
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden menggambarkan tentang karakteristik

responden akan keadaan, sifat atau ciri-ciri khusus yang dapat memberikan

gambaran tentang keadaan respoden tersebut. Dari 560 (lima ratus enam puluh)

kuesioner, data yang terkumpul dan diisi lengkap berjumlah 481 (empat ratus

delapan puluh satu). Berikut daftar tabel 4.1 kuesioner yang terkumpul.

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Sampel

No Fakultas dan Jurusan Sampel Hasil

Penyebaran
Sisa yang
kembali

kosong/Tidak
terisi lengkap

Fak. Teknologi industri

1 Teknik Informatika 48 45

2 Teknik Industri 28 28

3 Teknik Kimia 7 7

4 Teknik Elektro 8 8

5 Teknik Mesin 7 7

Jumlah Total 98 95

Fakultas Teknik Sipil

6 Jurusan Teknik Sipil 45 43 2
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7 Jurusan Arsitektur 40 38 2

8 jurusan Teknik Lingkungan 11 11

Jumlah Total 96 92

Fakultas Ilmu agama Islam

9 Jurusan Hukum Islam 39 28 11

10 Jurusan Pend. Agama
Islam

36 27 9

11 Jurusan Ekonomi Islam 16 15 1

Jumlah Total 91 70

Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya

12 Jurusan Psikologi 69 39 30

13 Jurusan Ilmu komunikasi 26 24 2

Jumlah Total 95 52

Fakultas Mipa

14 Jurusan Studi Statistika 13 8 5

15 Jurusan Studi Ilmu Kimia 10 10

16 Jurusan Studi Farmasi 66 56 10

Jumlah Total 89 74

Fakultas Kedokteran

17 Jurusan Pendidikan dokter 91 87 4

Jumlah Total 91 87



30

Jumlah total keseluruhan

kusioner

560 481 79

4.1.1 Responden Menurut Angkatan

Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah mahasiswa UII unit

terpadu, cara yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara

random. Berikut hasil yang didapat dari penyebaran kuesioner.

Tabel 4.2 Responden Menurut Angkatan

No Angkatan Jumlah

1 2007 12

2 2008 43

3 2009 50

4 2010 376

Jumlah 481

Dalam penyebaran kuesioner, banyak mahasiswa angkatan 2010 yang

mengisi kuesioner hal itu disebabkan karena mahasiswa 2010 masih banyak

berada di kampus untuk beraktifitas kuliah dan kedua mahasiswa angkatan 2009

yang juga banyak ditemui di kampus pada jam-jam kuliah, lalu yang ketiga

mahasiswa angkatan 2008 serta mahasiswa angkatan 2007 yang tidak terlalu

banyak, karena mahasiswa angkatan 2007 sudah jarang berada di kampus untuk

mengikuti kegiatan kuliah.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yang

meliputi uji normalitas dan uji linearitas terhadap sebaran data penelitian yang
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ada. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan bantuan program statistik dalam

paket SPSS version 17for Windows.

4.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan terhadap ketiga

variabel dengan melihat grafik mirip dengan kolomogorov smirnov dengan

koreksi liliefors. Garis diagonal dalam grafik ini menggambarkan keadaan ideal

dari data yang mengikuti distribusi normal. Titik-titik di garis adalah keadaan data

yang diuji. Jika kebanyakan titik-titik berada sangat dekat dengan garis atau

bahkan menempel pada garis, maka dapat disimpulkan jika data mengikuti

distribusi normal. Data yang terdistribusi normal diperlukan sebagai salah satu

syarat sebelum dilakukan uji korelasi Produk Moment.

Hasil uji normalitas menunjukkan sebaran normal. Berikut akan lebih di

jelaskan pada gambar 4.1 untuk variabel manfaat, gambar 4.2 untuk variabel

kemudahan menggunakan dan gambar 4.3 untuk variabel layanan.

Normal Q-Q Plot of manfaat

Gambar 4.1 Variabel Manfaat

Pada gambar 4.1 variabel manfaat, bulatan atau titik-titik kecil awalnya

tidak menempel pada garis akan tetapi semakin mengikuti garis bulatan atau titik-

titik tersebut menempel pada garis, bisa dikatakan data tersebut terdistribusi

dengan normal.



32

Normal Q-Q Riot of kemudahan

Gambar 4.2 Variabel Kemudahan Menggunakan

Pada gambar 4.2 variabel Kemudahan penggunaan bulatan-bulatan kecil

pada awalnya tidak menempel pada garis namun bulatan-bulatan tersebut sangat

dekat dengan garis dan semakin mengikuti garis bulatan-bulatan tesebut

menempel pada garis. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan data yang diuji

terdistribusi dengan normal.

Normal Q-Q Plot of Layanan

Gambar 4.3 Variabel Layanan

Pada gambar 4.3 Variabel Layanan, hasil dari uji normalitas menunjukkan

bulatan-bulatan kecil awalnya cukup dekat dengan garis dan semakin mengikuti

garis bulatan-bulatan kecil tersebut menempel pada garis, dapat disimpulkan jika

data mengikuti distribusi normal.
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4.2.2 Uji Linieritas

Uji asumsi linieritas ini digunakan untuk melihat adanya hubungan yang

linier antara kedua variabel terhadap satu variabel dalam penelitian. Uji Linieritas

ini diperlukan sebagai syarat kedua sebelum dilakukan uji korelasi Produk

Moment. Berikut hasil uji Linieritas yang dijelaskan dalam tabel 4.3 dan tabel 4.4.

