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ABSTRACT
Background: One of the health fields that is currently
developing in various countries in adopting information
and communication technology (ICT) is e-health.
Hermina Hospital has a hermina mobile application that
is useful for facilitating outpatient services. Initial data
collection conducted by researchers in March showed
that 23% of outpatient visits from executive polyclinics
were registered via this application. Therefore, the aim
of this research is to analyze the usage behavior of
online registration at Hermina Hospital.
Methods: This research was a quantitative correlational
descriptive study with a cross sectional approach. The
data used in this study obtained from the questionnaire
using the method of convenient sampling with involved
the participation of 110 respondents. Independent
variables of this study were performance expectancy,

effort expectancy, social influence, fcailitating
condition dan behavioral intention. Dependent variable
of this study is use behavior. The instrument used in this
study was a quesioner.
Results: The results of the chi square test found
that performance expectancy, usage behavior, and
behavioral intention were significantly related to use
behavior (p < 0.05). Based on the results of the logistic
regression test, it was found that the dominant factor
influencing the use behavior is behavioral intention
with a value of Exp (B) or Odds Ratio (OR) 2.746 and
level of significant <0.05.
Conclusion: The conclusion of this study is that there is
a significant relationship between behavioral intention,
effort expectancy, and performance expectancy on the
decision to adopt the Hermina mobile application.
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Latar Belakang: Salah satu bidang kesehatan yang
saat ini sudah berkembang di berbagai negara dalam
mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yaitu e-Kesehatan (e-health). Rumah Sakit Hermina
memiliki aplikasi hermina mobile yang berguna
untuk mempermudah pelayanan pasien rawat jalan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan adopsi aplikasi
pendaftaran online hermina mobile pada pasien rawat
jalan poli eksekutif di Rumah Sakit Hermina Manado.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif korelasional dengan pendekatan cross
sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit
Hermina Manado pada November - Desember 2021.
Subyek dalam penelitian ini yaitu 110 pasien poli
eksekutif. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu
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performance expectancy, effort expectancy, social
influence, facilitating condition dan behavioral intention.
Variabel terikat dari penelitian ini adalah keputusan
adopsi (use behavior). Instrumen yang digunakan
yaitu kuesioner. Data hasil penelitian dianalisis secara
univariat, bivariat, dan multivariat. Penyajian data
dibuat dalam bentuk tabel dan narasi.
Hasil: Hasil uji chi square ditemukan bahwa
performance expectancy, effort expectancy, dan
behavioral intention memiliki hubungan bermakna
dengan keputusan adopsi (use behavior) (p<0,05).
Berdasarkan hasil uji regresi logistik ditemukan faktor
dominan berpengaruh terhadap keputusan adopsi
pasien poli eksekutif adalah behavioral intention
dengan nila Exp (B) atau Odds Ratio (OR) 2,746 dan
nilai p<0,05.
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Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan
antara faktor behavioral intention, effort expectancy,
dan performance expectancy terhadap keputusan

adopsi aplikasi hermina mobile pada pasien rawat jalan
poli eksekutif di Rumah Sakit Hermina Manado.
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(UTAUT); aplikasi hermina mobile.
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LATAR BELAKANG
Rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyediakan pelayanan
rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat
secara paripurna (Undang-Undang No.
44 tahun 2009).1 Salah satu pelayanan
di rumah sakit yaitu pelayanan rawat
jalan. Rawat jalan merupakan pelayanan
medis kepada seorang pasien yang tidak
lebih dari 24 jam pelayanan dan tidak
mengharuskan pasien tersebut di rawat
inap. Rumah sakit saat ini dipengaruhi
oleh perkembangan ilmu kesehatan,
kemajuan teknologi, dan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena
itu rumah sakit harus ditunjang oleh
data melalui Sistem Informasi Kesehatan
(SIK). Kemajuan atau kemunduran
SIK selalu mengikuti perkembangan
sistem
kesehatan
serta
kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK). E-Health merupakan teknologi
di bidang kesehatan yang saat ini sudah
berkembang.2 Pada dasarnya E-Health
berkaitan dengan penyampaian layanan
kesehatan dengan dukungan berbagai
teknologi informasi dan komunikasi
seperti hospital information system (HIS),
catatan kesehatan elektronik, telemedicine,
m-health.3 Penelitian oleh Alsadan, dkk,
menemukan bahwa bahwa meskipun
tingkat untuk mengadopsi e-health
terus meningkat tetapi tingkat adopsi
e-health di negara-negara berkembang
masih rendah.4 Keberhasilan adopsi
sebuah teknologi informasi baru sangat
bergantung pada penerimaan pengguna.5
Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (UTAUT) merupakan salah
satu bentuk penerimaan teknologi yang
telah dikembangkan oleh Venkatesh, dkk.5
Penelitian yang dilakukan Nurus,
dkk memperoleh hasil bahwa ekspektasi
kinerja berpengaruh signifikan terhadap
12

