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Pembimbing  : Dr. Ir. Tatang Akhmad Taufik, M.Sc., IPU 
 

ABSTRAK 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan saja dianggap sebagai pelengkap bisnis 

melainkan juga bisa menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis. Suatu perusahaan logistik di 

daerah Bandung yaitu PT. Pos Logistik Indonesia atau Poslog sedang mengadopsi TIK berupa 

aplikasi sistem manajemen transportasi yang disebut Polimoda. Namun, dalam proses 

penerapannya masih belum efektif. Hal ini terjadi disebabkan aplikasi Polimoda itu sendiri yang 

mungkin belum siap secara sistematis untuk diluncurkan atau kurang siapnya SDM dalam 

menggunakan dan menerima kehadiran Polimoda. 

Penelitian potensi keberhasilan penerapan aplikasi Polimoda dari “sisi supply” dilakukan 

dengan mengukur Tingkat Kesiapan Teknologi, menggunakan Technology Readiness Level 

(TRL). Sementara itu, pada “sisi demand”, aspek yang dianalisis adalah kesiapan pengguna 

(adopter) dengan metode Technology Readiness Index (TRI) dan penerimaan penggunaan 

teknologi dengan metode Technology Acceptance Model (TAM). Secara keseluruhan, kerangka 

pendekatan ini terintegrasi melalui konsep “Difusi Inovasi” yang diperkenalkan oleh Rogers 

(2003). Untuk mencari faktor apa saja yang berpengaruh terhadap variabel laten menggunakan 

analisis faktor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan teknologi Polimoda berada pada level 9 

dengan indikator yang terpenuhi sebesar 80 persen. Hasil analisis faktor untuk variabel TRI 

terbentuk oleh 2 faktor dengan item optimism dan innovativeness, hasil ini sejalan dengan teori 

Parasuraman (2000). Variabel TAM terbentuk oleh 2 faktor dengan item perceived of usefullness 

dan perceived of ease of use, hasil ini sejalan dengan teori Davis et al, (1989). Proses difusi inovasi 

Polimoda di perusahaan, masing-masing dipengaruhi oleh konstruk elemen difusi yang terbentuk 

oleh 3 faktor yaitu saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Konstruk karakteristik inovasi 

yang terbentuk oleh 4 faktor yaitu relative advantages, compability, triability dan observability. 

Sedangkan konstruk kategori adopter terbentuk oleh 5 faktor yaitu innovator, early adopter, early 

majority, late majority dan laggards. Secara keseluruhan, hasil difusi inovasi ini sejalan dengan 

teori Rogers (2003). 

Strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan proses adopsi dan difusi inovasi 

polimoda dari sagi TKT yaitu penggunaan Polimoda secara merata di seluruh cabang Poslog se-

Indonesia dan meningkatkan kemudahaan serta manfaat Polimoda. Sedangkan dari segi SDM 

perusahaan dapat melakukan sosiasilasi dan evaluasi terhadap penggunaan Polimoda untuk 

meningkatkan rasa optimis dan kepercayaan diri adopter dalam menggunakan Polimoda. 

 

Kata Kunci : Analisis Faktor, Difusi Inovasi, Indeks Kesiapan Teknologi, Polimoda, Technology 

Acceptance Model, Tingkat Kesiapan Teknologi,.
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ABSTRACT 

 

Information and Communication Technology (ICT) is not only considered as a complement 

to the business but also can be a determinant of the success of the business. A logistics company 

in Bandung area, namely PT. Pos Logistik Indonesia or commonly abbreviated as Poslog, is 

adopting an ICT of a transportation management system application called Polimoda. However, 

in the process of implementing this applicationt, there are the problems such as human resources 

who did not input data routinely. This occurs due to the Polimoda application may not be 

systematically ready for launch or the HR is not ready to use and accept the Polimoda.  

Research on the potential success of the Polimoda as the "supply-side" will be carried out 

by measuring the technology readiness level using the Technology Readiness Level (TRL) method. 

Meanwhile, on the "demand-side", the aspects to be analyzed are the readiness of users (adopters) 

with "Technology Readiness Index" (TRI) method and the acceptance of of the technology 

introduced using the Technology Acceptance Model (TAM). Overall, the framework for this 

approach is integrated through the concept of "Diffusion of Innovations" introduced by Rogers 

(2003). To find out the factors affect the talent variables using factor analysis. 

The results showed that the technology readiness level of Polimoda was at level 9 with 

indicators that are fullfilment by 80%. The results of the factor analysis for the TRI variable are 

formed by 2 factors with item optimism and innovation, the results are suitable according to the 

opinion of Parasuraman's (2000) theory. TAM  variable is formed by 2 factors with items perceived 

of usefulness and perceived ease of use, the results are suitable according to the opinion of Davis 

et al (1989). For the diffusion process of Polimoda, each of influenced by the diffusion element 

construct which is formed by 3 factors with items of communication channel, time and social 

system. Innovation characteristic construct which is formed by 4 factors with items of relative 

advantages, compatibility, triability and observability. While the construct of the adopter category 

is formed by 5 factors with the item innovator, early adopter, early majority, late majority and 

laggards. Overall the diffusion innovation results in this research are suitable according to the 

opinion of Rogers (2003). 

The strategy that companies can take to improve the process of adoption and diffusion of 

Innovation of Polimoda, from TKT aspects is using Polimoda in all Poslog branches in Indonesia, 

and make an Polimoda ease to use and give a benefits for adopter. Meanwhile, in human resources 

aspects, the company can conduct the socialization and evaluation of Polimoda uses, to increase 

the sense of optimism confidence of adopters to using Polimoda. 

 

Keywords: Factor Analysis, Diffusion of Innovation, Technology Readiness Index, Polimoda,, 

Technology Acceptance Model, Technology Readiness Level.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era milenium ke-3 saat ini sangat 

membantu segala aktivitas individu, maupun aktivitas organisasi pada suatu perusahaan. 

Teknologi bagi suatu perusahaan, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

bukan saja dianggap sebagai pelengkap bisnis melainkan juga bisa menjadi penentu 

keberhasilan bisnis itu sendiri. Agar TIK dapat membawa keuntungan bagi suatu 

perusahaan, maka perusahaan tersebut harus berhasil dalam menerapkannya terlebih 

dahulu.  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

pelaksanaan penerapan TIK. Parasuraman (2000) berpendapat bahwa langkah pertama 

yang harus dilakukan dalam implementasi teknologi adalah mengetahui kesiapan 

pengguna (adopter’s readiness) dalam menerima teknologi tersebut. Menurutnya, setiap 

orang bisa menjadi pengguna teknologi, dengan cara mengimplementasikannya 

tergantung pada derajat kesiapan seseorang dalam menerima teknologi tersebut.  

Suatu Perusahaan Logistik di daerah Bandung yaitu PT. Pos Logistik Indonesia atau 

yang biasa disingkat dengan Poslog, tengah menerapkan TIK. Perusahaan ini sedang 

mengadopsi TIK berupa aplikasi Sistem Manajemen Transportasi yang disebut 

Polimoda. Dibuatnya aplikasi ini selain bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

juga untuk mengontrol kegiatan operasional proses distribusi barang. Namun, dalam 

proses penerapannya, ternyata masih terjadi permasalah, misalnya seperti SDM yang 

tidak menginput data secara rutin. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Persentase Penginputan Data Sistem Manajemen Transportasi 

No. Rute Tipe 
Hari 

Kerja 

Aktual 

Trip 
Selisih Persentase 

1. SPP BANDUNG-KARAWANG 1 Sekunder 31 26 5 83.87% 

2. SPP BANDUNG-SUKABUMI 1 Sekunder 31 27 4 87.10% 

3. SPP BANDUNG-SUKABUMI 2 Sekunder 31 20 11 64.52% 

4. SPP BANDUNG-MAJALENGKA 1 Sekunder 31 18 13 58.06% 
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No. Rute Tipe 
Hari 

Kerja 

Aktual 

Trip 
Selisih Persentase 

5. SPP BANDUNG-BANJAR 1 Sekunder 31 16 15 51.61% 

6. KARAWANG-SPP BANDUNG 1 Sekunder 31 27 4 87.10% 

7. SUKABUMI-SPP BANDUNG 1 Sekunder 31 25 6 80.65% 

8. SUKABUMI-SPP BANDUNG 2 Sekunder 31 18 13 58.06% 

9. MAJALENGKA-SPP BANDUNG 1 Sekunder 31 16 15 51.61% 

10. BANJAR-SPP BANDUNG 1 Sekunder 31 19 12 61.29% 

11. PDC TAMBUN-SPP BANDUNG 1 Primer 31 26 5 83.87% 

12. PDC TAMBUN-SPP BANDUNG 2 Primer 31 31 0 100% 

13. KTSH-SPP BANDUNG 1 Primer 31 26 5 83.87% 

14. KTSH-SPP BANDUNG 2 Primer 31 11 20 35.48% 

15. KTSH-BANJAR 1 Primer 31 23 8 74.19% 

16. SPP BANDUNG-PDC TAMBUN 1 Primer 31 25 6 80.65% 

17. SPP BANDUNG-PDC TAMBUN 2 Primer 31 31 0 100% 

18. SPP BANDUNG-KTSH 2 Primer 31 25 6 80.65% 

19. SPP BANDUNG-KTSH 3 Primer 31 27 4 87.10% 

20. SPP BANDUNG-SPP SURABAYA 3 Primer 31 0 31 0% 

21. BANJAR-KTSH 1 Primer 31 23 8 74.19% 

22. SPP SURABAYA-SPP BANDUNG 3 Primer 31 0 31 0% 

23. PDC TAMBUN-SPP BANDUNG 3 Express 31 24 7 77.42% 

24. SPP BANDUNG-PDC TAMBUN 3 Express 31 25 6 80.65% 

25. SPP BANDUNG-CIREBON 1 Express 31 31 0 100% 

26. SPP BANDUNG-SOLO 1 Express 31 20 11 64.52% 

27. CIREBON-SPP BANDUNG 1 Express 31 31 0 100% 

28. SOLO-SPP BANDUNG 1 Express 31 17 14 54.84% 

Sumber : Olahan Data Aplikasi Sistem Manajemen Transportasi, 2020 

 

Tabel 1.1 di atas menerangkan bahwa pada bulan Januari, terdapat 28 rute distribusi 

Namun, hanya terdapat empat rute yang memiliki persentase penginputan 100%. Hal ini 

bisa saja disebabkan oleh kurang siapnya SDM dalam menggunakan atau mengadopsi 

aplikasi Polimoda tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan salah 

satu pegawai bagian Pengendalian Operasional Mutu (POM) terkait penggunaan 

Polimoda, di mana sebenarnya dari akhir tahun 2018 Polimoda sudah mulai diterapkan 

oleh Poslog, dengan harapan penggunaannya bisa maksimal dan dapat membantu proses 
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operasional perusahaan. Namun, hingga tahun 2020 penggunaan Polimoda masih belum 

efektif seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1 di atas. Terlebih, Polimoda hanya 

digunakan di Pulau Jawa dan Sumatera, hal ini disebabkan selain karena penggunaannya 

yang belum efektif, mungkin saja disebabkan aplikasi Polimoda yang belum siap secara 

sistematis untuk diluncurkan, karena belum pernah dilakukan pengukuran atas kesiapan 

teknologi dari Polimoda itu sendiri dan juga kurang siapnya SDM dalam menggunakan 

atau menerima kehadiran Polimoda, membuat pihak manajemen masih ragu untuk 

mengoperasikan Polimoda di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, penulis 

mengambil topik masalah pada teknologi Polimoda ini untuk memastikan bahwa aplikasi 

Polimoda sudah benar-benar siap digunakan dan dioperasikan oleh anggota organisasi di 

Perusahaan, terlebih dengan adanya teknologi ini dapat membantu keefisenan dan 

keefektifan waktu kerja para anggota organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

dan produktifitas perusahaan. 

Dengan uraian di atas, studi ini dimaksudkan untuk menerapkan perspektif 

kesisteman inovasi teknologi pada level mikro dengan menggunakan model difusi 

inovasi dari Everett M. Rogers (2003). Untuk itu,  tahapan awal studi ini diarahkan untuk 

melakukan pengukuran kesiapan teknologi menggunakan metode Technology Readiness 

Level (TRL) dan pengukuran kesiapan organisasi dengan metode Technology Readiness 

Index (TRI) yang dikembangkan oleh Parasuraman (2000). Selanjutnya, untuk menelaah 

lebih lanjut potensi penerimaan teknologi di kalangan SDM perusahaan, dilakukan 

penelitian dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang 

dikembangkan oleh Davis (1989) serta penelitian tentang karakteristik SDM adopter 

yang menggunakan Polimoda, di mana untuk pengukuran kesiapan teknologi dan potensi 

penerimaan teknologi ini merupakan proses dari adopsi Polimoda di perusahaan logistik. 

Dari beberapa faktor-faktor yang didapatkan dari turunan variabel TRI dan difusi 

inovasi akan dicari faktor apa saja yang mempengaruhi variabel laten (TAM) 

menggunakan analisis faktor. Penulis melakukan penelitian terhadap apikasi Polimoda di 

PT. Pos Logistik Kota Bandung yang merupakan kantor pusat PT. Pos Logistik di Jawa 

Barat, di mana di dalamnya menjangkau seluruh proses distribusi seluruh wilayah di 

Pulau Jawa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. Seberapa siap aplikasi Polimoda yang dikembangkan untuk diterapkan dalam 

operasional perusahaan? 

2. Bagaimana kesiapan organisasi perusahaan dalam mengadopsi Polimoda? 

3. Bagaimana penerimaan penggunaan Polimoda di perusahaan? 

4. Bagaimana proses difusi inovasi Polimoda di perusahaan? 

5. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses adopsi dan difusi Polimoda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui seberapa siap aplikasi Polimoda yang dikembangkan untuk diterapkan 

dalam operasional perusahaan; 

2. Mengetahui bagaimana kesiapan organisasi perusahaan dalam mengadopsi 

Polimoda; 

3. Mengetahui bagaimana penerimaan penggunaan Polimoda di perusahaan;  

4. Mengetahui bagaimana proses difusi inovasi Polimoda di perusahaan. 

5. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi proses adopsi dan difusi Polimoda. 

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut, maka saran atau rekomendasi 

diprioritaskan untuk mendukung perumusan strategi apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan adopsi dan difusi Polimoda di perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini, antara lain : 

1. Dapat dijadikan referensi penelitian tentang dengan topik adopsi dan difusi inovasi 

teknologi. 

2. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang adopsi dan difusi inovasi suatu 

teknologi baru. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam pengadopsian Sistem 

Manajemen Transportasi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dalam penilitan ini, ditentukan batasan masalah 

penelitian pada proses adopsi dan difusi inovasi aplikasi Polimoda. 

 

1.6 Cakupan Penelitian 

1. Data penelitian yang digunakan adalah data hasil kuesioner kepada 55 responden 

yang terdiri dari supir, pegawai POM dan Customer perusahaan. 

2. Penelitian dilakukan pada aplikasi Polimoda. 

3. Lokasi penelitian di Kota Bandung sebagai daerah yang mewakili penggunaan 

Polimoda di Pulau Jawa. 

4. Isu-isu yang terkait dengan strategi adopsi dan difusi inovasi dengan melakukan:  

a. Pengukuran kesiapan teknologi menggunakan metode Technology Readiness 

Level (TRL), yang pada awalnya dikembangkan oleh Badan Penerbangan dan 

Antariksa Amerika Serikat (the National Aeronautics and Space Administration / 

NASA). 

b. Pengukuran kesiapan pengguna dengan metode Technology Readiness Index 

(TRI) yang dikembangkan oleh Parasuraman (2000).  

c. Penelitian potensi penerimaan teknologi di kalangan SDM perusahaan, yang 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model 

(TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989).  

d. Kajian tentang kerangka keseluruhan adopsi dan difusi inovasi yang dilakukan 

dengan konsep “difusi inovasi” yang dikembangkan oleh Rogers (2003). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Deskripsi Perusahaan 

 PT. Pos Logistik Indonesia (Poslog) merupakan perusahaan logistik yang bergerak 

dalam bidang pengiriman barang dan jasa. Poslog menawarkan pengiriman melalui darat 

dan udara keseluruh Indonesia, yang meliputi barang dalam pengiriman kecil atau 

pengiriman partai besar. PT. Pos Logistik Indonesia  resmi dibentuk sebagai anak 

perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). Sejak tahun 2009 PT. Pos Logistik Indonesia 

direvitalisasi menjadi strategic business unit (SBU) yang lebih berorientasi pada 

peningkatan keunggulan bersaing di industri logistik. Upaya yang dilakukan PT Pos 

Indonesia dalam merevitalisasi SBU ini antara lain dengan perekrutan tenaga kerja yang 

profesional di bidang bisnis logistik. Sumber daya manusia yang ditempatkan adalah 

orang-orang terpilih dari PT Pos Indonesia yang memiliki kompetensi dalam penanganan 

supply chain management. 

