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ABSTRACT-This study aims to evaluate and analyze the
implementation of the Management Information System
using the Technology Acceptance Model (TAM) in PT. Sigma
Cipta Caraka. The results showed: 1) Perceived ease of use
Management System Information significant positive effect
on the perception of usefulness. 2) Perception Management
System Information utility significant positive effect on the
attitude of users. 3) Perceived ease Management System
Information significant positive effect on the attitude of the
Management System Information. 4) The perception of user
comfort significant positive effect on the attitude of users. 5)
Perceived usefulness significant positive effect on IT
Acceptance. 6) User perception of significant positive effect
on IT acceptance.
Keywords: Management Information System, TAM Model
INTISARI—Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
dan menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi
Manajemen menggunakan Technology Acceptance Model
(TAM) di PT. Sigma Cipta Caraka. Hasil penelitian ini
menunjukkan: 1) Persepsi kemudahan penggunaan
Management System Information berpengaruh positif
signifikan terhadap persepsi kegunaan. 2) Persepsi
kegunaan Management System Information berpengaruh
positif signifikan terhadap sikap pengguna. 3) Persepsi
kemudahan Management System Information berpengaruh
positif signifikan terhadap sikap pengguna Management
System Information. 4) Persepsi kenyamanan pengguna
berpengaruh positif signifikan terhadap sikap pengguna. 5)
Persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap
Penerimaan IT. 6) Persepsi pengguna berpengaruh positif
signifikan terhadap penerimaan TI.
Kata Kunci: Sistem Informasi manajemen, Model TAM

PENDAHULUAN
Peningkatan standar kecepatan dan ketepatan yang
diberikan oleh perusahaan mengharuskan adanya
pengembangan sistem yang juga meningkat. Adanya
pengembangan suatu sistem akan membantu perusahaan
untuk memudahkan pengolahan data yang berkualitas dan
berguna bagi perusahaan. Untuk itu, tiap perusahaan
memerlukan sistem yang bisa mengelola semua proses
yang terjadi, mulai dari proses mengumpulkan,
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memasukkan, mengolah, dan menyimpan data-data
tersebut.
Masalah yang timbul dalam Management System
Information ini adalah kadang kala terdapat peringatan
double data saat input kode faktur, padalah kode faktur
tersebut baru dan belum pernah di input sebelumnya.
Menurut Kang (1998), sistem teknologi informasi
akan membantu perusahaan untuk memperbaiki kinerja
organisasi hanya apabila perusahaan menggunakan sistem
teknologi informasi secara aktual dalam langkah yang
efisien. Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi
akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi, terutama
pada sumber daya manusia. Faktor pengguna sangatlah
penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru,
karena tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem
baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan
sukses tidaknya pengembangan/ penerapan sistem
tersebut.

BAHAN DAN METODE
Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang di
adopsi dari penelitian terdahulu. Kuesioner untuk variabel
persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi
kemudahan pengguna (perceived ease of use), sikap
terhadap penggunaan (attitude toward using), persepsi
kenyamanan penggunaan (perceived enjoyment), dan
penerimaan TI (acceptance of IT) diukur dengan
menggunakan masing-masing 5 item pernyataan. Berikut
adalah keseluruhan pertanyaan yang digunakan dalam
kuesioner tersebut.
Metode dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu
dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner
mengenai penerimaan teknologi yang diberikan langsung
kepada para responden atau karyawan yang menggunakan
Management System Information. Populasi hanya
berjumlah 14 orang maka sampel yang digunakan
sebanyak populasi tersebut.
Metode Analisis Data menggunakan analisis
deskriptif dan analisis regresi. Statistik deskriptif adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini analisis
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deskriptif digunakan untuk menganalisis profil sampel
serta deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian.
Regrasi adalah pengukur hubungan dua variabel atau
lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau
fungsi (kadir, 2015).Untuk menentukan bentuk hubungan
(regresi) diperlukan pemisah yang tegas antara variabel
bebas (X) dan variabel terikat (Y).
Sebelum dianalisis data diujicoba untuk mencari
Reliabilitas dan Validitas.
Reliabilitas adalah derajat konsisten dan stabilitas data
dalam interval waktu tertentu (Sugiyono, 2013).Sementara
Arikunto (2014), menyatakan bahwa reliabilitas
menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu
instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut
sudah baik. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini
mengunakan rumus koefisien reliabilitas Alpha-Cronbuch,
sebagai berikut:

PEOU5
0.514
0,880
PU1
0.514
0,903
PU2
0.514
0,952
PU3
0.514
0,954
PU4
0.514
0,862
PU5
0.514
0,894
ATU1
0.514
0,938
ATU2
0.514
0,894
ATU3
0.514
0,877
ATU4
0.514
0,649
ATU5
0.514
0,689
PE1
0.514
0,971
PE2
0.514
0,960
AI
0.514
0,695
AI2
0.514
0,861
AI3
0.514
0,879
AI4
0.514
0,909
AI5
0.514
0,928
Sumber: data primer yang diolah (2015)

Keterangan:
r11 : Reliabilitas instrument
k
: Jumlah butir pertanyaan atau banyaknya
soal
Σ σb2 : Jumlah varians butir
σ2t : Varians total
Arikunto (2014) menjelaskan bahwa validitas adalah
suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan
atau kesahihan suatu instrument. Sementara valid itu
sendiri menurut Sugiyono (2013) adalah menunjukkan
derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi
pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh
peneliti. Teknik yang digunakan untuk mengetahui derajat
kevalidan kuesioner adalah uji statistic kolerasi product
moment, yang dikembangkan oleh Pearson. Rumus kolerasi
product moment adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan
sebagaimana pada Tabel di atas, maka dapat diketahui
bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan pada
variabel kemudahan penggunaan (PEOU), variabel
kegunaan (PU), variabel sikap menggunakan (ATU),
variabel Kenyamanan Penggunaan (PE), maupun variabel
penerimaan IT (AI) adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari
nilai r hitung semua item pertanyaan lebih besar daripada t
tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan
tersebut mampu menghasilkan data yang dapat mewakili
objek atau nilai yang dibutuhkan untuk variabel-variabel
pada penelitian ini.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas,
suatu variabel akan dinyatakan konsisten (reliable) apabila
nilai cronbach’s alpha lebih besar atau sama dengan 0,600.
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Variabel

Keterangan:
rxy
: koefisien kolerasi
∑X
: jumlah skor pertanyaan
∑Y
: jumlah skor total
N
: jumlah responden

Dasar pengambilan keputusan pada pengujian
validitas adalah apabila nilai r hitung lebih besar daripada
nilai r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa instrument
valid. Nilai r tabel untuk penelitian ini adalah 0.514.

PEOU1
PEOU2
PEOU3
PEOU4
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Nilai r tabel
Nilai r
5% (N=15)
Hitung
0.514
0,773
0.514
0,920
0.514
0,920
0.514
0,855

Nilai Cornbach’s Alpha

PU
0,950
PEOU
0,899
ATU
0,845
PE
0,922
AI
0,900
Sumber: data primer yang diolah (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

)
) +

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Keterangan
Reliable
Reliable
Reliable
Reliable
Reliable

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua
variabel penelitian adalah reliable. Hal tersebut dapat
dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha semua variabel lebih
besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap
variabel yang ada pada penelitian ini cukup akurat, stabil
atau konsisten dalam mengukur nilai yang dibutuhkan
untuk penelitian ini.
Kuesioner yang berjumlah 22 item pertanyaan ini
sudah digunakan oleh peneliti terdahulu. Pertanyaan ini
disebarkan kepada 15 responden yang masing-masing
berada dibagian Marketing, Delivery, Budget Control, dan
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Kasir. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online dan
langsung ditujukan kepada responden. Jumlah kuesioner
yang mendapatkan respone sebanyak 15 eksemplar atau
100% dari jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak
15 kuesioner. Adapun profil responden pada penelitian ini,
sebagai pada tabel berikut ini:
Tabel 3. Karakteristik Responden
Karakteristik Jumlah
Laki-laki
10
Jenis Kelamin
Perempuan
5
21 – 30 tahun
10
Usia
31 - 40 tahun
4
41 - 50 tahun
1
SMA
1
Tingkat
Diploma
5
Pendidikan
Sarjana (S1)
9
8
Menggunakan < 3 tahun
MIS
>3 tahun
7
Sumber: data primer yang diolah (2015)
Variabel