penggunaan teknologi informasi baru
sedangkan variabel lainnya tidak
berpengaruh.6 Studi literatur lain tentang
penggunaan layanan mobile pada layanan
kesehatan yang dilakukan oleh Sezgin,
dkk menunjukkan bahwa teori TAM dan
teori UTAUT merupakan model yang kuat
dalam menjelaskan niat menggunakan
layanan kesehatan mobile.7
Berdasarkan
observasi
dan
pengambilan data awal yang dilakukan
peneliti pada bulan Maret dengan
membagikan kuesioner pada seratus
pasien rawat jalan poli eksekutif Rumah
Sakit Hermina Manado didapatkan alasan
responden tidak menggunakan aplikasi
hermina mobile karena tidak tahu tentang
aplikasi tersebut dan aplikasi hermina
mobile tidak mudah dipahami oleh
beberapa orang sehingga memerlukan
bantuan petugas. Berdasarkan wawancara
terdahulu dengan bagian marketing
rumah sakit Hermina Manado diperoleh
permasalahan bahwa masih kurangnya
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
melakukan promosi aplikasi di bagian
poli eksekutif dan promosi melalui
media sosial yang masih kurang
sehingga menyebabkan masyarakat tidak
mengetahui manfaat dari aplikasi hermina
mobile. Hal ini dapat dibuktikan dengan
melihat data kunjungan pasien rawat
jalan poli eksekutif yang mendaftar online
melalui aplikasi hermina mobile pada
tahun 2021 sebanyak 23%. Sehingga perlu
dilakukan penelitian untuk mengevaluasi
sikap penerimaan masyarakat dalam
menggunakan fasilitas sistem pendaftaran
online untuk menghindari rendahnya
pemanfaatan sistem pendaftaran online
di Rumah Sakit Hermina Manado.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan

adopsi aplikasi pendaftaran online
hermina mobile pada pasien rawat
jalan poli eksekutif di Rumah Sakit
Hermina Manado. Diharapkan dengan
menggunakan teori UTAUT, penelitian ini
dapat memberikan pengetahuan terakait
pengaruh dari faktor-faktor dalam teori
tersebut.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif
korelasional
dengan
pendekatan potong lintang. Penelitian
ini dilaksanakan di poli eksekutif Rumah
Sakit Hermina Manado pada NovemberDesember 2021. Jumlah populasi 5388
pasien. Teknik pengambilan sampel yaitu
consecutive sampling. Sampel penelitian
berjumlah 110 responden. Data dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui
kuesioner yang diisi oleh masing-masing
responden. Variabel bebas dari penelitian
ini yaitu faktor-faktor e-health yang
terdiri dari performance expectancy, effort
expectancy, social influence, facilitating
condition, dan behavioral intention.
Variabel terikat dari penelitian ini adalah
use behavior (keputusan adopsi). Analisis
data dilakukan secara univariat, bivariat
dan multivariat dengan menggunakan
aplikasi SPSS 25.

HASIL
Karakteristik Responden dan Analisis
Univariat
Berdasarkan karakteristik responden
dapat dilihat bahwa bahwa mayoritas
responden berusia 26-35 tahun dengan
presentase sebesar 64,5%, berjenis
kelamin perempuan sebesar 79,1%, tingkat
pendidikan perguruan tinggi dengan
presentase 73,6%, pekerjaan dominan
pegawai swasta (29%). Berdasarkan
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jenis smartphone menunjukkan bahwa
mayoritas responden menggunakan
smartphone jenis android sebesar 76%
dan intensitas penggunaan smartphone
>6 jam dengan nilai sebesar 85%.
Faktor performance expectancy kategori
percaya sebanyak 75 responden (66,4%),
35 responden (33,6%) kategori tidak
percaya. Faktor effort expectancy kategori
mudah sebanyak 72 responden (65,5%),
38 responden (34,5%) kategori tidak
mudah. Faktor social influence kategori
dipengaruhi sebanyak 66 responden
(54,5%), 50 responden (45,5%) kategori
tidak dipengaruhi. Faktor facilitating
condition kategori percaya sebanyak 76
responden (69,1%), 34 responden (30,9%)
kategori tidak percaya. Faktor use behavior
kategori tinggi 57 responden (51,8%), 53
responden (48,2%) kategori tidak setuju.
Hubungan Antar Variabel
Hubungan performace expectancy
dengan keputusan adopsi (use
behavior)
Berdasarkan uji chi square antara
performance expentancy dengan use
behavior (Tabel 1), diperoleh nilai p<0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan yang bermakna antara faktor
performance expentancy dengan use
behavior, sehingga dapat disimpulkan

Tabel 1.