 

2.1.1 Produk atau layanan 

Jasa yang ditawarkan oleh PT. Pos Logistik Indonesia terdiri dari National Transport, 

Contract Logistics, Freight Forwarding dan E-Commerce. Adapun jasa yang ditawarkan 

sebagai berikut: 

1. National Transport 

Jasa national transport PT. Pos Logistik Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a. Domestic Land Trucking  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi distribusi dengan moda 

transportasi darat yang fleksibel, handal dan efisien ke seluruh pelosok Indonesia 

dengan beberapa metode operasi transportasi, dari satu titik pickup ke satu titik 

pengiriman yang lain, dari satu titik pickup ke beberapa titik pengiriman (multi 
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drop); Dari beberapa titik pickup ke satu titik pengiriman (multi pickup) dan 

shuttle. 

b. Domestic Air  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi distribusi dengan moda 

transportasi udara yang menawarkan sistem antar yang lebih cepat dibandingkan 

dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

c. Domestic Ocean  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi distribusi dengan moda 

transportasi laut baik full container load (FCL) ataupun less contianer load 

(LCL).  

d. Domestic Rail  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi distribusi dengan moda 

transportasi darat kereta api.  

e. Crossdock Service 

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi distribusi dengan cara konsolidasi 

dari satu titik pickup ke beberapa titik pengiriman untuk efisiensi biaya. 

 

2. Contract Logistics 

Jasa contract logistics  PT. Pos Logistik Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a. Manufacturing Logistics  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi dari semua aktivitas logistik bisnis 

dalam industri manufaktur, mulai dari inbound raw material sampai dengan 

produk jadi dari manufacturing tersebut, 

b. Fullfilment Logistics  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi layanan pengiriman dalam bentuk 

raw material hingga finished goods dari gudang penyimpanan untuk 

didistribusikan ke pelanggan ritel dan konsumen, 

c. Reverse Logistics  
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PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi atas ketidakakuratan dalam proses 

distribusi logistik bisnis, yang membutuhkan verifikasi ulang manifest, pelacakan 

ulang rantai distribusi, pengembalian serta pengiriman ulang dengan 

menggabungkan konsolidasi transportasi yang akan meminimalisasi biaya 

logistik bisnis. 

d. Supply Chain Management  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi atas proses distribusi produk yang 

atau jasa dari supplier ke customer dengan mensinergikan semua layanan yang 

dimiliki dengan jaringan transportasi global serta mitra strategis dan teknologi. 

 

3. Freight Forwarding 

Jasa freight forwarding  PT. Pos Logistik Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

a. International Air Freight  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi layanan pengiriman barang atau 

kargo baik untuk bisnis ekspor dan impor, dengan moda transportasi udara secara 

langsung ataupun konsolidasi. 

b. International Ocean Freight  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi layanan pengiriman barang atau 

cargo baik untuk bisnis ekspor dan impor, dengan moda transportasi laut baik full 

container load (FCL) dan less container load (LCL) secara langsung ataupun 

konsolidasi. 

c. Customs Clearance  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi layanan jasa antara pihak eksportir 

atau importir dan bea cukai melalui proses yang cepat, tepat serta efisiensi dalam 

penggunaan infrastruktur IT di seluruh pelabuhan laut dan udara dalam wilayah 

kepabeanan Republik Indonesia. 

d. Projects Logistics  

PT. Pos Logistik Indonesia memberikan solusi dalam proses pengiriman yang 

berskala besar baik nasional maupun internasional melalui jalur darat, laut dan 
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udara, dengan special handling dan special equipment sesuai kebutuhan dari 

konsumen melalui standarisasi internasional dalam proses penanganan 

karakteristik dari masing masing kargo tersebut. 

 

2.1.2 Proses Bisnis Perusahaan 

Proses bisnis merupakan aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk 

memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di 

dalamnya penekanan yang kuat pada “bagaimana” pekerjaan itu dijalankan di suatu 

organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek “apa”. Adapun 

proses bisnis secara keseluruhan dari PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung 

digambarkan pada gambar flowmap 4.1 berikut : 

Gambar 2.1 Flowmap Proses Bisnis 

 

 Proses bisnis Poslog BO Bandung secara keseluruhan :  

1. Customer datang ke office Poslog BO Bandung untuk mengirim barang melalui 

Poslog 

2. Bagian sales menerima barang tersebut dan membuatkan resi pengiriman yang di 

dalamnya memuat jumlah, jenis dan alamat tujuan barang, sehingga customer 

dapat mengecek resi tersebut melalui website untuk mengetahui keberadaan 

barang. 

3. Bagian sales melakukan packing barang sesuai dengan jenis barang. 
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4. Setelah barang selesai dengan pengepakan, bagian operasional akan melakukan 

penerusan barang ke alamat tujuan, apabila barang tersebut ditujukan ke luar 

pulau maka akan dikirim ke gudang Poslog terlebuh dahulu, misalnya sepeda 

motor tujuan sumatera maka akan dilakukan penerusan melalui Poslog PDC 

Tambun. 

5. Bagian operasional akan menyiapkan notes tanda terima barang yang nantinya 

akan ditanda tangani oleh customer akhir pada saat barang tiba di tujuan.   

 

2.1.3 Divisi Postal dan Proses Kerja 

Divisi postal merupakan divisi yang penting dalam proses kerja PT. Pos 

Logistik Indonesia karena di dalamnya mencakup proses distribusi barang primer 

maupun barang sekunder PT Pos Indonesia. 

 Hal ini dikarenakan Poslog merupakan anak perusahaan dari PT Pos Indonesia, jadi 

dalam proses pendistribusian barang Pos dari MPC satu ke MPC lain dilakukan 

melalui Poslog. Adapun proses kerja dari divisi postal ini secara keseluruhan 

djelaskan pada gambar 2.2 berikut : 

Gambar 2.2 Flowmap Proses Kerja Divisi Postal 
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 Proses kerja divisi Postal : 

1. Customer mengirim barang via Pos Indonesia. 

2. Barang customer yang akan dikirim, dikumpulkan terlebih dahulu di MPC (Mail 

Processing Centre) PT Pos Indonesia. 

3. Selanjutnya akan dilakukan pengepakan barang, apabila pengepakan barang dari 

customer sudah sesuai prosedur ketentuan PT Pos maka akan langsung dilakukan 

sortir barang sesuai dengan daerah tujuan. 

4. Barang yang sudah disortir sesuai dengan daerah tujuan akan dilakukan muat 

kedalam armada yang sudah disiapkan. 

5. Petugas Pos akan melakukan input data ke aplikasi ipos yang di dalamnya 

memuat informasi jumlah barang, alamat tujuan pengiriman dan berat barang. 

Setelah ipos sudah terisi maka akan menghasilkan output berupa dokumen R7. 

Dokumen R7 merupakan surat jalan untuk angkutan darat yang akan digunakan 

oleh supir untuk membawa barang ke tempat tujuan. 

6. Setelah barang selesai di muat kedalam armada maka supir akan menginput data 

pada polimoda untuk informasi jumlah barang yang dibawa, waktu 

pemberangkatan, nama supir dan plat nomor kendaraan lalu membawa barang 

tersebut ke tempat tujuan dengan membawa dokumen R7. 

 

2.1.4 Sistem Manajemen Transpostasi di PT. Pos Logistik Indonesia (Polimoda) 

a. Polimoda 

Polimoda merupakan aplikasi sistem manajemen transportasi yang digunakan 

oleh PT. Pos Logistik Indonesia untuk membantu proses operasional perusahaan 

khususnya proses distribusi. Polimoda dibuat dengan bahasa pemograman PHP 

dan database mySQL. 

b. Input Proses Output Polimoda 

Adapun Input Proses dan Output dari Polimoda, dapat dilihat pada gambar 2.3 

berikut: 
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Gambar 2.3 Flowchart Polimoda 

 Sumber : Olahan Sendiri, 2021. 

  

Keterangan: 

1. Input : Sebelum menggunakan Polimoda, pengguna khususnya supir harus 

memasukkan user name dan password yang sudah diberikan oleh perusahaan 

kepada masing-masing pengguna. Apabila user name dan password sudah benar, 

maka pengguna bisa langsung login dan memasukkan status kendaraan (plat 

nomor dan jenis kendaraan) serta status barang (jumlah, berat dan tipe). 

2. Proses : Selanjutnya pengguna harus membuat trip dengan memasukkan data 

waktu keberangkatan (outgoing), waktu kedatangan atau sampai di tujuan 

(incoming) yang sesuai dengan data pada R7 (surat jalan dari PT. Pos). 



14 
 

3. Output : Pada Polimoda akan terlihat kinerja supir seperti data keaktifan 

(persentase) penggunan Polimoda, kinerja kendaraan (terlambat atau tepat 

waktu), posisi kendaraan yang terlihat dari GPS, data barang yang dibawa dan 

invoice (tagihan pembayaran untuk PT. Pos). 

 

2.2    Konsep Difusi Inovasi 

Saat ini adopsi inovasi teknologi secara universal dianggap sebagai alat penting 

dalam meningkatkan pelayanan dalam lingkup perusahaan. Proses adopsi inovasi 

sendiri umumnya terjadi pada individu seseorang, sedangkan proses difusi inovasi 

terjadi pada sekumpulan kelompok masyarakat. Rogers (2003:5) menjelaskan bahwa 

difusi merupakan proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran 

tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial.  

Inovasi sendiri merupakan suatu gagasan, praktik, atau benda yang dirasa baru 

oleh seorang individu atau suatu kelompok masyarakat. Ungkapan anggapan baru atas 

suatu ide, praktik atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga dirasakan sama 

oleh sebagian yang lain.  

 Pada dasarnya, tujuan dari difusi inovasi itu sendiri adalah diadopsinya suatu 

inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Yang dimaksud dengan sistem sosial dapat 

berupa individu, kelompok informal, organisasi atau masyarakat tertentu. Terdapat 

empat elemen pokok dalam proses difusi inovasi, yaitu: suatu inovasi, 

dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi 

di antara anggota-anggota suatu sistem sosial (Rogers, 2003). 

1. Inovasi (Innovation) 

Inovasi (gagasan, tindakan atau barang) yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam 

hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang 

menerimanya. 

Terdapat lima karakteristik inovasi (Rogers, 2003), antara lain : 

a. Keuntungan Relatif (Relative Advantage)  

Tingkat kelebihan suatu inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang ada 

sebelumnya atau dari hal-hal yang biasa dilakukan. Semakin besar keuntungan 
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relatif yang dirasakan oleh adopter, maka semakin cepat inovasi tersebut 

diadopsi. 

b. Kompatibilitas (Compability) 

Tingkat keserasian dari suatu inovasi, apakah inovasi dianggap konsisten atau 

sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhan yang ada. Jika inovasi 

tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh adopter maka 

inovasi baru tersebut tidak dapat diadopsi dengan mudah oleh adopter. 

c. Kompleksitas atau Kerumitan (Complexity) 

Tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami 

dan menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan 

dipahami oleh adopter, maka semakin cepat inovasi diadopsi. 

d. Kemungkinan dicoba (Trialability)  

Tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat 

untuk menggunakannya. Suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan 

sesungguhnya. Semakin banyak inovasi dicoba, semakin cepat adopsi. 

e. Kemungkinan diamati (Observability) 

Tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. 

Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar 

kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. 

2. Saluran Komunikasi (Communication Channel) 

Alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. 

Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada 

khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, 

cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk 

mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi 

yang paling tepat adalah saluran interpersonal. 

3. Waktu (Time) 

Suatu dimensi waktu yang dimulai  dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau 

disampaikan kepada seseorang sampai kepada keputusan untuk mengadopsi inovasi 

tersebut. 
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4. Sistem Sosial (Social System) 

Sistem sosial terdiri kelompok unit yang memiliki perbedaan secara fungsional, 

namun saling terikat untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang sama. 

Sistem sosial ini akan menjadi sasaran bagi sebuah inovasi dan merekalah yang 

menjadi pihak yang menerima maupun menolak suatu inovasi.  

 

Pada penelitian ini, elemen difusi inovasi digunakan untuk melihat bagaimana 

karakteristik inovasi dari Polimoda, saluran komunikasi apa yang digunakan untuk 

menyampaikan penggunaan Polimoda, seberapa lama waktu yang diperlukan oleh 

organisasi untuk mengadopsi Polimoda dan siapa saja pihak yang mengadopsi 

Polimoda. 

 

2.2.1 Tahapan Proses Difusi Inovasi 

Rogers (2003:172) menggambarkan proses keputusan inovasi sebagai "kegiatan 

pencarian informasi dan pemrosesan informasi, di mana seorang individu 

termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian tentang kelebihan dan kekurangan 

suatu inovasi". 

Untuk Rogers (2003), proses inovasi keputusan melibatkan lima langkah seperti 

pada gambar 2.4, antara lain : 

a. Knowledge Stage (Tahap Pengetahuan), pada tahapan ini, individu atau 

kelompok belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Sehinga dengan 

adanya terpaan inovasi baru yang ada, mereka akan mencapai pemahaman 

bagaimana penggunaan dan manfaat dari inovasi tersebut. 

b. Persuasion Stage (Tahapan Persuasi), langkah persuasi terjadi ketika individu 

memiliki sikap negatif atau positif terhadap inovasi. Biasanya, pada tahap ini 

individu yang merasa tertarik pada inovasi akan mencari informasi atau detail 

mengenai inovasi tersebut. 

c. Decision Stage (Tahapan Keputusan), pada tahap ini, individu mengambil 

konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian apabilamenggunakan 
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inovasi, untuk selanjutnya memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak 

inovasi. 

d. Implementation Stage (Tahapan Implementasi), pada tahap implementasi, 

sebuah inovasi dipraktikkan. Selama tahap ini individu akan menentukan 

bagaimana hasil dari penggunaan inovasi. Pada penggunaan inovasi yang baru, 

ketidakpastian hasil masih menjadi masalah yang kerap terjadi.  

d. Confirmation Stage (Tahapan Konfirmasi), ketika keputusan sudah dibuat, 

individu kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Tidak 

menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya 

menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Proses Pengambilan Keputusan Inovasi 

Sumber : Rogers (2003) 

 

2.2.2   Kategori Adopter 

Rogers (2003) mendefinisikan kategori adopter sebagai "klasifikasi anggota 

sistem sosial berdasarkan inovasi". Klasifikasi ini mencakup 5 (lima) kelompok 

utama, yakni “Inovator (Innovator), Pengadopsi Awal (Early Adopters), Mayoritas 

Awal (Early Majority), Mayoritas Akhir (Late Majority) dan Kelompok Paling 

Lamban (Laggards).”  
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1. Innovator  

Inovator merupakan individu atau kelompok orang yang siap untuk mencari dan 

menggunakan inovasi/ide-ide baru. Inovator biasanya memiliki keberanian untuk 

menanggung resiko kegagalan maupun ketidakpastian dari penggunaan inovasi. 

2. Early Adopters 

Mayoritas awal merupakan individu atau kelompok yang akan mengadopsi suatu 

ide baru lebih awal dari pada kebanyakan anggota suatu sistem sosial. Mayoritas 

awal sering berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga banyak anggota 

sistem sosial yang akan datang kepada mereka untuk mencari informasi dalam 

mengadopsi inovasi. 

3. Early Majority  

Rogers (2003) menyatakan bahwa meskipun early majority memiliki interaksi 

yang baik dengan anggota lain dari sistem sosial, mereka tidak memiliki peran 

kepemimpinan yang dimiliki oleh early adopters. Namun, jaringan interpersonal 

mereka masih penting dalam proses difusi inovasi.  