Prosentase
66,7%
33,3%
66,7%
26,7%
6,7%
6,7%
33,3%
60,0%
46,7%
53,5%

Tabel 5. Rangkuman Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan Tabel
di atas, diketahui
bahwa
mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 10
orang atau 66,7%. Sementara dari sisi usia, kebanyakan
responden berusia antara 21 s.d. 30 tahun, yaitu sebanyak
10 orang atau 66,7% dari jumlah responden. Berdasarkan
tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat
pendidikan Sarjana, yaitu sebanyak 9 orang atau 60,0%.
Dari sisi pengalaman, responden telah menggunakan MIS
kurang dari 3 tahun sebanyak 8 orang atau 46,7% dan
lebih dari 3 tahun sebanyak 7 orang atau 53,5%. Tingkat
kemudahan, tingkat kebergunaan, sikap penggunaan,
minat penggunaan, serta tingkat penggunaan MIS yang
sesungguhnya, berada dalam taraf sedang atau cukup.
Statistik deskriptif ini dilakukan untuk melihat ratarata (mean) sikap responden terhadap tiap-tiap variabel
yang diuji. Dari hasil uji frekuensi statistik deskriptif yang
telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif
Statistics
PEOU
N
Valid
Missing
Mean
Median
Minimum
Maximum

PU

ATU

PE

AI

15

15

15

15

15

0

0

0

0

0

21,800 21,733 19,400
21,000
8,4667
0
3
0
0
23,000 25,000 19,000
22,000
8,0000
0
0
0
0
12,00 10,00 14,00
5,00 12,00

26,00 29,00 28,00
Sumber: data primer diolah (2015)

adalah sedang, dengan nilai mean sebesar 21,80.
Pandangan responden terhadap persepsi kegunaan (PU)
juga masuk dalam kategori sedang, yaitu dengan nilai
mean 21,73. Pandangan responden terhadap variabel sikap
menggunakan (ATU) dengan nilai mean sebesar 19,40.
Pandangan terhadap kenyamanan penggunaan (PE)
dengan nilai mean 8,46 termasuk kedalam kategori sedang,
dan penilaian terhadap penerimaan IT (AI) dengan nilai
mean 21,00 termasuk kedalam kategori sedang. Sehingga
secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pandangan
responden terhadap seluruh variabel penelitian, yaitu
tingkat kemudahan, tingkat kebergunaan, sikap
penggunaan, kenyamanan penggunaan, dan tingkat
penerimaan penggunaan Management System Information,
berada dalam taraf sedang atau cukup.
Berdasarkan analisis regresi linier sederhana yang
telah dilakukan sesuai dengan persamaan regresi yang
telah ditentukan, maka diperoleh informasi sebagaimana
dirangkum dalam tabel berikut:

12,00

27,00

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa
pandangan responden terhadap tingkat kemudahan
penggunaan (PEOU) Management System Information

