612 Valid 

17 0,643 Valid 

18 0,635 Valid 

19 0,690 Valid 

20 0,665 Valid 

 

Hasil uji validitas pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan 

dari masing – masing variabel yaitu variabel Ekspektansi Kinerja (  ), Ekspektansi 

Usaha (  ), Kondisi Menfasilitasi (  ) dan Niat Berperilaku ( ) terhadap penggunaan 

Kartu Rencana Studi Online pada Sistem Informasi Akademik Universitas Riau bernilai 
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valid dengan               . 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode C o   c ’s A p   dengan persamaan (5). Dasar pengambilan 

keputusan yaitu jika harga koefisien reliabilitas > 0,60 maka instrumen atau variabel 

dinyatakan reliabel. 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel 
Nilai Alpha 

Cronbach’s 
Keterangan 

1. Ekspektasi Kinerja/Performance 

Expctancy (  ) 
0,612 > 0,60 Reliabel/konsisten 

2. Ekspektasi Usaha/Effort 

Expectancy (  ) 
0,614 > 0,60 Reliabel/konsisten 

3. Kondisi 

Menfasilitasi/Facilitating 

Condition (  ) 

0,604 > 0,60 Reliabel/konsisten 

4. Niat Berperilaku/Behavioral 

Intention  (Y) 
0,656 > 0,60 Reliabel/konsisten 

Berdasarkan Tabel 2 di atas didapatkan bahwa setiap variabel dinyatakan 

reliabel dengan    p         . 

 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik One-Sample Kolmogrov 

Smirnov Test dan grafik Normal Probability Plot. Dengan teknik One-Sample 

Kolmogrov Smirnov Test didasarkan pada nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dengan dasar 

pengambilan keputusan jika Asymp. Sig.(2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal 

dan sebaliknya jika < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Residual 

N 191 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0,0000000 

Std. Deviation 1,39604463 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,053 

Positive 0,053 

Negative -0,042 

Test Statistic 0,053 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Berdasarkan Tabel 3 didapatkan hasil bahwa nilai Sig sebesar 0,200. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Sig > 0,05 dengan nilai 0,200 > 0,05. Dengan hasil tersebut 

maka data pada regresi yang digunakan berdistribusi secara normal. 

Sedangkan dengan menggunakan grafik Normal Probability Plot dasar 

pengambilan keputusannya yaitu apabila data berdistribusi normal maka penyebaran 

plot akan berada disekitar dan sepanjang garis 45 derajat.  

 

 
Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Grafik Normal Probability Plot 

 

Berdasarkan Gambar 3 didapatkan hasil bahwa data variabel berdistribusi 

normal maka penyebaran plot akan berada disekitar dan sepanjang garis 45 derajat. 

Dengan hasil tersebut maka data pada regresi yang digunakan berdistribusi secara 

normal. 

 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas yang terdapat pada penelitian. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas dengan dasar pengambilan keputusan 

jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih besar dari 0,10. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,965 1,075 
 

1,829 0,069 
  

Ekspektasi 

Kinerja 
0,085 0,069 0,081 1,232 0,220 0,521 1,920 

Ekspektasi 

Usaha  
0,228 0,072 0,219 3,185 0,002 0,482 2,075 

Kondisi 

Menfasilitasi 
0,616 0,068 0,553 9,120 0,000 0,619 1,615 

a. Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan Tabel 4 didapatkan bahwa variabel Ekspektasi Kinerja (  ) 

mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,521 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,920 < 10 

sehingga bebas dari multikolinearitas. Variabel Ekspektasi Usaha (  ) mempunyai nilai 

Tolerance sebesar 0,482 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 2,075 < 10 sehingga bebas dari 

multikolinearitas. Variabel Kondisi Menfasilitasi (  ) mempunyai nilai Tolerance 

sebesar 0,619 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,615 < 10 sehingga bebas dari 

multikolinearitas. 

 

e. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini menggunakan uji Glejser untuk melihat apakah variabel 

pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Apabila nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedesitas. Sebaliknya jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas 

 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 1,693 0,690   2,452 0,015 

Ekspektasi Kinerja -0,022 0,044 -0,050 -0,493 0,623 

Ekspektasi Usaha 0,018 0,046 0,040 0,381 0,703 

Kondisi Menfasilitasi -0,030 0,043 -0,065 -0,702 0,484 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Ekspektasi Kinerja 0,623 > 

0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas, Ekspektasi Usaha 0,703 > 0,05 sehingga 

tidak terjadi heterokedastisitas, Kondisi Menfasilitasi 0,484 > 0,05 sehingga tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

 

f. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan pengaruh antara 

variabel Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi Menfasilitasi (  ) 
terhadap variabel Niat Berperilaku ( ). Hasil perhitungan untuk analisis regresi 

berganda sebagai berikut : 

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,965 1,075 
 

1,829 0,069 

Ekspektasi Kinerja 0,085 0,069 0,081 1,232 0,220 

Ekspektasi Usaha 0,228 0,072 0,219 3,185 0,002 

Kondisi Mnefasilitasi 0,616 0,068 0,553 9,120 0,000 

a. Dependent Variable: Niat Berperilaku 
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Berdasarkan Tabel 6 dapat ditentukan persamaan regresi linier berganda dari 

hasil diatas dengan menggunakan persamaan (6) sebagai berikut : 

   1,965 + 0,085    + 0,228    + 0,616    
g. Uji Korelasi Ganda (R) 