4. Late Majority  

Mayoritas akhir memandang inovasi dengan skeptisme yang berlebihan, mereka 

baru akan mengadopsi suatu inovasi setelah sebagian besar anggota sistem sosial 

sudah mengadopsi inovasi tersebut. Mereka memang memerlukan dukungan 

lingkungannya untuk melakukan adopsi seperti kebutuhan ekonomi dan tekanan 

teman sebaya. 

5. Laggards  

Kelompok ini merupakan kelompok terakhir yang paling sulit menerima suatu 

inovasi. Keputusan yang akan diambil sangat mempertimbangkan dengan apa 

yang telah dilakukan pada masa lampau, sedangkan interaksi mereka kebanyakan 

hanya dengan sesamanya yang mempercayai tradisi masa lalu atau masih 

berpandangan tradisional. 
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. Gambar 2.5 Kategori Adopter 

Sumber : Rogers (2003) 

 

 Pada penelitian ini, dilakukan analisis tentang kategori adopter untuk mengetahui 

pada kategori mana saja SDM yang mengadopsi Polimoda berada, sehingga nantinya 

perusahaan dapat lebih memperhatikan mana saja SDM yang perlu untuk di bimbing 

dalam mengadopsi Polimoda. 

 

2.3 Kesiapan Teknologi atau Inovasi 

Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai 

disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia (UU11/2019). Tingkat 

Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level) yang selanjutnya disingkat dengan 

TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan 

pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk 

dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.  

 

2.3.1 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 

 “Tingkat Kesiapan Teknologi” (Technology Readiness Level/TRL) sebagai suatu 

cara pengukuran yang sistematis terkait kesiapan suatu teknologi, mulai digagas di 

lingkungan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau the National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) pada 1970an. Kemudian di akhir 1990 

semakin dikembangkan dengan metode kuantitatif. Tingkatan kesiapan suatu 

teknologi dapat diukur dengan skala 1 – 9 sebagaimana diringkas pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Tingkat Kesiapan Teknologi / TKT (Technology Readiness Level / TRL) 

TKT (TRL) Penjelasan 

1. Prinsip dasar dari 

teknologi diteliti dan 

dilaporkan 

Tingkat terendah dari kesiapan teknologi. Riset ilmiah dimulai 

untuk diterjemahkan kedalam riset terapan dan 

pengembangan. Contoh-contohnya misalnya berupa studi 

makalah menyangkut sifat-sifat dasar suatu teknologi 

(technology’s basic properties). 

2. Formulasi konsep 

dan/atau aplikasi 

teknologi  

Invensi dimulai. Saat prinsip-prinsip dasar diamati, maka 

aplikasi praktisnya dapat digali/dikembangkan. Aplikasinya 

masih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti ataupun analisis 

yang rinci yang mendukung asumsi yang digunakan.  

3. Pembuktian konsep 

(proof-of-concept) fungsi 

dan/atau karakteristik 

penting secara analitis dan 

eksperimental 

Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal 

ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium 

untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang 

elemen yang terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya 

misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi 

ataupun mewakili. 

4. Validasi kode, komponen 

dan/atau breadboard 

validation dalam 

lingkungan laboratorium 

Komponen-komponen teknologi yang mendasar 

diintegrasikan untuk memastikan agar bagian-bagian  tersebut 

secara bersama dapat bekerja/berfungsi. Keadaan ini masih 

memiliki keandalan yang relatif rendah dibanding dengan 

sistem akhirnya. Contoh-contohnya misalnya integrasi 

piranti/perangkat keras tertentu (sifatnya ad hoc) di 

laboratorium. 

5. Validasi kode, komponen 

dan/atau breadboard 

validation dalam suatu 

lingkungan yang relevan 

Keandalan teknologi yang telah terintegrasi (breadboard 

technology) meningkat secara signifikan. Komponen-

komponen teknologi yang mendasar diintegrasikan dengan 

elemen-elemen pendukung yang cukup realistis sehingga 

teknologi yang bersangkutan dapat diuji dalam suatu 

lingkungan tiruan/simulasi. Contoh-contohnya misalnya 

integrasi komponen di laboratorium yang telah memiliki 

keandalan tinggi (‘high fidelity’). 
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TKT (TRL) Penjelasan 

6. Demonstrasi model atau 

prototipe 

sistem/subsistem dalam 

suatu lingkungan yang 

relevan 

Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal 

ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium 

untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang 

elemen-elemen terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya 

misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi 

ataupun mewakili. 

7. Demonstrasi prototipe 

sistem dalam 

lingkungan/aplikasi 

sebenarnya 

Prototipe mendekati atau sejalan dengan rencana sistem 

operasionalnya. Keadaan ini mencerminkan langkah 

perkembangan dari TKT/TRL 6, membutuhkan demonstrasi 

dari prototipe sistem nyata dalam suatu lingkungan 

operasional, seperti misalnya dalam suatu peswat terbang,  

kendaraan atau ruang angkasa. Misalnya pengujian prototipe 

dalam pesawat uji coba. 

8. Sistem telah lengkap dan 

memenuhi syarat 

(qualified) melalui 

pengujian dan 

demonstrasi dalam 

lingkungan/ aplikasi 

sebenarnya 

Teknologi telah terbukti bekerja/berfungsi dalam bentuk 

akhirnya dan dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan. 

Pada umumnya, TKT ini mencerminkan akhir dari 

pengembangan sistem yang sebenarnya. Contohnya uji 

pengembangan dan evaluasi dari sistem dalam sistem 

persenjataan sebagaimana dirancang dalam rangka 

memastikan pemenuhan persyaratan spesifikasi desainnya. 

9. Sistem benar-benar 

teruji/terbukti melalui 

keberhasil-an 

pengoperasian 

Aplikasi (penerapan) teknologi secara nyata dalam bentuk 

akhirnya dan di bawah kondisi yang dimaksudkan 

(direncanakan) sebagaimana dalam pengujian dan evaluasi 

operasional. Pada umumnya, ini merupakan bagian/aspek 

terakhir dari upaya perbaikan/penyesuaian (bug fixing) dalam 

pengembangan sistem yang sebenarnya. Misalnya 

pemanfaatan sistem dalam kondisi misi operasional. 

Sumber : Mankins (1995) dan Graettinger, et al., (2002).  

Identik dengan apa yang telah dilakukan oleh Nolte untuk NASA (Nolte et al, 2003), 

Bagaimana konsep dan penerapannya dalam program atau kegiatan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan inovasi (IPTEKIN) di Indonesia, termasuk terkait dengan 
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“pemetarencanaan teknologi” (technology roadmapping) dibahas dalam Taufik (2003 dan 

2004). Secara ringkas hal tersebut ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.6 Keterkaitan Umum Penentuan Tingkat Kesiapan Teknologi dan 

Program Teknologi 

Sumber : Nolte et al, 2003. 

 

Pengukuran TRL secara praktis ada awalnya dikembangkan dengan menggunakan 

Kalkulator TRL di awal 2000an (TRL Calculator ver2.2 dari William L. Nolte, AFRL: 

Air Force Research Laboratory, 2005). Pada penelitian ini, penulis melakukan 

pengukuran tingkat kesiapan teknologi aplikasi Polimoda menggunakan teknometer yang 

dikembangkan oleh BPPT (2012), dimana teknometer ini di rujuk dari TRL Calculator 

yang dikembangkan oleh NASA. Dilakukannya pengukuran TKT bertujuan untuk 

mengetahui seberapa siap aplikasi Polimoda untuk diterapkan di Perusahaan, karena 

teknologi yang sudah diluncurkan, bisa saja secara sistematis sebenarnya masih kurang 

siap untuk digunakan. 
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2.3.2   Indeks Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Index) 

Pada awalnya, Technology Readiness Index (TRI) mulai dikembangkan oleh 

Parasuraman (2000). Dalam jurnalnya, technology-readiness atau tingkat 

kesiapan mengacu kepada kecenderungan seseorang dalam  menggunakan  dan 

memanfaatkan teknologi baru dalam mencapai tujuan mereka baik dalam  

kehidupan sehari-hari, maupun dalam dunia pekerjaan. Ada empat hal penting 

yang dapat mempengaruhi tingkat kesiapan pengguna dalam  menggunakan  dan  

memanfaatkan teknologi (Parasuraman, 2000) dan (Walczuch, et al, 2007). 

Empat hal tersebut yaitu: 

 Optimism 

Dibutuhkan pandangan-pandangan yang positif dengan teknologi. Selalu 

percaya bahwa dengan adanya teknologi, dapat meningkatkan kontrol, 

fleksibilitas dan efisiensi didalam kehidupan  sehari-hari maupun pekerjaan. 

 Innovativeness 

Perlu adanya kecenderungan, sifat dan kebiasaan  untuk  menjadi pelopor 

dalam penggunaan teknologi terbaru dan dapat menggunakan teknologi yang 

terus terbarui. 

 Discomfort 

Ada rasa ketidaknyamanan dalam penggunaan teknologi dalam keseharian 

atau dunia pekerjaan. Kecenderungan masih menggunakan cara-cara yang 

tradisional 

 Insecurity 

Ada rasa ketidakamanan dari para pengguna dalam menggunakan teknologi 

salah satunya karena alasan pribadi atau privacy. 

Parasuraman mendefinisikan konstruksi-TR sebagai "kecenderungan orang 

untuk merangkul teknologi baru untuk mencapai tujuan dalam kehidupan dan 

pekerjaan" (2000). 
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 Dua  konstruk tersebut yaitu optimisme dan inovasi, dapat meningkatkan TR, 

sedangkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan memiliki pengaruh yang kurang 

pada peningkatan TR (Parasuraman, 2000) yang digambarkan pada gambar 2.7 di 

bawah ini.  

Gambar 2.7 Konstruk TRI 

Sumber : Parasuraman (2000) 

 

 Penulis melakukan pengukuran TRI untuk mengetahui seberapa siap SDM di 

perusahaan untuk mengadopsi Polimoda dan faktor mana saja yang mempengaruhi 

kesiapan SDM dalam mengadopsi Polimoda. 

 

2.4  Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem 

teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat. Teori ini pertama kali dikenalkan 

oleh Davis (1986) yang dikembangkan dari suatu Theory of Reasoned Action (TRA) 

oleh Ajzen dan Feishbein (1980).  

TRA menegaskan bahwa kepercayaan mempengaruhi sikap, yang mengarah pada 

niat dan karenanya menghasilkan perilaku. Sejalan dengan itu, Davis (1986, 1989) 

memperkenalkan konstruksi dalam TAM asli (gambar 2.8) sebagai berikut:  
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Gambar 2.8 Kerangka Teoritis TAM 

Sumber : Davis (1989) 

 

Davis (1989) melakukan banyak percobaan untuk memvalidasi TAM dengan 

menggunakan PEOU dan PU sebagai dua variabel independen dan penggunaan sistem 

sebagai variabel dependen. Dia menemukan bahwa PU secara signifikan berkorelasi 

dengan penggunaan saat ini yang dilaporkan sendiri dan prediksi masa depan 

pemakaian. PEOU juga secara signifikan berkorelasi dengan penggunaan saat ini dan 

penggunaan di masa depan.  

 

2.4.1 Instrumen Technology Acceptance Model (TAM) 

Adapun instrumen pada TAM menurut Davis 1989 adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi Manfaat (Perceived Usefulness)  

Didefinisikan sebagai ”the degree to which a person believes that using a 

particular system would enhance his or her job performance” (Davis 1989). 

Sejauh mana individu percaya bahwa kinerjanya akan dapat meningkat apabila 

menggunakan sebuah sistem informasi.  

2. Persepsi Kemudahan Menggunakan (Perceived Ease of Use)  

Davis (1989) mendefinisikan  persepsi kemudahan menggunakan (perceived ease 

of use) sebagai tingkat keyakinan seseorang dalam menggunakan sistem 

teknologi informasi tidak memerlukan upaya yang keras.  
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3. Sikap Penggunaan Sistem (Attitude Toward the System)  

Sikap dengan perilaku (attitude towards behavior) sebagai “an individual's 

positive or negative feeling about performaing the target behavior”. Bahwa 

perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang 

ditentukan (Davis, 1989).  

4. Niat Perilaku (Behavioral Intention)  

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), behavioral intention adalah suatu ukuran 

tentang kekuatan tujuan seseorang untuk melakukan tindakan khusus. Attitude 

adalah perasaan positif atau negatif seseorang tentang penentuan tujuan dan target 

perilaku.  

 

2.4.2 Perkembangan Model Technology Acceptance Model 

1. Technology Acceptance Model 2  

Model TAM 2 yang dikembangkan oleh Venkatesh dan Davis (2000)  

menggabungkan konstruksi teoritis tambahan yang mencakup proses pengaruh sosial 

(norma subyektif, kesukarelaan dan citra) serta proses instrumental kognitif 

(relevansi pekerjaan, kualitas hasil, kemampuan menunjukkan hasil, dan persepsi 

kemudahan penggunaan) sebagaimana pada gambar 2.9 berikut. 

Gambar 2.9 Model TAM 2 

Sumber : Vankatesh dan Davis (2000) 
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2. Technology Acceptance Model 3 

Selanjutnya TAM dimodifikasi lagi pada tahun 2008 yang dinamai TAM 3. Pada 

perkembangan terakhir TAM 3 ini, ditambahkan dimensi baru pada PEOU. 

Pengembangan TAM tersebut bertujuan untuk membentuk asumsi dasar yang mampu 

memprediksi, dan menjelaskan perilaku yang mendorong penggunaan teknologi yang 

terus berkembang, pada Gambar 2.10 digambarkan model TAM 3 oleh Venkatesh & 

Bala (2008).  

  Gambar 2.10 Model TAM 3 

  Sumber : Venkatesh & Bala (2008) 

 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model TAM asli atau model TAM 

1 yang dikembangkan oleh Davis (1989) dengan mengutamakan dimensi PU, PEOU 
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dan BI. Hal ini dikarenakan, untuk faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi 

variabel PU dan PEUO, penulis melakukan pengujian antar hubungan dengan 

dimensi dari Technology Readiness Index (TRI) dan Difusi Inovasi, sehingga apabila 

menggunakan model TAM 2 dan TAM 3, kemungkinan akan terjadi redundansi 

terhadap faktor-faktor yang akan diteliti. 

 

2.5 Analisis Faktor 

 Analisis faktor adalah jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi-

dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. Tujuan umum dari analisis faktor 

adalah untuk meringkas kandungan informasi variabel dalam jumlah yang besar 

menjadi sebuah faktor yang lebih kecil. Analisis faktor digunakan untuk penelitian awal 

di mana faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasikan secara 

baik (explanatory research).  

 Selain itu, analisis faktor juga dapat digunakan untuk menguji validitas suatu 

rangkaian kuesioner. Sebagai gambaran, jika suatu indikator tidak mengelompok 

kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke variabel yang lain, berarti indikator 

tersebut tidak valid. Ghozali menjelaskan bahwa asumsi analisis faktor menghendaki 

bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat dilakukan analisis 

faktor. Jika berdasarkan data visual tidak ada nilai korelasi yang di atas 0.30, maka 

analisis faktor tidak dapat dilakukan. Sebelum memasuki analisis faktor, lebih dahulu 

melakukan uji normalitas.  

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang layak dan baik digunakan dalam penelitian 

adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat menggunakan uji 

normal kolmogorovSmirnov. Jika Sig > 0,005 maka data berdistribusi normal namun 

sebaliknya jika Sig < 0,005 maka data berdistribusi tidak normal. Anlisi faktor 

digunakan dalam situasi: 

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari atau factor, yang 

menjelaskan korelasi antara suatu set variable. 
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2. Mengenali dan mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak berkorelasi 

(independen) yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan suatu set asli yang 

saling berkorelasi di dalam analisis multivariate selanjutnya, misalnya analisis 

regresi ganda dan analisis diskriminan. 

3. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu set 

variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk dipergunakan di dalam analisis 

multivariate selanjutnya. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu terkait Perancangan Instrumen Survei 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan 

dasar pijakan penelitian dan dipandang relevan dengan penelitian yang dilakukan dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Objek Penelitian 

1. Buyle et al, 

(2018) 

Technology Readiness 

and Acceptance 

Model” as a Predictor 

for the Use Intention of 

Data Standards in 

Smart Cities 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Standar Data pada 

Kota Pintar 

2. Christyas & 

Sutopo. (2016).  

Peran Rumah Pintar 

Petani Sebagai Saluran 

Komunikasi , Studi 

Deskriptif Peran 

Rumah Pintar Petani 

sebagai Saluran 

Komunikasi Petani 

dalam Proses Difusi dan 

Adopsi Inovasi 

Pertanian di Desa 

Pulosari, Kabupaten 

Karanganyar. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Rumah Pintar 

Petani 
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No. Nama Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Objek Penelitian 

3. Ismail Yuksel 

(2015) 

Roger’s Diffusion of 

Innovation Model in 

Action: Individual 

Innovativeness profiles 

of Pre-service Teachers 

in Turkey. 

 

Analisis 

Faktor 

Guru Honerer 

4. Lee et al, 

(2011) 

Adding Innovation 

Diffusion Theory to the 

Technology Acceptance 

Model: Supporting 

Employees' Intentions 

to use ELearning 

Systems. Educational 

Technology & Society 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

E-learning 

5. Riverola & 

Dedehayir 

(2016) 

Who Are The Early 

Adopters in the 

Diffusion of 

Innovations? A 

Literature Review 

Analisis 

Deskriptif 

Karyawan 

Sumber : Olahan Sendiri, 2021 

 

Berikut merupakan penjelasan atau deskripsi singkat tabel 2.2 di atas terkait 

tentang penelitian dan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut. 

 

1. Kesiapan Teknologi dan Penerimaan Pengguna (TRI dan TAM) 

Buyle et al, (2018) melakukan penilitian terhadap penggunaan standar data 

pada Kota Pintar Flanders, Belgium dengan mempertimbangkan hubungan antara 

kesiapan adopter dengan penerimaan pengguna dilihat dari persepsi kemudahan, 

manfaat dan niat perilaku pengguna. Framework penelitian ini berdasarkan dari 

model TRI dari Parasuraman (2000) yang dikombinasikan dengan model TAM 

(Davis et al, 1989) seperti yang terlihat pada Gambar 2.11 sebagai berikut : 
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Gambar 2.11 Framework Penelitian TRI dan TAM 

Sumber : Buyle et al, 2018 

Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa seseorang dengan keinovatifan 

yang tinggi, memiliki niat untuk menggunakan standar data yang tinggi dengan 

melihat persepsi manfaat dari adanya standar data yang diberlakukan oleh 

pemerintah di Kota Pintar Flanders, Belgium. 

 

2. Elemen Difusi 

Penelitian tentang elemen difusi inovasi kususnya pada kajian tentang sistem 

sosial dilakukan oleh Yuksel (2015), di mana dalam penelitiannya 

mempresentasikan tentang kategori adopter dan tingkat inovasi pada guru 

honorer. Hasilnya didapatkan bahwa guru honorer di beberapa departemen 

memerlukan adanya perubahan presepsi mereka tentang suatu inovasi teknologi 

pendidikan. Selain itu hasilnya juga menunjukan bahwa laki-laki lebih maju 

pemikirannya mengenai inovasi daripada perempuan. Bila dikategorikan maka 

laki-laki adalah early adopter dan perempuan sebagai early majority. 

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Christyas (2016). Penelitian ini 

berfokus pada elemen difusi inovasi yaitu saluran komunikasi, waktu dan anggota 

sistem sosial. Sedangkan untuk proses adopsi menggunakan lima tahapan adopsi 

inovasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa proses difusi dan adopsi inovasi 

pertanian masih terus berjalan namun kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh 

pihak Dinas Provinsi yang kurang intens dalam menyampaikan informasi.  
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3. Karakteristik Inovasi 

Model Penerimaan Pengguna atau TAM dapat dikombinasikan dengan teori 

difusi inovasi (Lee et al, 2011). Dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkah laku karyawan untuk menggunakan sistem e-learning 

dalam sebuah organisasi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penentu 

kegunaan (perceived usefullness) penerapan suatu sistem di organisasi adalah 

faktor keuntungan relatif, kompleksitas dan kompatibilitas. Sedangkan faktor 

yang menentukan kemudahan pemakaian (perceived ease of use) suatu sistem 

adalah keuntungan relatif dan kemampuan untuk diuji coba, sehingga didapatkan 

kerangka penelitian seperti pada gambar 2.12 berikut :  

 

Gambar 2.12 Kerangka Penelitian Karakteristik Inovasi dan TAM 

Sumber : Lee et al,. (2011) 

 

4. Kategori Adopter 

Penelitian tentang pentingnya kategori adopter dalam proses difusi inovasi 

pernah dilakukan oleh Riverola dan Dedehayir pada tahun 2016. Hasil yang 

didapatkan yaitu kategori innovator (innovators) dan pengadopsi awal (early 

adopter) merupakan dua kelompok penting pengadopsi inovasi. Meskipun 

kelompok-kelompok ini menyumbang kurang dari 20 persen dari pengguna 

potensial, mereka sangat penting dalam difusi proses inovasi.  
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Beberapa topik penelitian di atas memiliki persamaan terhadap variabel yang 

akan peneliti lakukan antara lain TRI, Difusi Inovasi, Adopsi Inovasi dan TAM. 

Namun, penelitian di atas hanya berfokus pada variabel-variabel tertentu, seperti pada 

point tentang TRI dan TAM, pada penelitian ini tidak dilakukan analisis tentang 

bagaimana inovasi akan di salurkan, tetapi lebih berfokus pada kesiapan organisasi 

dan bagaimana penerimaan penggunaan inovasi.  

Sedangkan pada point dua tentang difusi inovasi dan adopsi inovasi, tidak 

dilakukan analisis tentang kesiapan pengguna, dan lebih berfokus pada lima tahapan 

adopsi inovasi. Padahal difusi inovasi yang termasuk didalamnya adalah proses 

bagaimana sebuah inovasi di komunikasikan dan adopsi dalam hal ini adalah kesiapan 

pengguna maupun bagaimana penerimaan penggunaan sebuah inovasi adalah dua hal 

yang saling berkaitan satu sama lain.  

Padahal sebelum sebuah inovasi khususnya teknologi akan diluncurkan di 

sebuah organisasi masyarakat maupun perusahaan, perlu dilakukan pengukuran 

terhadap Tingkat Kesiapan Teknologi/TKT, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa siap dan matang teknologi yang telah dibuat untuk di gunakan, karena ada 

kemungkinan sebuah teknologi yang diluncurkan belum dilakukan pengujian atau 

pengukuran atas kesiapan teknologi itu sendiri secara teknis dan sistematis.  

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dari segi Tingkat Kesiapan 

Teknologi/TKT, kesiapan organisasi atau TRI dan penerimaan penggunaan teknologi 

(TAM) yang digambarkan pada gambar 3.2 kerangka teoritis.
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BAB III 

METODOLOGI ANALISIS 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode survey 

sensus kepada 55 orang responden yang termasuk di dalamnya adalah supir, pegawai 

bagian pengendalian operasional mutu, supervisor dan manajer yang merupakan 

pengguna Polimoda. Adapun diagram alir penelitian seperti pada gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Olahan Sendiri, 2020. 
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Laggards 

Late Major 

Early Majority 

Early Adopters 

Innovator 

Kategori Adopter 

Social System 

Time 

Communication Channel 

Innovation 

Elemen Difusi 

Niat Perilaku Pengguna 
(Behavioral Intention) 

Observavility 

Triability 

Complexity 

Compability 

Relative Advantages 

Karakteristik Inovasi (DI) 

Insecurity 

Discomfort 

innovativeness 

Optimism 

Kesiapan Teknologi (TRI) 

3.1.1 Kerangka Teoritis 

Framework (kerangka) teoritis pada penelitian yang penulis usulkan adalah seperti 

gambar 3.2 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Teoritis 

Sumber : Olahan Sendiri, 2020 

Persepsi Manfaat 

(Perceived of Usefulness – 

PU) 

Persepsi Kemudahan 

Menggunakan (Perceived 

of Ease of Use – PEUO) 
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Dari framework di atas, dapat ditarik hipotesis seperti berikut : 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan organisasi dengan 

persepsi manfaat 

H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan organisasi dengan 

persepsi kemudahan menggunakan 

H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel elemen difusi dengan persepsi 

manfaat 

H4 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel elemen difusi dengan persepsi 

kemudahan menggunakan 

H5 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik inovasi dengan 

persepsi manfaat 

H6 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik inovasi dengan 

persepsi kemudahan menggunakan 

H7 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kategori adopter dengan 

persepsi manfaat 

H8 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kategori adopter dengan 

persepsi kemudahan menggunakan 

H9 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi manfaat dengan 

persepsi kemudahan menggunakan   

H10 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi manfaat dengan niat 

perilaku pengguna 

H11 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi kemudahan 

menggunakan dengan niat perilaku pengguna 

 

3.2       Variabel Operasional  

Hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi: 
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1. Variabel-variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas ialah  

X1 = Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Index) 

X2 = Elemen Difusi 

X3 = Karakteristik Inovasi 

X4 = Kategori Adopter  

2. Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

penelitian  ini yang menjadi variabel terikat adalah  

Y1 = Persepsi Kemudahaan Kegunaan (perceived ease of use) 

Y2 = Persepsi Kegunaan (perceieved of usefulness)  

  Z = Niat Perilaku Pengguna (behavioral intention) 

Tabel 3.1 berikut menjelaskan tentang definisi operasional dari setiap variabel 

di atas, yang di mana nantinya akan digunakan untuk melakukan survey berupa 

penyebaran kuesioner kepada responden.  

 

Tabel 3.1 Variabel dan Variabel Indikator 

Variabel Konstruk Variabel Indikator 

Technology 

Readiness Index 

(TRI) 

X1 

Optimism (OPT) 

(Parasuraman, 

2000) 

OPT1  = Kemudahan mengontrol sesuatu 

OPT2  = Kenyamanan menggunakan teknologi terbaru 

OPT3 = Kenyamanan menggunakan komputer 

OPT4 = Kenyamanan menggunakan teknologi canggih 

OPT5 = Menggunakan program komputer 

OPT6 = Efisiensi dalam melakukan pekerjaan 

OPT7 = Teknologi dapat memacu kreativitas 

OPT8 = Kebebasan beraktivitas 

OPT9 = Teknologi dapat meng-update informasi 

OPT10 = Keyakinan dalam menggunakan komputer 

Innovativeness 

(INN) 

(Parasuraman, 

2000) 

INN1 = Pengetahuan tentang teknologi diri sendiri 

INN2 = Pengetahuan tentang teknologi rekan 

INN3 = Pionir dalam hal teknologi 

INN4 = Mandiri dalam pengetahuan tentang teknologi 

INN5 = Penerapan teknologi terbaru dalam bidang 

pekerjaan 

INN6 = Kenyamanan mengeksplorasi gadget-gadget 
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Variabel Konstruk Variabel Indikator 

Technology 

Readiness Index 

(TRI) 

X1 

Discomfort (DIS) 

(Parasuraman, 

2000) 

DIS1 = Ketidakpercayaan terhadap teknikal support 

DIS2 = Teknologi memperumit pekerjaan 

DIS3 = Kesulitan membaca instruksi produk TI 

DIS4 = Ketidaknyamanan dalam mengganti password 

komputer terlalu sering 

DIS5 = Lebih memilih produk yang standar tapi murah 

daripada yang canggih tapi mahal 

DIS6 = Ketidaknyamanan menggunakan TI karena 

takut rusak 

DIS7 = Keharusan ada perhatian lebih saat 

sistem menghasilkan data 

Insecurity (INS) 

(Buyle et al, 2018) 

INS1 = Ketergantungan Teknologi 

INS2 = Pengalihan Perhatian 

INS3 = Penurunan Kualitas Hubungan 

Elemen Difusi  

X2 

Inovation (IN) 

(Rogers, 2003) 

IN1 = Pengetahuan tentang Teknologi 

IN2 = Menggunakan Inovasi 

IN3 = Gagasan dalam Teknologi 

IN4 = Manfaat Polimoda 
Communication 

Channel 

(Rogers, 2003) 

CC1 = Interpersonal 

CC2 = Media Massa  

Time (TM) 

(Rogers, 2003) 

TM1 = Pengambilan Keputusan  

TM2 = 4 Keinovatifan seseorang 

TM3 = Kecepatan Adopsi 

Social System (SS) 

(Rogers, 2003) 

SS1 = Individu 

SS2 = Organisasi 

SS3 = Kelompok Informal 

Karakteristik 

Inovasi 

X3 

Relative 

Advantages (ADV) 

(Duan et al, 2010) 

ADV1 = Efisien  

ADV2 = Efektif 

ADV3 = Belajar Mandiri 

ADV4 = Akses 

Compability 

(COMP) 

(Duan et al, 2010) 

COMP1 = Kesesuaian Pandangan 

COMP2 = Kesesuaian Cara Bekerja 

COMP3 = Tujuan Karir 

COMP4 = Kesesuaian Belajar 

Complexity 

(CLEX) 

(Duan et al, 2010) 

 

CLEX1 = Tingkat Pengetahuan 

CLEX2 = Pemahaman 

CLEX3 = Tingkat Kesulitan 

CLEX4 = Usaha Pembelajarn 

Triability (TRIL) 

(Duan et al, 2010) 

TRIL1 = Perangkat Lunak 

TRIL2 = Demo 

TRIL3 = Peluang Untuk Melihat Konten 

TRIL4 = Peluang Untuk Mencoba 

Observed (OBS) 

(Duan et al, 2010) 

OBS1 = Manfaat Demonstrasi 

OBS2 = Peluang Pengetahuan Teknologi 

OBS3 = Manfaat yang Jelas 

OBS4 = Kemampuan Menyebarluaskan 
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Variabel Konstruk Variabel Indikator 

Kategori Adopter 

X4 

Innovators (INV) 

(Kaminski, 2011) 

INV1 = Berani Mencoba Inovasi 

INV2 = Mencari Inovasi 

INV3 = Penjaga Gerbang 

INV4 = Memahami Pengetahuan 

INV5 = Waktu Adopsi Singkat 

Early Adopter 

(EA) 

(Kaminski, 2011) 

EA1 = Pemimpin opini 

EA2 = Panutan 

EA3 = Keinginan untuk Menjadi Trendsetter 

EA4 = Penguji yang Baik 

Early Majority 

(EM) 

(Kaminski, 2011) 

EM1 = Pemilihan Teknologi yang Terbukti 

EM2 = Tidak Suka Kompleksitas 

EM3 = Menghindari Resiko 

EM4 = Bijaksana 

Late Majority 

(LM) 

(Kaminski, 2011) 

LM1 = Sadar akan Tekanan 

LM2 = Sadar akan Kebutuhan 

LM3 = Skeptis 

LM4 = Berhati-hati 

Laggards (LG) 

(Kaminski, 2011) 

LG1 = Jauh dari Pemimpin Opini 

LG2 = Memilih Cara Tradisional 

LG3 = Ragu-ragu 

LG4 = Menganggap Teknologi sebagai Penghalang 

 

Technology 

Acceptance Model 

(TAM) 

 

Persepsi 

Kemudahan / 

Perceived Ease of 

Use (PEOU) 

Y1 

(Davis et al, 1989) 

PEOU1 = Mudah Dimengerti 

PEOU2 = Mudah Mengingat 

PEOU3 = Panduan yang Membantu 

PEOU4 = Mudah digunakan 

Persepsi Kegunaan 

/ Perceived of 

Usefulness (PU) 

Y2 

(Davis et al, 1989) 

PU1 = Meningkatkan Kinerja 

PU2 = Pengehematan Waktu 

PU3 = Kontrol Pekerjaan 

PU4 = Memudahkan Pekerjaan 

PU5 = Berguna 

Niat Perilaku 

Pengguna/Behavior

al Intention (BI) 

Z 

(Turner et al, 2008) 

BI1= Niat Menggunakan 

Sumber : Parasuraman (2000), Buyle, et al, (2018), Rogers (2003), Kaminski (2011), Davis, et al, 

(1989) dan Turner et. al (2008). 

