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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruh penggunaan website
informaticslibrary.com, dimana dalam penelitian ini dianalisis perceived ease of use (kemudahan dalam
penggunaan), perceived usefulness (kebermanfaatan) dan behaviour intention to use (niat perilaku).
Penelitian ini menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), data penelitian dikumpulkan
dengan cara menyebar kuesioner dengan sampel sebanyak 46 mahasiswa. Hasil penelitian diperoleh hasil
bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi kebermanfaatan
dalam mengakses website informaticslibrary.com Persepsi kebermanfaatan berpengaruh signifikan terhadap
niat perilaku dalam mengakses website informaticslibrary.com. persepsi kemudahan dalam penggunaan
berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku dalam mengakses website informaticslibrary.com. Niat
perilaku berpengaruh signifikan terhadap penggunaan teknologi dalam mengakses website
informaticslibrary.com.

Kata kunci: perceived ease of use, perceived usefulness, behaviour intention to use.
secara khusus untuk bidang keilmuan tertentu.
Pada penelitian ini, media perpustakaan yang
dimaksud
adalah
informaticslibrary.com,
dimana perpustakaan digital ini menyediakan
berbagai referensi e jurnal dan e book di bidang
informatika yang diharapkan dapat membantu
mahasiswa dalam kegiatan belajar di bidang
teknologi informasi[1].

PENDAHULUAN
Teknologi informasi yang berkembang semakin
pesat dan mudah digunakan oleh setiap orang
mampu memberikan pergeseran budaya dalam
membaca. Sebelum internet berkembang
dengan pesar, mahasiswa yang ingin mencari
referensi karya ilmiah harus datang ke
perpustakaan untuk membaca buku dan
meminjam buku sesuai dengan kebutuhannya.
Dengan adanya perkembangan teknologi ini,
maka telah terjadi pergeseran budaya dalam
membaca. Mahasiswa banyak memanfaatkan
teknologi untuk mendapatkan referensi dalam
mengerjakan tugas dan mengerjakan karya tulis
ilmiah. E-jurnal dan e-book lebih mudah
didapat melalui internet, sehingga keberadaan
perpustakaan menjadi sepi. Mahasiswa lebih
senang dan merasa praktis apabila mengkoleksi
e-jurnal dan e book yang dapat disimpan di
handphone maupun laptop.
Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa terkait
dengan referensi maka perlu dibuatkan wadah
yang berupa perpustakaan secara online,
dimana perpustakaan ini menyediakan referensi

METODE PENELITIAN
Desain
penelitian
yang
digunakan
menggunakan teori Technology Acceptance
Model (TAM). Penelitian ini menggunakan
TAM
untuk
menjelaskan
penerimaan
mahasiswa
terhadap
website
informaticslibrary.com.
Data penelitian ini dikumpulkan melalui
kuesioner, dengan jumlah sampel sebanyak 46
mahasiswa yang telah mengakses website
informaticslibrary.com. teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan analisis SmartPLS[4].
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Instrumen Penelitian
Pengujian validitas kuesioner menggunakan
PLS dapat dilihat dari nilai AVE dan cross
loading, sedangkan reliabilitas dapat dilihat
pada composite reliability dan Cronbach’s
Alpha. Kuesioner dikatakan valid jika nilai
AVE lebih besar atau sama dengan 0,50,
reliabel jika nilai reliabilitas komposit > 0,70
dan koefisien Cronbach’s Alpha > 0,60.
Hasil uji validitas diskiriman dan reliabilitas
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Diskriminan
danreliabilitas

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa variabel
penelitian ini memiliki nilai AVE yang
berkisar antara 0,459 – 0,707. Karena nilai
composite reliability > 0,7 dan Cronbach’s
Alpha > 0,6 sehingga dapat disimpulkan
semua variabel penelitian yang digunakan
dinyatakan andal.

3. Goodness of Fit Model
Predictive relevance Q2 adalah Goodness of fit
model
di dalam analisis PLS, dihitung
berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2).
Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi (R2).