Uji Korelasi Ganda merupakan uji yang bertujuan untuk melihat keeratan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen yang di dalam penelitian ini adalah 

variabel Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi Menfasilitasi (  ) 
terhadap variabel Niat Berperilaku ( ). Sebelum menghitung korelasi ganda maka telah 

dilakukan perhitungan korelasi sederhana menggunakan persamaan (7) sebagai berikut : 

 

Tabel 7. Hasil Korelasi Sederhana 

Correlations 

  

Ekspektasi 

Kinerja 

Ekspektasi 

Usaha 

Kondisi 

Menfasilitasi 

Niat 

Berperilaku 

Ekspektasi 

Kinerja 

Pearson 

Correlation 
1 ,668

**
 ,537

**
 ,525

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

0,000 0,000 0,000 

N 191 191 191 191 

Ekspektasi 

Usaha 

Pearson 

Correlation 
,668

**
 1 ,585

**
 ,597

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000 
 

0,000 0,000 

N 191 191 191 191 

Kondisi 

Menfasilitasi 

Pearson 

Correlation 
,537

**
 ,585

**
 1 ,725

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
 

0,000 

N 191 191 191 191 

Niat 

Berperilaku 

Pearson 

Correlation 
,525

**
 ,597

**
 ,725

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 
 

N 191 191 191 191 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil korelasi sederhana adalah            , 

      = 0,597, dan       = 0,725. Sehingga dari hasil tersebut dihitung korelasi ganda 

menggunakan persamaan (8) sebagai berikut : 

Tabel 8. Hasil Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,758
a
 0,574 0,567 1,407 

a. Predictors: (Constant), Kondisi Menfasilitasi, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha 

b. Dependent Variable: Niat Berperilaku 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas maka hasil korelasi ganda antara variabel Ekspektasi 

Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi Menfasilitasi (  ) terhadap variabel 
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Niat Berperilaku ( ) memiliki keeratan yang kuat dengan nilai 0,758.  

h. Koefisien Determinasi Simultan 
Koefisien determinasi (R Square) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase sumbangan pengaruh variabel Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha 

(  ), dan Kondisi Menfasilitasi (  ) terhadap variabel kepuasan pengguna (Y). 

Hasil perhitungan SPSS 25.0 dapat dilihat pada Tabel 8 berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa koefisien determinasi simultan (R Square) diperoleh sebesar 

0,574. Jika menggunakan persamaan (9) berarti didapatkan 57,4% Niat Berperilaku 

terhadap penggunaan Kartu Rencana Studi Online pada Sistem Informasi Akademik 

Universitas Riau yang dapat dijelaskan oleh variabel Ekspektasi Kinerja (  ), 

Ekspektasi Usaha (  ), dan Kondisi Menfasilitasi (  ). Sedangkan 42,6% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

i. Uji f 

Uji   digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – 

sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam 

hal ini peran uji   untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel Ekspektasi Kinerja 

(  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi Menfasilitasi (  ) secara bersama – sama 

terhadap variabel Niat Berperilaku penggunaan Kartu Rencana Studi Online pada 

Sistem Informasi Akademik Universitas Riau ( ). Dasar pengambilan Keputusan 

pengujian dengan melihat nilai        . Jika                maka terdapat signifikansi 

atau keberartian antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Adapun hipotesis yang terdapat pada penelitian ini adalah : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel Ekspektasi 

Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi Menfasilitasi (  ) 
secara bersama – sama terhadap variabel Niat 

  Berperilaku ( ). 

Ha : Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel Ekspektasi Kinerja 

(  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi Menfasilitasi (  ) secara 

bersama – sama terhadap variabel Niat Berperilaku ( ). 

Hasil uji   menggunakan SPSS 25,0 yang dihitung menggunakan persamaan 

(10) dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji   

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 499,450 3 166,483 84,074 ,000
b
 

Residual 370,299 187 1,980     

Total 869,749 190       

a. Dependent Variable: Niat Berperilaku 

b. Predictors: (Constant), Kondisi Menfasilitasi, Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 tentang Uji   diperoleh nilai        = sebesar 84,074 dan 

nilai        = 2,65 yang berarti                dengan 84,074 > 2,65 yang berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dengan hasil tersebut maka terdapat pengaruh secara 

signifikan antara variabel Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ) dan Kondisi 

Menfasilitasi (  ) secara bersama – sama terhadap variabel Niat Berperilaku ( ). 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Hasil Korelasi Ganda antara variabel independen dan variabel dependen yaitu 

variabel Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ), Kondisi Menfasilitasi 

(  ) terhadap variabel Niat Beperilaku ( ) didapatkan hasil korelasi sebesar 0,758. 

Hal ini menunjukkan bahwa korelasi ganda antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dinyatakan memiliki hubungan atau keeratan yang kuat. 

2. Hasil R Square sebesar 0,574 hal ini dapat diartikan bahwa Niat Berperilaku ( ) 

dari penggunaan Kartu Rencana Studi Online pada Sistem Informasi Akademik 

Universitas Riau dapat dijelaskan oleh variabel Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi 

Usaha (  ), Kondisi Menfasilitasi (  ) sebesar 57,4% sedangkan sisanya 42,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

3. Hasil Uji   pada penelitian ini didapat nilai                dengan nilai dari 

         84,074 dan         2,65. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel 

Ekspektasi Kinerja (  ), Ekspektasi Usaha (  ), Kondisi Menfasilitasi (  ) 
memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama – sama terhadap 

variabel Niat Berperilaku ( ) dari penggunaan Kartu Rencana Studi Online pada 

Sistem Informasi Akademik Universitas Riau. 
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