 

3.3 Sampel 

 Menurut Maholtra (2005), jumlah sampel atau responden dengan populasi tidak 

terbatas paling sedikit empat atau lima kali jumlah sub variabel yang diteliti. Namun, 

dikarenakan populasi yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini terbatas 
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hanya 55, maka nilai loading factor yang digunakan adalah 0,7, sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel 3.2 (Phillips, J.A, 2002). 

 

Tabel 3.2 Identifikasi Nilai Factor Loading Berdasarkan Ukuran Sampel 

Nilai factor loading (sig) Ukuran Sampel 

0,3 350 

0,35 250 

0,4 200 

0,45 150 

0,5 120 

0,55 100 

0,6 85 

0,65 70 

0,7 60 

0,75 50 

Sumber : Philips, J.A, 2002. 

 

3.4 Analisis 

  Rencana analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengukur tingkat 

kesiapan teknologi dan analisis statistik untuk mengukur hubungan antara difusi, TRI, 

dan TAM (mengembangkan model teknometrik) dengan menggunakan analisis faktor, 

sedangkan untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. 

 

3.4.1 Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 

 Pengukuran TKT dilakukan dengan menggunakan software Teknometer. 

Teknometer ini merupakan piranti lunak untuk menerapkan konsep TKT/TRL NASA 

dalam program-program pengembangan teknologinya. Software ini berbasiskan 

spreadsheet dari Microsoft Excel. Penggunaanya dengan cara mengisi beberapa 

pertanyaan baku terkait dengan program, lalu Tekno-meter  akan menampilkan TKT 
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yang dicapai secara grafis, serta memberi gambaran sesaat (snap shot) tentang status 

kematangan program pada waktu tertentu. Pengukuran TKT ini juga dilakukan 

berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Panduan Pengukuran Tingkat Kesiapan 

Teknologi/TKT dan Permenristekdikti Nomor 42 tahun 2016 tentang Tingkat 

Kesiapterapan Teknologi. 

 

3.4.2 Uji Validitas  

 Validitas menurut Sugiyono (2017:125) menunjukan derajat ketepatan antara 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. Untuk mencari validitas sebah item, kita mengkorelasikan skor item dengan 

total item-item tersebut. Item penelitian akan dianggap valid bila nilai r hitung > r 

tabel dengan menggunakan taraf signifikansi 5 persen (taraf kepercayaan 95 persen). 

Pada penelitian ini, dengan jumlah responden 55 maka nilai r tabel yang harus 

dipenuhi adalah 0,266.  

 

3.4.3 Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Realibilitas menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Sugiyono, 2017:198). 

 Nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien Alpha Cronbach berdasarkan 

kriteria batas terendah reliabilitas adalah 0,6. Bila kriteria pengujian terpenuhi maka 

kuesioner dinyatakan reliable. 

 

3.4.4 Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017:189) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
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umum atau generalisasi. Penelitian ini dilakukan pada keseluruhan populasi (tidak 

menggunakan sampel) 

Analisis deksriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

karakteristik responden dalam hal ini adalah adopter Polimoda di Perusahaan. 

 

3.4.5 Analisis Faktor 

Proses utama analisis faktor meliputi hal-hal berikut : 

1. Uji Determinant of Correlation Matrix  

Matrix korelasi dikatakan antara variabel saling terkait apabila determinan 

bernilai mendekati nilai 0. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Uji Determinant 

of Correlation Matrix sebesar 0,06. Nilai ini mendekati 0, dengan mendekati 

matrik korelasi antara variabel saling terkait. 

2. Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO)  

Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling (KMO) adalah indek perbandingan 

jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah 

kuadrat koefisen korelasi parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil 

jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan 

menghasilkan nilai KMO mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika 

lebih dari 0,5.  

3. Bartlett Test of Sphericity  

Uji Bartlett Test of Sphericity merupakan uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa variabel-variabel tidak saling berkorelasi dalam 

populasi. Nilai Bartlett Test of Sphericity dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5. 

 

3.4.6 Uji t 

Uji t (t-test) adalah melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, 

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 

variabel independen lain dianggap konstan. Menurut Sugiyono (2017:250), 

persamaan uji t adalah sebagai berikut:  
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𝑡 =  
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟²
........................................(2) 

Di mana: 

t = Distribusi t  

r = Koefisien korelasi parsial  

𝑟2 = Koefisien determinasi  

n = jumlah data  

(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

- H₀ diterima jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig > α. Artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. 

- H₀ ditolak jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig < α. Artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 

Pengukuran TKT pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa siap 

aplikasi Polimoda untuk digunakan dalam lingkungan perusahaan. Karena teknologi 

yang sudah diluncurkan bisa secara teknis belum siap untuk digunakan, sehingga dalam 

operasinya dapat menimbulkan beberapa masalah. Hasil dari pengukuran TKT ini 

ditandai dengan posisi teknologi yang berada pada level 1 sampai 9. Adapun hasil dari 

pengukuran TKT aplikasi Polimoda dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut : 

Gambar 4.1 Hasil Pengukuran TKT Polimoda 

Sumber : Olah Data Teknometer Ver. 2.5 

 

Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa Polimoda berada pada level 9, yang berarti 

sistem benar-benar teruji, dengan indikator yang terpenuhi yaitu sebanyak 80 persen. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status kesiapan Polimoda pada level 9 ini 

telah teruji pada kondisi sebenarnya. 

 

4.2 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai informasi karakteristik 

yang berhubungan dengan penelitian. Berikut merupakan analisis deskriptif responden. 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Jumlah Persentase 

1. Bagian 

a. Manajer dan 

Supervisor 

b. Staff Office 

c. Staff POM 

d. Supir 

Bagian 

a. 2 

b. 2 

c. 5 

d. 46 

Bagian 

a. 3,6% 

b. 3,6% 

c. 9% 

d. 83% 

 

2. Usia 

a. 20 – 30 tahun 

b. 30 – 40 tahun 

c. 40 – 50 tahun 

Usia 

a. 5 

b. 44 

c. 6 

Usia 

a. 9% 

b. 80% 

c. 11% 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

  Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang turut mengisi 

kuesioner penelitian didominasi oleh supir sebanyak 46 orang atau 83 persen dari total 

responden, hal ini dikarenakan memang penggunaan Polimoda dikhususkan pada 

bagian di lower management yaitu pegawai bagian Postal atau distribusi barang Pos, 

sedangkan untuk middle dan top management hanya menggunakan Polimoda untuk 

memantau kegiatan distribusi dan kinerja karyawannya. Selain itu, usia reponden 

mayoritas berkisar pada umur 30 – 40 tahun yaitu dengan jumlah 44 orang atau sebesar 

80 persen dari total reponden.  

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum digunakan untuk penelitian dan dilanjutkan sebagai item uji analisis, 

instrumen pada kuesioner penelitian sudah dilakukan face validity kepada 15 orang 

responden termasuk supir dan pegawai POM yang bekerja di PT. Pos Logistik 

Indonesia, di mana 15 responden ini sudah cukup untuk mewakili keseluruhan 
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responden penelitian. Terdapat beberapa perbaikan kata-kata, pengurangaan dan 

penggantian pernyataan yang dianggap tidak relevan atau susah untuk dipahami oleh 

responden. Setelah dilakukan face validity, dilakukan logical validity untuk 

memastikan bahwa butir-butir pernyataan sudah mencakup isi dan relevan dengan item 

penelitian untuk dilakukan uji kuesioner. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas terhadap hasil kuesioner sebagai berikut. 

 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Technology Readiness Index (TRI) 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui seberapa akurat atau valid sebuah 

item yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas variabel TRI dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut:  

Tabel 4.2 Uji Validitas TRI 

Item Validitas Tabel r Keterangan 

Opt1 0,496 0,266 Valid 

Opt2 0,404 0,266 Valid 

Opt3 0,577 0,266 Valid 

Opt4 0,468 0,266 Valid 

Opt5 0,493 0,266 Valid 

Opt6 0,366 0,266 Valid 

Opt7 0,609 0,266 Valid 

Opt8 0,458 0,266 Valid 

Opt19 0,432 0,266 Valid 

Opt10 0,400 0,266 Valid 

Inn1 0,548 0,266 Valid 

Inn2 0,359 0,266 Valid 

Inn3 0,662 0,266 Valid 

Inn4 0,659 0,266 Valid 

Inn5 0,585 0,266 Valid 

Inn6 0,538 0,266 Valid 

Inn7 0,550 0,266 Valid 

Dis1 -0,073 0,266 Tidak Valid 

Dis2 -0,328 0,266 Tidak Valid 

Dis3 -0,160 0,266 Tidak Valid 

Dis4 -0,107 0,266 Tidak Valid 

Dis5 -0,292 0,266 Tidak Valid 

Dis6 -0,344 0,266 Tidak Valid 
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Item Validitas Tabel r Keterangan 

Dis7 0,253 0,266 Tidak Valid 

Ins1 0,170 0,266 Tidak Valid 

Ins2 0,105 0,266 Tidak Valid 

Ins3 0,202 0,266 Tidak Valid 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa item untuk 

konstruk atau sub-variabel discomfort dan insecurity memiliki nilai validitas 

kurang dari 0,266, sehingga dapat dikatakan bahwa item tidak valid. 

Selanjutnya akan dilakukan eliminasi terhadap item tersebut. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa handal suatu item yang 

digunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas variabel TRI dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Reliabilitas TRI 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,687 28 

Sumber : Olahan data SPSS,2020 

 

Pada tabel 4.3 di atas, menunjukkan nilai reliabilitas TRI secara keseluruhan 

item dengan nilai 0,687, sehingga item-item pada TRI dianggap reliabel atau 

handal untuk dilakukan pengujian lainnya. 

 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Karakteristik Inovasi 

1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas variabel karakteristik inovasi dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4 Uji Validitas Karakteristik Inovasi 

Item Validitas Tabel r Keterangan 

RA1 0,732 0,266 Valid 

RA2 0,642 0,266 Valid 

RA3 0,500 0,266 Valid 
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Item Validitas Tabel r Keterangan 

RA4 0,582 0,266 Valid 

COMP1 0,598 0,266 Valid 

COMP2 0,582 0,266 Valid 

COMP3 0,656 0,266 Valid 

COMP4 0,649 0,266 Valid 

PLEX1 -0,380 0,266 Tidak Valid 

PLEX2 -0,554 0,266 Tidak Valid 

PLEX3 -0,320 0,266 Tidak Valid 

PLEX4 -0,253 0,266 Tidak Valid 

TRIA1 0,734 0,266 Valid 

TRIA2 0,244 0,266 Tidak Valid 

TRIA3 0,272 0,266 Valid 

TRIA4 0,365 0,266 Valid 

OBS1 0,220 0,266 Tidak Valid 

OBS2 0,357 0,266 Valid 

OBS3 0,539 0,266 Valid 

OBS4 0,076 0,266 Tidak Valid 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa item yang 

memiliki nilai validitas kurang dari 0,266, sehingga dapat dikatakan bahwa item 

tidak valid. Maka selanjutnya akan dilakukan eliminasi terhadap item tersebut. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas variabel karakteristik inovasi dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut: 

Tabel 4.5 Reliabilitas Karakteristik Inovasi 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,644 21 

Sumber : Olahan data SPSS,2020 

 

Pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan nilai reliabilitas karakteristik inovasi 

secara keseluruhan item dengan nilai 0,644 atau lebih dari 0,6, sehingga item-

item tersebut dianggap reliabel atau handal untuk dilakukan pengujian lainnya. 
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c. Uji Validitas dan Reliabilitas Elemen Difusi 

1. Uji Validitas 

Hasil perhitungan uji validitas variabel elemen difusi dengan 18 item 

pertanyaan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Uji Validitas Elemen Difusi 

Item Validitas Tabel r Keterangan 

IN1 0,354 0,266 Valid 

IN2 0,270 0,266 Valid 

IN3 0,348 0,266 Valid 

IN4 0,444 0,266 Valid 

SK1 0,683 0,266 Valid 

SK2 0,648 0,266 Valid 

SK3 0,343 0,266 Valid 

SK4 0,448 0,266 Valid 

WK1 0,688 0,266 Valid 

WK2 0,664 0,266 Valid 

WK3 0,351 0,266 Valid 

WK4 0,666 0,266 Valid 

WK5 0,680 0,266 Valid 

WK6 0,417 0,266 Valid 

WK7 0,263 0,266 Valid 

SS1 0,344 0,266 Valid 

SS2 0,518 0,266 Valid 

SS3 0,361 0,266 Valid 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

  

Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa semua item memiliki nilai validitas 

> 0,266, maka semua item dalam variabel elemen difusi dapat dikatakan valid 

dan dapat digunakan untuk tahap pengujian selanjutnya 

 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas variabel elemen difusi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Reliabilitas Elemen Difusi 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,726 19 

Sumber : Olahan data SPSS,2020 
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Pada tabel 4.7 di atas, menunjukkan nilai reliabilitas elemen difusi secara 

keseluruhan item dengan nilai 0,726 atau lebih dari 0,6, sehingga item-item 

tersebut dianggap reliabel atau handal untuk dilakukan pengujian lainnya. 

 

d. Uji Validitas dan Reliabilitas Kategori Adopter 

1. Uji Validitas 

Hasil perhitungan uji validitas variabel kategori adopter dengan 21 item 

pertanyaan dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Uji Validitas Kategori Adopter 

Item Validitas Tabel r Keterangan 

IN1 0,579 0,266 Valid 

IN2 0,570 0,266 Valid 

IN3 0,639 0,266 Valid 

IN4 0,659 0,266 Valid 

IN5 0,636 0,266 Valid 

EA1 0,653 0,266 Valid 

EA2 0,694 0,266 Valid 

EA3 0,732 0,266 Valid 

EA4 0,759 0,266 Valid 

EM1 0,462 0,266 Valid 

EM2 0,510 0,266 Valid 

EM3 0,348 0,266 Valid 

EM4 0,386 0,266 Valid 

LM1 0,407 0,266 Valid 

LM2 0,348 0,266 Valid 

LM3 0,532 0,266 Valid 

LM4 0,386 0,266 Valid 

LG1 0,607 0,266 Valid 

LG2 0,783 0,266 Valid 

LG3 0,505 0,266 Valid 

LG4 0,664 0,266 Valid 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa semua item memiliki nilai validitas 

> 0,266, maka semua item dalam variabel kategori adopter dapat dikatakan 

valid dan dapat digunakan untuk tahap pengujian selanjutnya 
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2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas variabel kategori adopter dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut: 

Tabel 4.9 Reliabilitas Kategori Adopter 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,748 21 

Sumber : Olahan data SPSS,2020 

 

Pada tabel 4.9 di atas, menunjukkan nilai reliabilitas kategori adopter 

secara keseluruhan item dengan nilai 0,748 atau lebih dari 0,6, sehingga item-

item tersebut dianggap reliabel atau handal untuk dilakukan pengujian lainnya. 

 

e. Uji Validitas dan Reliabilitas Technology Acceptance Model  (TAM) 

1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas variabel TAM dengan 9 item pertanyaan dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Uji Validitas TAM 

Item Validitas Tabel r Keterangan 

PU1 0,521 0,266 Valid 

PU2 0,803 0,266 Valid 

PU3 0,247 0,266 Valid 

PU4 0,666 0,266 Valid 

PU5 0,555 0,266 Valid 

PEOU1 0,611 0,266 Valid 

PEOU2 0,755 0,266 Valid 

PEOU3 0,736 0,266 Valid 

PEOU4 0,558 0,266 Valid 

BI 0,492 0,266 Valid 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

  

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa semua item memiliki nilai 

validitas > 0,266, maka semua item dalam variabel TAM dapat dikatakan valid 

dan dapat digunakan untuk tahap pengujian selanjutnya 
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2. Uji Reliabilitas  

Hasil uji reliabilitas variabel TAM dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Reliabilitas TAM 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,749 11 

Sumber : Olahan data SPSS,2020 

 

Pada tabel 4.11 di atas, menunjukkan nilai reliabilitas TAM secara 

keseluruhan item dengan nilai 0,749 atau lebih dari 0,6, sehingga item-item 

tersebut dianggap reliabel atau handal untuk dilakukan pengujian lainnya. 