Sumber: data primer yang diolah (2015)
Berdasarkan tabel di atas, maka dilakukan analisa
sebagai berikut:
Analisa koefisien kolerasi dilakukan dengan
membandingkan nilai F Hitung (ANOVA) untuk setiap
pengukuran dengan nilai F Tabel, yaitu 4,75. Apabila F
Hitung lebih besar dari F Tabel, maka dapat dinyatakan
terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Berdasarkan analisa regresi yang dilakukan, nilai F
Hitung variabel PEOU terhadap variabel PU adalah sebesar
9,428. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel
kemudahan
menggunakan
Management
System
Information berpengaruh terhadap variabel kegunaan
Management System Information.
Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan, nilai f
hitung variabel PEOU terhadap variabel PU adalah sebesar
72,352 atau lebih besar dari nilai f tabel. Sehingga dapat
diartikan bahwa variabel kemudahan berpengaruh
terhadap variabel kegunaan. Hal yang sama juga terlihat
pada hasil analisis regresi terhadap variabel PU terhadap
variabel ATU dengan nilai f hitung 15,589. Pengaruh
variabel PEOU terhadap variabel ATU dengan nilai f hitung
16,482. Pengaruh variabel PE terhadap variabel ATU
dengan nilai f hitung 14,824. Pengaruh variabel PU
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terhadap variabel AU dengan nilai f hitung 4,748. Pengaruh
variabel ATU terhadap variabel AU dengan nilai f hitung
22,810. Dimana nilai f hitung lebih besar dari f tabel.
Analisa koefisiensi determinan pada penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan R Square (r2). Dimana
apabila R Square semakin mendekati angka 1, maka
dinyatakan semakin kuat variabel bebas dapat
memprediksi variabel terikat. Menurut tabel di atas
korelasi PEOU dan PU memiliki nilai R Square 0,420.
Analisa
koefisiensi
regresi
diukur
dengan
membandingkan nilai koefisien t hitung dengan nilai t
tabel, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh
signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai t
tabel untuk penelitian ini adalah 1,782. Berdasarkan tabel
di atas dapat diketahui bahwa nilai untuk t hitung adalah
3,071. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat
pengaruh signifikan antara variabel bebas (PEOU)
terhadap variabel terkait (PU).
Uji hipotesis dilakukan untuk menuji semua hipotesis
yang telah diajukan dengan metode sebagaimana telah
ditentukan pada metode penelitian, sebagai berikut:
persepsi kemudahan penggunaan Management System
Information berpengaruh positif signifikan terhadap
persepsi kegunaan Management System Information.
Hipotesis 1 (H1) diterima, karena nilai B adalah 0,913
yang berarti lebih besar dari 0. Selain itu juga dapat
diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel kemudahan
sistem adalah 3,071 yang berarti lebih besar dari t tabel
1,782. Dengan kata lain, variabel persepsi kemudahan
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel
persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan Management System
Information berpengaruh positif signifikan terhadap sikap
pengguna Management System Information. Hipotesis 2
(H2) diterima, karena nilai B adalah 0,448 yang berarti
lebih besar dari 0. Selain itu juga dapat diketahui bahwa
nilai t hitung untuk variabel kegunaan adalah 2,982 yang
berarti lebih besar dari t tabel 1,782. Dengan kata lain,
variabel persepsi kegunaan mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap variabel persepsi sikap pengguna.
Persepsi kemudahan sistem Management System
Information berpengaruh positif signifikan terhadap sikap
pengguna Management System Information. Hipotesis 3
(H3) diterima, karena nilai B adalah 0,377 yang berarti
lebih besar dari 0. Selain itu juga dapat diketahui bahwa
nilai t hitung untuk variabel kegunaan adalah 1,489 yang
berarti lebih kecil dari t tabel 1,782. Dengan kata lain,
variabel persepsi kemudahan sistem tidak ada pengaruh
positif yang signifikan terhadap variabel persepsi sikap
pengguna.
Persepsi kenyamanan pengguna berpengaruh positif
signifikan terhadap sikap pengguna. Hipotesis 4 (H4)
diterima, karena nilai B 1,479 adalah yang berarti lebih
besar dari 0. Selain itu juga dapat diketahui bahwa nilai t
hitung untuk variabel kenyamanan pengguna adalah 3,514
yang berarti lebih besar dari t tabel 1,782. Dengan kata
lain, variabel persepsi kenyamanan pengguna mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap variabel persepsi
sikap pengguna.

260

SNIPTEK 2016
Persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan
terhadap Penerimaan IT. Hipotesis 5 (H5) diterima,
karena nilai B adalah 0,565 yang berarti lebih besar dari 0.
Selain itu juga dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk
variabel kegunaan adalah 3,323 yang berarti lebih besar
dari t tabel 1,782. Dengan kata lain, variabel persepsi
kegunaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
variabel penerimaan IT.
Persepsi pengguna berpengaruh positif signifikan
terhadap penerimaan TI. Hipotesis 6 (H6) diterima,
karena nilai B adalah 0,719 yang berarti lebih besar dari 0.
Selain itu juga dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk
variabel pengguna adalah 2,743 yang berarti lebih besar
dari t tabel 1,782. Dengan kata lain, variabel persepsi
pengguna mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
variabel penerimaan IT.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: 1. Pengguna Management System Information
merasakan penggunaan yang cukup baik dan berguna bagi
pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya. 2. Pengguna
Management System Information sudah merasa mudah
untuk digunakan dan dipelajari. 3. Secara umum para
pengguna sudah memiliki sikap dalam menggunakan
Management System Information. 4. Penulis menemukan
dan menyimpulkan bahwa pengguna sudah merasa senang
dan nyaman dalam menggunakan Management System
Information. 5. Penulis menemukan dan menyimpulkan
bahwa secara umum pengguna sudah menerima
Management System Information sebagai alat bantu dalam
menyelesaikan pekerjaan mereka.
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