2. Outer Loading (Bobot Faktor)
Bobot faktor menunjukkan derajat kuat
lemahnya indikator sebagai pengukur
variabel, dimana semakin besar nilai bobot
faktor menunjukkan indikator bersangkutan
semakin kuat sebagai pengukur variabel dan
sebaliknya semakin kecil nilai bobot faktor,
maka menunjukkan semakin lemah sebagai
pengukur variabel. Hasil analisis secara
lengkap dapat dilihat pada hasil analisis PLS.

Dari Tabel 3. di atas, kemudian dilakukan
perhitungan untuk menentukan besarnya
Predictive Relevance Q2, sebagai berikut :
Q2 = 1 – (1 - 0,354)(1 – 0,538)(1 - 0,227) =
0,769
Dari hasil perhitungan predictive relevance Q2
ini, menunjukkan bahwa model yang diperoleh
penelitian ini adalah baik, karena model ini
mempunyai daya kemampuan predictive
sebesar 76,9%. Hasil penunjukkan bahwa
model penelitian ini dinilai baik dan ada
kesesuaian antara data dengan model yang
digunakan untuk diteliti.

Tabel 2. Outer Loading Indikator dari
Variabel Penelitian
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2. Persepsi kebermanfaatan berpengaruh
signifikan terhadap iat perilaku dalam
mengakses
website
informaticslibrary.com. Analisis PLS
menghasilkan koefisien jalur sebesar
0,565 sehingga hipotesis penelitian ini
terbukti. Koefisien jalur bertanda positif
(+) menunjukkan bahwa semakin tinggi
kebermanfaatan dalam penggunaan
website, maka niat perilaku untuk
menggunakan
website
informaticslibrary.com akan semakin
intens.
3. Persepsi kemudahan dalam penggunaan)
berpengaruh signifikan terhadap niat
perilaku dalam mengakses website
informaticslibrary.com. Analisis PLS
menghasilkan koefisien jalur sebesar
0,270 sehingga hipotesis penelitian ini
terbukti. Koefisien jalur bertanda positif
(+) menunjukkan bahwa semakin tinggi
kemudahan dalam penggunaan website,
maka niat perilaku untuk menggunakan
website informaticslibrary.com akan
semakin intens.
4. Niat perilaku berpengaruh signifikan
terhadap penggunaan teknologi dalam
mengakses
website
informaticslibrary.com. Analisis PLS
menghasilkan koefisien jalur sebesar
0,594 sehingga hipotesis penelitian ini
terbukti. Koefisien jalur bertanda positif
(+) menunjukkan bahwa semakin tinggi
niat dalam penggunaan website, maka
penggunaan
website
informaticslibrary.com akan semakin
intens.

4. Pengujian Hipotesis
Metode resampling bootstrap digunakan di
dalam pengujian hipotesis di dalam analisis
PLS. Statistik uji yang digunakan adalah t
(critical ratio). Untuk penjelasan masingmasing hubungan antar variabel dapat
ditampilkan pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan dalam tabel di atas dapat
digambarkan dalam bentuk grafik analisis
jalur sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Jalur Hasil Pengujian
Hipotesis
Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 1 diperoleh
hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai
berikut.
1. Persepsi kemudahan dalam penggunaan
berpengaruh signifikan terhadap persepsi
kebermanfaatan
dalam
mengakses
website informaticslibrary.com. Analisis
PLS menghasilkan koefisien jalur
sebesar 0,476 sehingga hipotesis
penelitian ini terbukti. Koefisien jalur
bertanda positif (+) menunjukkan bahwa
semakin tinggi kemudahan dalam
penggunaan
website,
maka
kebermanfaatan untuk menggunakan
website informaticslibrary.com akan
semakin besar.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini
adalah:
1. Persepsi kemudahan dalam penggunaan)
berpengaruh
signifikan
terhadap
perseskebermanfaatan) dalam mengakses
website informaticslibrary.com
2. Persepsi
kebermanfaatan
berpengaruh
signifikan terhadap niat perilaku dalam
mengakses website informaticslibrary.com
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3. Persepsi kemudahan dalam penggunaan)
berpengaruh signifikan terhadap niat
perilaku
dalam
mengakses
website
informaticslibrary.com
4. Niat perilaku berpengaruh signifikan
terhadap penggunaan teknologi dalam
mengakses website informaticslibrary.com
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