 

4.4 Analisis Faktor  

1. Technology Readiness Index (TRI) 

a.  Uji Barlett dan Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Tahap ini menguji korelasi variabel-variabel yang telah didefinisikan 

menggunakan Uji Barlett (Bartlett’s Test of Sphericity) dan Kaiser Meyer 

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA). Uji Barlet dan uji KMO 

dilakukan untuk menilai kelayakan suatu variabel atau item yang akan 

dianalisis menggunakan analisis faktor. Adapun hasil perhitungannya sebagai 

berikut : 

Tabel 4.12 KMO and Bartlett’s Test TRI 

  Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

Tabel 4.12 tentang KMO and Bartlett’s Test di atas menunjukkan nilai KMO 

0,881 atau lebih dari 0,70, dan nilai signifikan untuk Bartlett’s test yaitu 0,000 

< 0,05, maka item-item dianggap saling berkorelasi satu sama lain, sehingga 

seluruh item pada variabel TRI ini dapat digunakan untuk melanjutkan proses 

analisis faktor. 
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a. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Uji MSA adalah uji yang digunakan untuk mengukur homogenitas antar 

variabel dan melakukan penyaringan antar variabel sehingga hanya variabel 

yang memenuhi syarat dapat diproses lebih lanjut. Di mana nilai MSA harus 

lebih besar atau sama dengan 0,5.  Adapun hasil uji MSA variabel TRI adalah 

sebagai berikut: 

 Tabel 4.13 Nilai MSA TRI Tahap I 

 

  Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 

  Pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa beberapa item pada variabel 

TRI memiliki nilai MSA kurang dari 0,7, sehingga perlu dilakukan uji MSA 

ulang terhadap variabel TRI dengan menghilangkan item opt5, opt6, opt7 dan 

opt9. Sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel 4.14 berikut: 

 

Tabel 4.14 Nilai MSA Tahap II 

Sumber : Oalahan Data SPSS, 2020 
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b. Ekstraksi dan Pengelompokan Komponen 

Proses ekstraksi dan Pengelompokan Komponen adalah proses pemisahan 

variabel-variabel yang memenuhi korelasi dari nilai MSA, suatu variabel dapat 

dikatakan berkorelasi jika nilai MSA lebih besar dari 0,7. Jumlah variabel yang 

akan diekstraksi terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.15 Kontribusi Item hasil Ekstraksi 

 

         Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Pada tabel 4.15 di atas menjelaskan nilai korelasi item terhadap 

komponen yang akan terbentuk. Semakin besar nilai Ekstraksi berarti semakin 

besar atau kuat kontribusi yang diberikan dari item tersebut untuk menjelaskan 

variabel TRI. Beberapa komponen yang terbentuk pada variabel TRI adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 Komponen yang Terbentuk  

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa dari 13 item pada variabel TRI 

yang digunakan untuk penelitian ini terbentuk menjadi 2 komponen, 

pembentukkan komponen ini sesuai dengan syarat nilai initial eigenvalues yang 

harus lebih dari 1, komponen 1 dapat menjelaskan sebesar atau 46,3 persen 

variasi, komponen 2 mampu menjelaskan sebesar 22,8 persen variasi, Apabila 

komponen 1 dan komponen 2 digabungkan maka keseluruhan mampu 

menjelaskan sebesar 69,2 persen variasi pada variabel TRI.  

Setelah terbentuk beberapa komponen seperti di atas, selanjutnya akan 

dilakukan pengelompokan setiap item ke dalam komponen yang terbentuk, 

sehingga diperoleh hasil seperti berikut : 

Tabel 4.17 Pengelompokan Komponen TRI 
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Pada tabel 4.17 di atas, menunjukkan pengelompokan item-item pada 

setiap komponen dengan melihat nilai terbesar diantara komponen 1 dan 

komponen 2, maka didapatkan hasil seperti berikut: 

1. Komponen 1 terbentuk oleh variabel item OPT1, OPT2, OPT3, OPT4, 

OPT8, OPT10, INN2, INN6 (penjelasan masing-masing item terdapat di 

lampiran kuesioner) 

2. Komponen 2 terbentuk oleh item INN1, INN3, INN4, INN5, INN7 

(penjelasan masing-masing item terdapat di lampiran kuesioner) 

 

Jadi, untuk variabel TRI terbentuk oleh 2 komponen, di mana 2 komponen 

ini terbentuk oleh item optimism dan innovativeness yang mampu menjelaskan 

69,2 persen variasi, sedangkan untuk item insecurity dan discomfort pada 

penelitian ini, tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi variabel TRI. 

Oleh karena itu, hasil analisis faktor sejalan dengan pendapat Parasuraman 

(2000) yang menjelaskan bahwa variabel TRI dipengaruhi oleh optimism, 

innovativeness, insecurity dan discomfort.  

 

2. Elemen Difusi 

a. Uji Barlett dan Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Hasil perhitungan uji barlett dan KMO pada variabel elemen difusi dapat 

dilihat pada tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 KMO and Bartlett’s Test Elemen Difusi 

 

Tabel 4.18 KMO and Bartlett’s Test di atas menunjukkan nilai KMO variabel 

elemen difusi lebih dari 0,70 yaitu 0,784, hal ini menjelaskan bahwa variabel atau 

item yang akan diteliti layak untuk digunakan dalam analisis faktor. Sedangkan 
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nilai signifikan untuk Bartlett’s test yaitu 0,000 atau kurang dari 0,05, maka item-

item dianggap saling berkorelasi satu sama lain, sehingga item pada variabel 

elemen difusi ini dapat digunakan untuk melanjutkan proses analisis faktor. 

 

a. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Hasil uji MSA variabel elemen difusi I adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.19 Nilai MSA Elemen Difusi I 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 Dari tabel 4.19 di atas, terdapat empat item yaitu IN1, IN2, IN3, SK2, SK4, 

WK2, WK3, WK6, WK7 dan SS1 yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,7, 

maka ke-empat item ini tidak dapat digunakan untuk analisis faktor dan harus 

dieleminasi. Selanjutnya dilakukan uji MSA  tahap II dengan hasil seperti berikut: 

 

Tabel 4.20 Nilai MSA Elemen Difusi II 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 
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Tabel 4.20 di atas menunjukkan bahwa masih ada satu item yaitu SK3 yang 

memiliki nilai MSA kurang dari 0,7, maka harus dilakukan uji MSA tahap III dan 

didapatkan hasil pada tabel 4.21 berikut : 

 Tabel 4.21 Nilai MSA Elemen Difusi III 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

Tabel 4.21 di atas menunjukkan bahwa seluruh item variabel TRI sudah 

memenuhi syarat nilai MSA, maka dapat digunakan pada uji penelitian 

selanjutnya. 

 

c. Ekstraksi dan Pengelompokan Komponen 

Jumlah variabel yang akan diekstraksi terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.22 Kontribusi Item hasil Ekstraksi 

 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Tabel 4.22 di atas menjelaskan nilai item terhadap komponen yang akan 

terbentuk. Semakin besar nilai Ekstraksi berarti semakin besar atau kuat 

kontribusi yang diberikan dari item tersebut untuk menjelaskan variabel elemen 



60 
 

difusi. Beberapa komponen yang terbentuk pada variabel elemen difusi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.23 Faktor yang Terbentuk 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Tabel 4.23 di atas menunjukkan bahwa dari 6 item pada variabel elemen difusi 

yang digunakan dalam penelitian ini, terbentuk menjadi 1 komponen. Komponen 

tersebut memiliki nilai eigen sebesar 2,921 dan mampu menjelaskan sebesar 

48,684 persen atau 49 persen variasi pada variabel elemen difusi dengan item 

pembentuknya Saluran Komunikasi, Waktu dan Sistem Sosial tanpa terjadi proses 

pengelompokan komponen. Hasil analisis faktor sejalan dengan pendapat Rogers 

(2003) yang menjelaskan bahwa elemen difusi dipengaruhi oleh 3 item di atas.  

 

3. Karakteristik Inovasi 

a. Uji Barlett dan Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Hasil perhitungan uji barlett dan KMO pada varibel karakteristik inovasi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.24 KMO and Bartlett’s Test Karakteristik Inovasi 
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Tabel 4.24 KMO and Bartlett’s Test di atas menunjukkan nilai KMO 0,849 

atau lebih dari 0,70, hal ini menjelaskan bahwa variabel atau item yang akan 

diteliti layak untuk digunakan dalam analisis faktor dan item-item dianggap saling 

berkorelasi satu sama lain, sehingga item pada variabel karakteristik inovasi ini 

dapat digunakan untuk melanjutkan proses analisis faktor. 

 

b. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Hasil uji MSA variabel karakteristik inovasi dengan 14 item penelitian tahap 

I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Nilai MSA Karakteristik Inovasi I 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

 Dari tabel 4.25 di atas, dapat dilihat bahwa ada satu item yaitu RA3 dan 

TRIA3 yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,7, oleh karenanya item ini tidak 

dapat digunakan untuk analisis faktor dan harus dieleminasi, selanjutnya 

dilakukan uji MSA variabel karakteristik inovasi tahap II, dan didapatkan hasil 

seperti berikut: 

Tabel 4.26 Nilai MSA Karakteristik Inovasi II 
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Tabel 4.26 di atas menunjukkan hasil seluruh item memiliki nilai MSA lebih 

dari 0,7 dan sudah memenuhi syarat MSA. 

 

c. Ekstraksi dan Pengelompokan Komponen 

11 item dari variabel karakteristik inovasi yang akan diekstraksi terlihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.27 Kontribusi Item hasil Ekstraksi 

 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Tabel 4.27 di atas menjelaskan nilai item terhadap komponen yang akan 

terbentuk. Semakin besar nilai ekstraksi berarti semakin besar atau kuat kontribusi 

yang diberikan dari item tersebut untuk menjelaskan variabel karakteristik 

inovasi. Beberapa komponen yang terbentuk pada variabel karakteristik inovasi 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 Faktor yang Terbentuk 

 Sumber : Olahan data SPSS, 2020.  

Tabel 4.28 di atas menunjukkan bahwa variabel karakteristik inovasi 

terbentuk menjadi 3 komponen, di mana komponen 1 dapat menjelaskan sebesar 

44,9 persen variasi. Sedangkan komponen 2 mampu menjelaskan sebesar 10,3 

persen variasi. Apabila komponen 1 dan komponen 2 digabungkan maka 

keseluruhan mampu menjelaskan sebesar 55,3 persen variasi. Selanjutnyaakan 

dilakukan pengelompokan setiap item ke dalam komponen yang terbentuk, 

diperoleh hasil seperti berikut: 

Tabel 4.29 Pengelompokan Komponen 

 



64 
 

Pada tabel 4.29 di atas, menunjukkan pengelompokan item-item pada 

setiap komponen, sehingga didapatkan hasil seperti berikut: 

1. Komponen 1 terbentuk oleh item RA1, RA2, COMP2, COMP3, COMP4, 

TRIA1, OBS2 (penjelasan masing-masing item terdapat di lampiran 

kuesioner) 

2. Komponen 2 terbentuk oleh item  RA4,  COMP1, TRIA4, OBS3 (penjelasan 

masing-masing item terdapat di lampiran kuesioner) 

 

Jadi, untuk variabel karakteristik inovasi di sini terdapat 2 komponen yang 

berpengaruh dengan item pembentuknya relative advantages, compability, 

triability dan observability. Hasil analisis faktor ini sejalan dengan pendapat 

Rogers (2003) yang menjelaskan bahwa dalam karakteristik inovasi terdapat 5 

item (relative adv., complexity, compability, triability dan observability), hanya 

saja pada penelitian ini item complexity tidak valid dan tidak digunakan untuk 

analisis faktor. 

 

3. Kategori Adopter 

a. Uji Barlett dan Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy  

Hasil perhitungan uji barlett dan KMO pada variabel kategori adopter 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.30 KMO and Bartlett’s Test Kategori Adopter 

 

Tabel 4.30 KMO and Bartlett’s Test di atas menunjukkan nilai KMO 

0,879 atau lebih dari 0,70 dan nilai signifikan untuk Bartlett’s test yaitu 0,000 

< 0,05.  Maka item-item dianggap saling berkorelasi satu sama lain, sehingga 
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item pada variabel kategori adopter ini dikatakan layak dan dapat digunakan 

untuk melanjutkan proses analisis faktor. 

 

d. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Hasil uji MSA terhadap 21 item pertanyaan pada variabel kategori adopter 

tahap I adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.31 Nilai MSA Kategori Adopter I 

Item Nilai MSA Nilai Standart Keterangan 

IN1 0,856 0,7 Memenuhi 

IN2 0,778 0,7 Memenuhi 

IN3 0,777 0,7 Memenuhi 

IN4 0,910 0,7 Memenuhi 

IN5 0,874 0,7 Memenuhi 

EA1 0,901 0,7 Memenuhi 

EA2 0,892 0,7 Memenuhi 

EA3 0,851 0,7 Memenuhi 

EA4 0,824 0,7 Memenuhi 

EM1 0,800 0,7 Memenuhi 

EM2 0,864 0,7 Memenuhi 

EM3 0,911 0,7 Memenuhi 

EM4 0,809 0,7 Memenuhi 

LM1 0,889 0,7 Memenuhi 

LM2 0,628 0,7 Tidak Memenuhi 

LM3 0,548 0,7 Tidak Memenuhi 

LM4 0,208 0,7 Tidak Memenuhi 

LG1 0,776 0,7 Memenuhi 

LG2 0,903 0,7 Memenuhi 

LG3 0,877 0,7 Memenuhi 

LG4 0,924 0,7 Memenuhi 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Dari tabel 4.31 di atas, dari 21 item pertanyaan, terdapat satu item yaitu 

LM2, LM3 dan LM4 yang memiliki nilai MSA kurang dari 0,7, maka perlu 

dieleminasi dan dilakukan uji MSA tahap II, hasil uji MSA tahap II dapat dilihat 

pada tabel 4.32 berikut: 
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Tabel 4.32 Nilai MSA Kategori Adopter II 

Item Nilai MSA Nilai Standart Keterangan 

IN1 0,889 0,7 Memenuhi 

IN2 0,754 0,7 Memenuhi 

IN3 0,809 0,7 Memenuhi 

IN4 0,935 0,7 Memenuhi 

IN5 0,882 0,7 Memenuhi 

EA1 0,890 0,7 Memenuhi 

EA2 0,885 0,7 Memenuhi 

EA3 0,912 0,7 Memenuhi 

EA4 0,836 0,7 Memenuhi 

EM1 0,798 0,7 Memenuhi 

EM2 0,860 0,7 Memenuhi 

EM3 0,900 0,7 Memenuhi 

EM4 0,810 0,7 Memenuhi 

LM1 0,917 0,7 Memenuhi 

LM2 0,812 0,7 Memenuhi 

LG2 0,914 0,7 Memenuhi 

LG3 0,929 0,7 Memenuhi 

LG4 0,938 0,7 Memenuhi 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Tabel 4.32 di atas menunjukkan hasil semua item sudah memiliki nilai lebih 

dari 0,7 dan sudah memenuhi syarat MSA. 

 

e. Ekstraksi dan Pengelompokan Komponen 

Hasil ekstraksi 18 item penelitian pada varibel kategori adopter, dapat 

dilihat pada tabel 4.33 di bawah ini. 
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Tabel 4.33 Kontribusi Item hasil Ekstraksi 

 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020. 