Tabel 4.3 Uji Lineritas Variabel Manfaat dengan
Layanan Internet banking, SMS banking dan ATM

Hasil Uji Linieritas
variabel F p Linieritas

^^ 50^ O^X) LinierLayanan

Penjelasan hasil uji linieritas antara variabel manfaat dengan Layanan

menunjukkan hasil koefisien F = 50.912 dan p = 0.000 (p<0.05). Dari hasil

tersebut data yang diuji adalah linier.

Tabel 4.4 Uji Linieritas Variabel Kemudahan menggunakan dengan layanan
Internet banking, SMS banking dan ATM

Hasil Uji Linieritas
variabel F p Linieritas

Kemudahan menggunakan
T 65.648 0.000 LinierLayanan

Penjelasan hasil uji linieritas antara variabel kemudahan menggunakan

dengan layanan menunjukkan hasil koefisien F = 65.648 dan p = 0.000 (p<0.05).

Jadi dari hasil uji linieritas, dapat dipastikan data yang diuji adalah liner.

4.3 Uji Hipotesis

Dari hasil uji asumsi yang dilakukan pertama terhadap variabel manfaat

dengan layanan Internet banking, SMS banking dan ATM dinyatakan bahwa

variabel memenuhi uji normalitas dan memenuhi uji linieritas, dan yang kedua
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Analisis koefisien determinasi variabel manfaat dengan layanan

menunjukkan hasil sebesar 0.094. Dengan rumus KD = r" x 100%, diketahui

sebesar 9,4% variasi dari Layanan dapat diterangkan dengan manfaat, sedangkan

90,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui. Untuk yang

kedua, variabel kemudahan dengan layanan menunjukkan hasil sebesar 0.121

dengan rumus KD = r" x 100% diketahui sebesar 12,1% variasi dari layanan

dapat diterangkan dengan kemudahan menggunakan, sedangkan 87,9%

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diketahui.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara manfaat

dengan prospektifitas layanan dan kemudahan menggunakan dengan

prospektifitas layanan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis statistik

terhadap kedua variabel menunjukkan nilai r = 0.307 dengan p = 0.000 (p<0.05)

dan r = 0.347 dengan p =0.000 (p<0.05). Dari masing data-data tersebut

menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara manfaat dengan

layanan, dan kemudahan menggunakan dengan layanan Internet banking, SMS

banking dan ATM. Variabel manfaat bisa dikatakan menyumbang 9,4%

hubungan dengan layanan, sedangkan kemudahan menggunakan menyumbang

12,1% hubungan dengan layanan Internet banking, SMS banking dan ATM. Jadi

dari ketiga layanan yaitu Internet banking, SMS banking dan ATM semuanya bisa

dipakai mahasiswa untuk kedepannya nanti. Data tersebut menunjukkan

hubungan yang positif dan signifikan sehingga hipotesis penelitian yang telah

diajukan dapat diterima. Penyebab lemahnya hubungan antara variabel yang

dipakai dalam penelitian ini diduga terdapat faktor lain atau variabel lain yang

juga mempunyai hubungan dengan sebuah teknologi informasi (prospektif

layanan).

Menurut pandangan peneliti, faktor lain yang menjadi penyebab lemahnya

hasil dari penelitian ini adalah kurangnya variabel-variabel lain yang dapat
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dimasukkan untuk mempengaruhi hubungan dalam penelitian ini. Pendapat ini

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Risna Ramadhani. Berdasarkan

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa personalisasi,

aliansi jasa, kredibilitas sumber, kompatibilitas, keinovatifan teknologi dan

kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat, Sedangkan

kefamiliaran tugas, kemampuan akses, keinovatifan teknologi, kepercayaan

berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan. Selain itu, persepsi manfaat

dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan. Penelitian

yang dilakukan oleh Gilang Risky Amijaya, bahwa variabel persepsi teknologi

informasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat ulang nasabah

menggunakan internet banking, dan fitur layanan mempunyai pengaruh yang kuat

dengan variabel minat ulang nasabah menggunakan internet banking.

Persepsi atau penilaian mahasiswa yang berbeda baik berdasarkan umur,

jurusan, maupun jenis kelamin juga bisa membuat lemahnya hasil penelitian ini,

dan lemahnya pengertian akan adanya manfaat layanan baik Internet banking,

SMS banking maupun ATM. Pendapat peneliti ini dapat diperkuat dengan

penelitian yang dilakukan Tanakinjal, G.H., dkk 2005, penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kehadiran layanan SMS Banking

ini menyimpulkan bahwa perilaku mahasiswa berbeda berdasarkan umur, jenis

kelamin, pendidikan, agama dan tempat sekolah ketika menerima layanan SMS

Banking. Rendahnya tingkat pengertian atas manfaat SMS Banking, serta tingkat

pendidikan yang tinggi tidak bisa dijadikan acuan untuk digunakannya layanan

ini.

Peneliti mengamati ada kelemahan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu

berkaitan dengan metode penyebaran skala. Peneliti melihat bahwa waktu yang

digunakan dalam penyebaran mendekati dan bertepatan dengan ujian akhir

semester (UAS) mahasiswa. Subjek terlihat kurang konsentrasi dalam proses

pengisian kuesioner, dan tentunya akan mempengaruhi kualitas jawaban subjek.

Kelemahan lainnya yaitu kurangnya variabel-variabel lain yang seharusnya dapat

dimasukkan untuk mempengaruhi hubungan dalam penelitian ini seperti, fitur