 

Tabel 4.33 di atas menjelaskan nilai item terhadap komponen yang akan 

terbentuk. Semakin besar nilai ekstraksi berarti semakin besar atau kuat kontribusi 

yang diberikan dari item tersebut untuk menjelaskan variabel karakteristik 

inovasi. Adapun komponen yang terbentuk pada variabel kategori adopter adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.34 Faktor yang Terbentuk 

Tabel 4.34 di atas menunjukkan bahwa variabel kategori adopter terbentuk 

menjadi 3 komponen dengan masing-masing nilai eigen lebih dari 1 dan mampu 

menjelaskan sebesar 66,1 persen variasi. Selanjutnya akan dilakukan 

pengelompokan setiap item ke dalam komponen yang terbentuk, sehingga 

diperoleh hasil seperti berikut: 

Tabel 4.35 Pengelompokan Komponen 
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Pada tabel 4.35 di atas, menunjukkan pengelompokan item-item pada 

setiap komponen dengan melihat nilai terbesar diantara komponen 1 hingga 

komponen 4, maka didapatkan hasil seperti berikut: 

1. Kamponen 1 terbentuk oleh item INV4, INV5, EA1, EA2, EA3, EA4 

(penjelasan masing-masing item terdapat di lampiran kuesioner) 

2. Komponen 2 terbentuk oleh item  EM1, EM2, EM3, EM4, LM1, LG2, LG3, 

LG4 (penjelasan masing-masing item terdapat di lampiran kuesioner) 

3. Komponen 3 terbentuk oleh item INV1, INV2, INV3 (penjelasan masing-

masing item terdapat di lampiran kuesioner) 

 

Jadi, untuk variabel kategori adopter di sini terdapat 3 komponen yang 

terbentuk, di mana 4 komponen ini dipengaruhi oleh item inovator, early 

adopter, early majority, late majority dan laggards. Hasil analisis faktor ini 

sejalan dengan pendapat Rogers (2003) yang menjelaskan bahwa kategori 

adopter terbagi menjadi 5 yaitu inovator, early adopter, early majority, lateg 

majority dan laggards. 

 

4. Technology Acceptance Model (TAM) 

a.  Uji Barlett dan Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Hasil perhitungan uji barlett dan KMO dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

  Tabel 4.36 KMO and Bartlet’s Test TAM 

 

Tabel 4.36 KMO and Bartlett’s Test di atas menunjukkan nilai KMO 0,805 

atau lebih dari 0,70, hal ini menjelaskan bahwa variabel atau item yang akan 

diteliti layak untuk digunakan dalam analisis faktor. Sedangkan nilai signifikan 

untuk Bartlett’s test yaitu 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti keseluruhan 
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item dianggap saling berkorelasi satu sama lain. Maka analisis faktor dapat 

dilanjutkan. 

 

b. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Hasil uji MSA 10 item pertanyaan pada variabel TAM adalah sebagai berikut: 

  Tabel 4.37 Nilai MSA TAM I 

  Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 

 Pada tabel 4.37 di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 item yang memiliki 

nilai kurang dari 0,7 yaitu PU1, PU3 dan BI, sehingga perlu dilakukan uji MSA 

tahap II, dan didapatkan hasil seperti berikut:  

 

Tabel 4.38 Nilai MSA TAM II 

  Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 

Dilihat dari tabel 4.38 di atas, seluruh item pada variabel TAM sudah 

memenuhi syarat MSA yaitu memiliki nilai lebih dari 0,70, shingga dapat 

dilakukan analisis faktor selanjutnya. 
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c. Ekstraksi dan Pengelompokan Komponen 

Jumlah item variabel yang dilakukan tahap ekstraksi terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.39 Kontribusi Item Hasil Ekstraksi 

 

Sumber : Olahan data SPSS, 2020 

 

Pada tabel 4.39 di atas menjelaskan nilai korelasi item terhadap 

komponen yang akan terbentuk. Semakin besar nilai ekstraksi berarti semakin 

besar atau kuat kontribusi yang diberikan dari item tersebut untuk 

menjelaskan variabel TAM. Adapun komponen yang terbentuk pada variabel 

TAM adalah sebagai berikut: 

 

  Tabel 4.40 Faktor yang Terbentuk 

  Sumber : Olahan data SPSS, 2020 
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Tabel 4.40 di atas menunjukkan bahwa dari 7 item pada variabel TAM 

yang digunakan untuk penelitian ini terbentuk menjadi 1 komponen, yang 

memiliki nilai initial eigenvalues lebih dari 1 dan mampu menjelaskan sebesar 

58,7 persen variasi pada variabel TAM dengan item perceived ease of use dan 

perceived of usefullness. Karena hanya terbentuk menjadi 1 komponen, maka 

tidak terjadi proses pengelompokan item faktor. Sehingga hasil analisis faktor 

sejalan dengan pendapat Davis et al (1989), bahwa pada model TAM 1 terdapat 

di dalamnya item perceived of usefullness, perceived ease of use dan behavioral 

intention. 

 

4.5 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara masing-masing 

variabel secara parsial atau sendiri-sendiri. Adapaun kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

− 𝐻0 diterima jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig > α  

− 𝐻0 ditolak jika nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau nilai sig < α  

T tabel pada penelitian ini adalah sebesar 2,005 

Hasil perhitungan hipotesis adalah sebagai berikut : 

 

1. H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan organisasi 

(TRI) dengan persepsi manfaat (PU) 

Perhitungan uji t antara variabel TRI dan PU didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.41 Hasil Uji t TRI dan PU 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.490 .722  2.063 .044 

TRI .517 .213 .316 2.428 .019 

a. Dependent Variable: PRCV.USEFULLNESS (persepsi manfaat)  
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Dari hasil olahan data SPSS, tabel 4.41 menunjukkan bahwa nilai t-hitung 

sebesar 2,428 > 2,005, dan nilai signifikansi 0,019 < 0,05. Oleh karena itu, H0 

ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara variabel kesiapan 

organisasi (TRI) dengan persepsi manfaat (PU) 

 

2. H2 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan organisasi 

(TRI) dengan persepsi kemudahan menggunakan (PEOU) 

Hasil perhitungan uji t antara variabel TRI dan PEOU adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.42 Hasil Uji t Kesiapan Organisasi dan Persepsi Kemudahan 

Menggunakan 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .261 .962  .271 .787 

TRI .768 .284 .348 2.705 .009 

a. Dependent Variable: PRCV.EASE OF USE (persepsi kemudahan menggunakan) 
 

Tabel 4.42 di atas menunjukkan hasil olahan data SPSS yaitu nilai t-hitung 

sebesar 2,705 yang artinya lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 2,005 serta nilai 

signifikansi 0,009 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak, 

artinya terdapat hubungan yang signfikan antara variabel kesiapan organisasi (TRI) 

dengan persepsi kemudahan menggunakan (PEOU). 

 

3. H3 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel elemen difusi 

dengan persepsi manfaat (PU) 

Perhitungan uji t antara variabel elemen difusi dan PU didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.43 Hasil Uji t Elemen Difusi dan Persepsi Manfaat 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.539 .469  3.281 .002 

ELEMEN DIVUSI .512 .140 .448 3.646 .001 

a. Dependent Variable: PRCV.USEFULLNESS (persepsi manfaat) 
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Hasil olahan data SPSS pada tabel 4.43 di atas, menunjukkan bahwa nilai t-

hitung sebesar 3,646 yang artinya lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 2,005 serta 

nilai signifikansi 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 

ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara variabel elemen difusi 

dengan persepsi manfaat (PU). 

 

4. H4 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel elemen difusi 

dengan persepsi kemudahan menggunakan (PEOU) 

Hasil uji t antara variabel elemen difusi dan PEOU dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.44 Uji t Elemen Difusi dan Persepsi Kemudahan Menggunakan 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.318 .675  1.953 .056 

ELEMEN DIVUSI .463 .202 .301 2.295 .026 

a. Dependent Variable: PRCV.EASE OF USE (persepsi kemudahan menggunakan) 

 
Dari hasil olahan data SPSS pada tabel 4.44 di atas, menunjukkan bahwa nilai 

t-hitung sebesar 2,295 atau lebih besar dari t-tabel yaitu 2,005. Sedangkan nilai 

signifikansi 0,026 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak, artinya 

terdapat hubungan yang signfikan antara variabel elemen difusi dengan persepsi 

kemudahan menggunakan (PEOU). 

 

5. H5 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik 

inovasi dengan persepsi manfaat (PU) 

Perhitungan uji t antara variabel karakteristik inovasi dan PU didapatkan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.45 Uji t Karakteristik Inovasi dan Persepsi Manfaat 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .260 .433  .600 .551 

KARAKTERISTIK INOVASI .823 .119 .689 6.919 .000 

a. Dependent Variable: PRCV.USEFULLNESS (persepsi manfaat) 
 

 

Tabel 4.45 di atas, menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6,919 atau lebih 

besar dari t-tabel, dan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh 

karena itu, H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara variabel 

karakteristik inovasi dengan persepsi manfaat. 

 

6. H6 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik 

inovasi dengan persepsi kemudahan menggunakan (PEOU) 

Hasil uji t antara variabel karakteristik inovasi dan PEOU adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.46 Hasil Uji t Karakteristik Inovasi dan Persepsi Kemudahan 

Menggunakan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.305 .676  -.451 .654 

KARAKTERISTIK INOVASI .873 .186 .542 4.698 .000 

a. Dependent Variable: PRCV.EASE OF USE (persepsi kemudahan menggunakan) 

 

Dari hasil olahan data SPSS pada tabel 4.46 di atas, menunjukkan bahwa nilai 

t-hitung sebesar 4,698 atau lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 2,005. Nilai 

signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak, artinya 

terdapat hubungan yang signfikan antara variabel karakteristik inovasi dengan 

persepsi kemudahan menggunakan. 

 

7. H7 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kategori adopter 

dengan persepsi manfaat (PU) 
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Perhitungan uji t antara variabel kategori adopter dan PU didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.47 Hasil Uji t Kategori Adopter dan Persepsi Manfaat 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.175 .297  3.956 .000 

KATEGORI ADOPTER .661 .094 .694 7.024 .000 

a. Dependent Variable: PRCV.USEFULLNESS (Persepsi Manfaat) 

 

Tabel 4.47 di atas, menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 7,024 lebih 

besar dari nilai t-tabel yaitu 2,005, dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Oleh karena itu, H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara 

variabel kategori adopter dengan persepsi manfaat. 

 

8. H8 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kategori adopter 

dengan persepsi kemudahan menggunakan (PEOU) 

Hasil uji t antara variabel kategori adopter dan PEOU adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.48 Hasil Uji t Kategori Adopter dan Persepsi Kemudahan 

Menggunakan 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .823 .480  1.716 .092 

KATEGORI ADOPTER .651 .152 .507 4.287 .000 

a. Dependent Variable: PRCV.EASE OF USE (Persepsi Kemudahan Menggunakan) 

 

Nilai t-hitung pada tabel 4.48 di atas adalah sebesar 4,287 atau lebih besar dari 

nilai t-tabel yaitu 2,005, sedangkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Oleh karena itu, H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara 

variabel kategori adopter dengan persepsi kemudahan menggunakan. 
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9. H9 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi manfaat 

(PU) dengan persepsi kemudahan menggunakan (PEOU) 

Perhitungan uji t antara variabel PU dan PEOU didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.49 Hasil Uji t Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan 

Menggunakan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .728 .529  1.376 .175 

PRCV.USEFULLNESS .657 .162 .487 4.063 .000 

a. Dependent Variable: PRCV.EASE OF USE (Persepsi Kemudahan Menggunakan) 
2 

 

Dari hasil olahan data SPSS, tabel 4.49 di atas menunjukkan bahwa nilai t-

hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 4,063. Serta nilai signifikansi 0,000. Oleh 

karena itu, H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara variabel 

persepsi manfaat dengan persepsi kemudahan menggunakan. 

 

10. H10 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi manfaat 

(PU) dengan niat perilaku pengguna (BI) 

Hasil uji t antara variabel PU dan BI adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.50 Hasil Uji t Persepsi Manfaat dan Niat Perilaku Pengguna 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.072 .394  7.790 .000 

PRCV.USEFULLNESS .371 .121 .389 3.076 .003 

a. Dependent Variable: BEHAVIORAL INTENTION (niat perilaku pengguna) 

 

Tabel 4.50 di atas, menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-

tabel yaitu 3,076. Sedangkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003. 

Oleh karena itu, H0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang signfikan antara 

variabel persepsi manfaat dengan niat perilaku pengguna. 
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11. H11 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi 

kemudahan menggunakan (PEOU) dengan niat perilaku pengguna (BI) 

Perhitungan uji t antara variabel PEOU dan BI didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.51 Hasil Uji t Persepsi Kemudahan Menggunakan dan Niat Perilaku 

Pengguna 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.628 .269  13.490 .000 

PRCV.EASE OF USE .226 .092 .320 2.455 .017 

a. Dependent Variable: BEHAVIORAL INTENTION (niat perilaku pengguna) 

 

Dari hasil olahan data SPSS pada tabel 4.51 di atas, menunjukkan bahwa nilai 

t-hitung sebesar 2,455 dan nilai signifikansi 0,017. Oleh karena itu, H0 ditolak, 

artinya terdapat hubungan yang signfikan antara variabel persepsi kemudahan 

menggunakan dengan niat perilaku pengguna. 

 

4.6  Implikasi Manajerial 

Dari hasil dan pembahasan di atas, adapun implikasi manajerial yang penulis 

sarankan, dan dapat digunakan bagi perusahaan untuk meningkatkan adopsi dan difusi 

Polimoda, antara lain: 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kesiapan teknologi dalam hal ini Polimoda untuk dioperasikan 

dalam proses bisnis perusahaan dengan memperhatikan indikator tingkat kesiapan 

teknologi (TKT) yaitu melakukan penggunaan Polimoda secara merata di seluruh 

cabang Poslog se-Indonesia, dengan begitu akan meningkatkan kinerja karyawan 

dan meningkatkan produktifitas perusahaan secara menyeluruh. 

2. Perusahaan juga perlu meningkatkan kemudahan setiap fitur pada Polimoda agar 

lebih user friendly bagi pengguna seperti penggunaan istilah bahasa Inggris yang 

diganti menjadi bahasa Indonesia, serta meningkatkan manfaat dari penggunaan 
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Polimoda salah satunya dengan mengintegrasikan fitur GPS dengan Odometer 

dan mengintegrasikan aplikasi Polimoda dengan aplikasi iPos. 

3. Perusahaan juga dapat meningkatkan adopsi dan difusi Polimoda dengan 

memperhatikan aspek sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini pengguna atau 

adopter Polimoda dengan melakukan sosialisasi penggunaan Polimoda dan 

evaluasi rutin per-bulan tentang hasil kinerja selama menggunakan Polimoda 

untuk mendorong rasa optimis dan percaya diri adopter. 

4. Perusahaan dapat memberikan kebijakan yang mampu mendorong penggunaan 

Polimoda yang dihubungkan dengan penilaian kinerja, misalnya pemberian 

konsekuensi (pemotongan gaji, pengurangan uang jalan atau pengurangan rute 

distribusi) kepada karyawan yang enggan mengisi atau menginput data pada 

Polimoda. Dengan begitu, secara tidak langsung karyawan akan terdorong untuk 

selalu menggunakan Polimoda, dengan cara ini pula perusahaan dapat mulai 

menerapkan penggunaan teknologi di lingkungan kerja.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis yang sudah dilakukan pada BAB I hingga BAB IV, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kesiapan teknologi aplikasi Polimoda berada pada level 9 dengan 

pemenuhan Indikator 80 persen, di mana terdapat masing-masing 1 indikator pada 

TKT level 8 dan level 9 yang memiliki nilai kurang dari 5, yaitu tentang produksi 

Polimoda skala penuh dan tampilan Polimoda yang dianggap tidak user friendly. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan organisai terbentuk oleh 2 komponen 

yang terdiri dari item optimism dan innovativeness, akumulasi keseluruhan 2 

komponen secara statistik signifikan mampu menjelaskan sebesar 69,2 persen 

variasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Parasuraman (2000). 

3. Penerimaan penggunaan teknologi atau technology acceptance model (TAM) 

terbentuk oleh 1 komponen dengan item yang berpengaruh perceived of 

usefullness dan percieved ease of use yang secara statistik signifikan mampu 

menjelaskan sebesar 58,7 persen variasi. Hasil ini pun sejalan dengan teori dari 

Davis et al, (1989). 

4. Proses difusi inovasi Polimoda, masing-masing dipengaruhi oleh konstruk 

elemen difusi yang terbentuk oleh 1 komponen, terdiri dari item saluran 

komunikasi, waktu dan sistem sosial. Konstruk karakteristik inovasi yang 

terbentuk oleh 2 komponen, dengan item pembentuknya relative advantages, 

compability, triability dan observability. Sedangkan konstruk kategori adopter 

terbentuk oleh 3 komponen pembentuk, dengan item yang berpengaruh yaitu 

innovator, early adopter, early majority, late majority dan laggards. Secara 

keseluruhan, hasil difusi inovasi ini sejalan dengan teori Rogers (2003). 

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi dan difusi Polimoda, 

dari sisi supply yaitu faktor pengukuran tingkat kesiapan teknologi (TKT). 
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Sedangkan pada sisi demand yaitu faktor Technology Readiness Index (TRI), 

faktor Technology Acceptance Model (TAM), faktor elemen difusi, faktor 

karakteristik inovasi dan faktor kategori adopter. 

 

5.2 Saran. 

Adapun saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dan produktifitas perusahaan, perlu 

dilakukan pemerataan terhadap penggunaan Polimoda di seluruh cabang PT. 

Pos Logistik se-Indonesia. 

b. Melakukan perbaikan terhadap Polimoda agar lebih mudah dimengerti dan 

digunakan atau user frinedly, serta meningkatkan manfaat penggunaan 

Polimoda dengan fitur GPS yang terhubung dengan Odometer dan aplikasi 

Polimoda yang terintegrasi dengan aplikasi iPos. 

c. Perlu dilakukan sosialisasi tentang penggunaan Polimoda dan evaluasi terkait 

dengan hasil kinerja selama menggunakan Polimoda, dengan begitu 

perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk mendorong penggunaan 

Polimoda dengan pemberian konsekuensi terhadap karyawan yang enggan 

menggunakan Polimoda. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Peneliti dapat melakukan perhitungan ulang pada tingkat kesiapan teknologi 

aplikasi Polimoda guna memastikan kembali bahwa aplikasi Polimoda sudah 

siap secara penuh untuk digunakan dalam operasional perusahaan dengan 

pemenuhan indikator 100 persen. Terlebih jika Polimoda akan digunakan di 

seluruh kantor cabang PT. Pos Logistik se-Indonesia. 

b. Pembuatan instrumen agar lebih baik dan akurat serta mudah dimengerti oleh 

responden. 
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LAMPIRAN 1. Kuesioner  

 

 

 

KUESIONER 

 

STRATEGI ADOPSI DAN DIFUSI INOVASI APLIKASI 

POLIMODA DI PERUSAHAAN LOGISTIK 

 
 

Bersama ini, saya meminta kesediaan Bapak untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. 

Informasi yang Bapak berikan merupakan bantuan yang sangat berarti. Atas bantuan dan perhatian 

Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

 

Catatan : 

Sistem Manajemen Transportasi = Polimoda 

 

Bagian : 

      Staff Office 

      Staff Pengendalian Operasional Mutu 

      Supir (Pengemudi) 

      Konsumen (Customer) 

 

Usia 

      20 – 30 Tahun         30 - 40 Tahun         40-50 Tahun          

 

Pendidikan Terakhir 

      SMP          SMA           D3            S1         S2 

 

 

No. Responden : ........... 

     



 
 

Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan yang Bapak anggap paling sesuai. 

 

Kesiapan Teknologi – Technology Readiness Index (TRI) 

No. Pernyataan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

Optimism (OPT) 

1. 
Teknologi membuat orang lebih mudah dalam 

mengontrol sesuatu dalam hidup mereka 

     

2. 
Saya lebih nyaman menggunakan produk dan 

layanan yang menggunakan teknologi terbaru 

     

3. 
Saya suka melakukan pekerjaan dengan cara 

online 

     

4. 
Saya lebih suka menggunakan teknologi yang 

canggih dalam melakukan kegiatan saya 

     

5. 
Saya suka menggunakan program komputer yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan saya 

     

6. 
Teknologi membuat saya lebih efisien dalam 

melakukan pekerjaan saya 

     

7. 
Saya merasa teknologi-teknologi baru dapat 

memacu kreatifitas 

     

8. 
Teknologi memberikan saya lebih banyak 

kebebasan dalam beraktifitas 

     

9. 
Mempelajari teknologi membuat saya tidak 

ketinggalan informasi 

     

10. 
Saya merasa setiap langkah-langkah pada komputer 

dapat dilakukan dengan baik 

     

Innovativeness (INN) 

1. 
Banyak orang yang datang pada saya untuk meminta 

pendapat tentang penggunaan teknologi 

     

2. 
Nampaknya teman-teman saya tahu dan lebih 

banyak belajar tentang teknologi daripada saya 

     

3. 

Biasanya, saya adalah orang pertama yang 

mengetahui teknologi terbaru dibandingkan 

teman-teman lainnya 

     

4. 

Saya biasanya dapat mengetahui perkembangan 

produk dan layanan teknologi tanpa bantuan dari 

orang lain 

     

5. 

Saya selalu menerapkan teknologi-teknologi terbaru 

dalam pekerjaan saya 

 

     



 
 

No. Pernyataan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

6. 
Saya sangat menikmati waktu untuk menjelajahi 

fitur-fitur pada gadget 

     

7. 

Saya merasa mampu dan tidak mengalami banyak 

masalah dalam menggunakan produk 

berteknologi 

     

Discomfort (DIS) 

1. 

Dukungan teknis (sms atau email pemberitahuan) 

dari perusahaan terkadang tidak banyak 

membantu 

     

2. 

Kadang saya berpikir kalau teknologi yang 

didesain dan diciptakan justru membuat pekerjaan 

saya lebih rumit 

     

3. 
Panduan penggunaan dalam mengoperasikan suatu 

teknologi sangat sulit dimengerti 

     

4. 

Saya merasa tidak nyaman jika harus mengganti 

password komputer terlalu sering karena takut 

lupa 

     

 

5. 

Saya merasa lebih baik apabila perusahaan 

menggunakan teknologi yang sederhana 

dibandingkan teknologi yang canggih namun 

mahal 

     

 

6. 

Saya merasa tidak nyaman saat menggunakan suatu 

sistem, karena dapat merusak sistem tersebut dan 

saya akan disalahkan 

     

 

7. 

Harus ada perhatian lebih pada saat suatu sistem 

menghasilkan data untuk digunakan dalam 

pekerjaan, karena bisa saja data yang yang dihasilkan 

salah 

     

Insecurity (INS) 

1. 

Saya merasa bahwa saat ini rata-rata orang 

bergantung pada teknologi dalam segala kegiatan 

mereka 

     

2. 
Saya merasa teknologi sudah mengambil alih 

perhatian orang-orang di sekitar saya 

     

3. 
Teknologi menurunkan kualitas hubungan 

interaksi orang perorang secara langsung 

     

 

 

 

 



 
 

Elemen Difusi - Difusi Inovasi  

No. Pernyataan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

Inovasi - Inovation (IN) 

1. 
Saya belum pernah mengetahui sistem teknologi seperti 

Polimoda sebelumnya 

     

2. 
Saya rasa Polimoda adalah salah satu inovasi baru yang 

digunakan oleh Perusahaan 

     

3. Gagasan yang dimuat dalam Polimoda sangat inovatif       

4. 
Saya rasa Polimoda memberikan manfaat yang baik bagi 

karyawan 

     

Saluran Komunikasi - Communication  Channel (CC) 

1. 
Rekan kerja saya memberikan informasi tentang 

penggunaan Polimoda  

     

2. 
Sosialisasi dari perusahaan tentang penggunaan Polimoda 

sudah jelas  

     

3. 
Saya merasa pelatihan penggunaan Polimoda sangat 

membantu  

     

4. 
Perusahaan memberikan surat edaran mengenai 

penggunaan Polimoda  

     

Waktu - Time (TM) 

1. 
Setelah saya mengunduh Polimoda melalui android, saya 

langsung mencoba untuk menggunakannya  

     

2. 
Saya menggunakan Polimoda sejak dilakukannya 

sosialisasi dan pelatihan penggunaan Polimoda  

     

3. Saya jarang menggunakan Polimoda      

4. 
Saya merasa lebih cepat dalam menggunakan Polimoda 

daripada rekan-rekan kerja saya yang lain  

     

5. 
Saya merasa tertinggal dalam menggunakan Polimoda 

daripada rekan-rekan kerja saya yang lain 

     

6. 
Penggunaan Polimoda di Perusahaan sudah efektif ketika 

kurang dari setahun semenjak dibuatnya Polimoda 

     

7. 
Penggunaan Polimoda di Perusahaan sudah efektif ketika 

sudah lebih dari setahun semenjak dibuatnya Polimoda 

     

Sistem Sosial -  Social System (SS) 

1. Polimoda digunakan oleh seluruh karyawan Perusahaan      

2. 
Penggunaan Polimoda hanya difokuskan untuk bagian 

distribusi 

     

3. 
Selain Customer yang bersangkutan, Polimoda dapat 

diakses oleh external Perusahaan 

     

 



 
 

Elemen Difusi - Karakteristik Inovasi  

No. Pernyataan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

Relative Advantages (ADV) 

1. 
Polimoda membuat pekerjaan saya menjadi lebih 

efisien dari segi waktu  

     

2. 
Dengan menggunakan Polimoda pekerjaan saya 

menjadi lebih efektif 

     

3. 
Polimoda mendorong saya untuk belajar dalam 

menggunakan teknologi 

     

4. 
Polimoda memudahkan saya mengakses informasi 

proses kegiatan distribusi barang  

     

Compability (COMP) 

1. 

Penggunaan Polimoda cocok dengan pandangan 

saya bahwa perusahaan ini memiliki integritas 

yang tinggi  

     

2. Polimoda cocok dengan cara bekerja saya      

3. 
Saya merasa dengan adanya Polimoda tujuan 

perusahaan akan tercapai dengan baik 

     

4. 
Saya merasa cepat menyesuaikan diri untuk belajar 

menggunakan Polimoda 

     

Complexity (CLEX) 

1. 

Polimoda membutuhkan tingkat pengetahuan 

teknologi yang lebih tinggi dari yang saya miliki 

saat ini 

     

2. 
Saya merasa ada beberapa bagian yang tidak saya 

pahami dalam penggunaan Polimoda 

     

3. 
Saya merasa kesulitan dalam memahami 

penggunaan Polimoda 

     

4. 
Saya merasa perlu banyak usaha pembelajaran 

untuk menggunakan Polimoda 

     

Triability (TRIL) 

1. 
Saya dapat mencoba menggunakan perangkat lunak 

komputer sebelum menggunakan Polimoda 

     

2. 
Saya akan mengikuti demo atau pelatihan tentang 

Penggunaan Polimoda 

     

3. 
Saya memiliki peluang untuk melihat konten-konten 

pada Polimoda 

     

4. 

Saya akan terus mencoba belajar menggunakan 

Polimoda disetiap pekerjaan saya 

 

     



 
 

No. Pernyataan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

Observability (OBS) 

1. 
Saya merasa pelatihan tentang Polimoda sangat 

bermanfaat 

     

2. 

Penggunaan Polimoda memberikan peluang 

kepada saya untuk mengetahui lebih jauh tentang 

teknologi 

     

3. 
Polimoda memberikan manfaat yang jelas bagi 

pekerjaan saya 

     

4. 
Saya akan mengajak teman saya untuk menggunakan 

Polimoda dalam melakukan pekerjaan 

     

 

Elemen Difusi – Kategori Adopter 

No. Pernyatan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

Innovator (INN) 

1. 
Saya berani dan bersemangat untuk menjadi yang 

pertama dalam mencoba inovasi baru. 

     

2. 
Saya berani mengambil risiko untuk mencoba 

inovasi baru  

     

3. 

Saya siap bertanggung jawab apabila ada rekan 

kerja saya yang kurang baik dalam menggunakan 

Polimoda 

     

4. 
Saya memahami semua pengetahuan teknis dan 

kerumitan pada Polimoda  

     

5. 
Saya menggunakan Polimoda lebih cepat daripada 

rekan-rekan saya  

     

Early Adopter (EA)  

1. 
Saya menggunakan Polimoda dan mempengaruhi 

rekan-rekan untuk menggunakannya juga. 

     

2. 
Rekan-rekan menjadikan saya sebagai panutan atau 

contoh dalam penggunaan Polimoda. 

     

3. 
Saya ingin menjadi pencetus awal penggunaan 

Polimoda 

     

4. 

Saya bisa menjadi penguji yang baik dalam 

penggunaan Polimoda  

 

     



 
 

No. Pernyataan 

Jawaban 

STS TS RR S SS 

1 2 3 4 5 

Early Majority (EM)  

1. 
Saya menggunakan Polimoda setelah ada bukti 

nyata tentang kegunaannya  

     

2. 
Saya tidak suka menggunakan Polimoda karena 

kerumitannya 

     

3. 
Lebih baik saya menghindari risiko penggunaan 

Polimoda 

     

4. 
Saya ingin penggunaan teknologi di Perusahaan 

sesuai dengan anggaran yang diberikan 

     

Late Majority (LM)  

1. 
Saya menggunakan Polimoda karena tekanan dari 

rekan kerja 

     

2. 
Saya menggunakan Polimoda karena kebutuhan 

pekerjaan 

     

3. 
Saya selalu mempertanyakan kegunaan Polimoda 

sebelum menggunakannya 

     

4. 
Saya sangat berhati-hati dalam menggunakan 

Polimoda 

     

Laggards (LG)  

1. 
Saya tidak terlalu dekat dengan pihak manajemen 

pusat 

     

2. 

Saya lebih suka menggunakan cara tradisional 

(mengisi dokumen R7) daripada menggunakan 

Polimoda 

     

3. 

Saya ragu-ragu apabila menggunakan Polimoda 

dapat memberikan perubahan terhadap pekerjaan 

saya 

     

4. Penggunaan Polimoda menghambat pekerjaan saya      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Model Penerimaan Penggunaan Teknologi - Technology Acceptance Model (TAM) 

No. Pernyatan Jawaban 

STS TS RR S SS 

Perceived Ease of Use (PEOU) 

1. 
Setiap komponen dalam Polimoda mudah 

dimengerti  

     

2. 
Saya mudah mengingat cara menggunakan 

Polimoda 

     

3. 
Sistem Polimoda memberikan panduan yang 

sangat membantu dalam penggunaannya 

     

4. 
Secara keseluruhan, Polimoda mudah untuk 

digunakan  

     

Perceived of Usefulness (PU)  

1. 
Saya merasa penggunaan Polimoda dapat 

meningkatkan kinerja karyawan   

     

2. 
Penggunaan Polimoda dapat menghemat waktu 

saya dalam melakukan pekerjaan   

     

3. 
Dengan menggunakan Polimoda, saya dapat 

mengontrol setiap pekerjaan yang saya lakukan   

     

4. 
Penggunaan Polimoda dapat memudahkan 

pekerjaan saya 
     

5. 
Secara keseluruhan, Polimoda berguna untuk 

pekerjaan saya  

     

Behavioral Intention (BI)  

1. 
Saya berniat untuk menggunakan Polimoda di 

setiap pekerjaan saya   

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN 2. Tampilan Polimoda pada PC



 
 

LAMPIRAN 3. Tampilan TRL Calculator Ver. 2.2 



 
 

LAMPIRAN 4. Flowchart Pengukuran TRL  

Sumber : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2012. 



 
 

LAMPIRAN 5. Foto Pelatihan Penggunaan Sistem Manajemen Transportasi 

  



 
 

LAMPIRAN 6. Foto Kegiatan Video Conference dengan Perancang Aplikasi Polimoda via 

Zoom 

 

LAMPIRAN 7. Foto Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Polimoda di Poslog Palembang 

 



 
 

LAMPIRAN 8. Tampilan Polimoda pada Android  

 

LAMPIRAN 9. GPS pada Polimoda 

 



 
 

LAMPIRAN 10. Contoh Coding pada Polimoda  



 

 
 

LAMPIRAN 11. UJI VALIDITAS TRI



 

 
 

LAMPIRAN 12. UJI VALIDITAS KARAKTERISTIK INOVASI



 

 
 

LAMPIRAN 13. UJI VALIDITAS ELEMEN DIFUSI



 

 
 

LAMPIRAN 14. UJI VALIDITAS KATEGORI ADOPTER



 

 
 

LAMPIRAN 15. UJI VALIDITAS TAM 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 16. UJI RELIABILITAS TRI 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 17. UJI RELIABILITAS KARAKTERISTIK INOVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 18. UJI RELIABILITAS ELEMEN DIFUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 19. UJI RELIABILITAS KATEGORI ADOPTER 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 20. UJI RELIABILITAS TAM  

 

 