bahwa responden pengguna aplikasi
hermina mobile merasa bahwa manfaat
dari aplikasi hermina mobile (m-health)
dapat membantu dan mempermudah
dalam melakukan proses pendaftaran.
Penelitian ini sejalan dengan yang
dilakukan oleh Khairiyah, dkk didapatkan
hasil bahwa performance expectancy
memiliki efek yang sangat kuat dalam
behavioral intention dan use behavior.8
Hubungan effort expectancy dengan
keputusan adopsi (use behavior)
Berdasarkan Hasil uji chi square antara
effort expentancy dengan use behavior
(Tabel 1), diperoleh nilai p<0,05 yang
berarti terdapat hubungan yang bermakna
antara faktor effort expentancy dengan
use behavior. Hal ini menunjukkan
bahwa kemudahan pengguna dalam
menggunakan aplikasi hermina mobile
memiliki hubungan dengan keputusan
menggunakan aplikasi hermina mobile.
Hal tersebut juga sama dengan penelitian
yang dilakukan oleh Rumana terhadap
sistem pendaftaran online menggunakan
technologi acceptance model di RSUP
Fatmawati didapatkan hasil bahwa
tingkat kemudahan (effort expectancy)
mempengaruhi keputusan menggunakan
aplikasi tersebut.9

Hubungan social influence dengan
keputusan adopsi (use behavior)
Berdasarkan analisis data dengan chi
square (Tabel 1), didapati social influence
tidak memiliki hubungan yang bermakna
terhadap use behavior pengguna aplikasi
dengan nilai p>0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa pengaruh orang lain (social
influence) kepada pengguna untuk
menggunakan aplikai hermina mobile
tidak mempengaruhi keputusan untuk
menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Mentaya dimana social influence tidak
berpengaruh secara bermakna terhadap
keputusan adopsi.10
Hubungan
facilitating
condition
dengan keputusan adopsi (use
behavior)
Berdasarkan analisis data dengan
chi square (Tabel 1), didapati bahwa
facilitating condition tidak memberikan
hubungan yang bermakna terhadap use
behavior pengguna aplikasi dengan nilai
p>0,05. Hal yang sama juga ditemukan
pada penelitian yang dilakukan oleh
Putri, dimana facilitating condition tidak
mempengaruhi keputusan adopsi (use
behavior).11 Hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan
Ifinendo yang menyatakan bahwa kondisi
fasilitas menentukan perilaku pengguna
dalam menggunakan sistem.12

Hasil analisis bivariat.
Vareiabel Bebas

Performance Expectancy
Tidak Percaya
Percaya
Effort Expectancy
Tidak Mudah
Mudah

Variabel Terikat
Use Behavior
Rendah

Continuity Correction
Tinggi

(Sig.)
0,022

Expected Count

17,8

19,2

Expected Count

35,2

37,8

18,3
34,7

19,7
37,3

0,013

24,1
28,9

25,9
31,1

0,875

16,4
36,6

17,6
39,4

0,382

17,3
35,7

18,7
38,3

0,012

Expected Count
Expected Count

Social Influence
Tidak Dipengaruhi
Dipengaruhi

Expected Count
Expected Count

Facilitating Condition
Tidak Pecaya
Percaya
Behavioral Intention
Tidak Setuju
Setuju

Expected Count
Expected Count
Expected Count
Expected Count
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Tabel 2.

Analisis Regresi Logistik Keputusan Adopsi (Use Behavior).

Faktor E-Health
Performance Expectancy
Effort Expectancy
Behavioral Intention

B
0,992
0,306
0,495

Chi square hitung = 15,335
R square = 0,174

Sig.
0,202
0,057
0,023

Exp (B)
1,807
2,389
2,746

0,009

Hubungan
behavioral
intention
dengan keputusan adopsi (use
behavior)
Berdasarkan analisis data dengan chi
square (Tabel 1), didapati bahwa variabel
behavioral intention memiliki hubungan
yang bermakna terhadap use behavior
pengguna aplikasi dengan nilai p<0,05.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Jati dan
Laksito menunjukkan bahwa behavioral
Intention memiliki pengaruh langsung
terhadap use behavior pada penggunaan
aplikasi tranportasi online.13 Penelitian
lain yang dilakukan Mentaya memberikan
hasil yang sama bahwa variabel behavioral
intention memiliki pengaruh yang
bermakna terhadap use behavior.10

intention yang memiliki pengaruh secara
bermakna terhadap keputusan adopsi
(use behaviori) dengan nilai p<0,05. Hasil
penilitian ini menunjukkan bahwa faktor
yang paling mempengaruhi keputusan
adopsi (use behavior) adalah behavioral
intention (B=2,746).
Pada Tabel 2 di atas menunjukkan
nilai r square sebesar 1,74 yang berarti
bahwa keseluruhan variabel bebas
(performance expectancy, effort expectancy,
social influence, facilitating condition,
dan behavioral intention) memberikan
pengaruh sebesar 17,4 % terhadap
variabel terikat (use behavior)) dan 82,6%
dijelaskan oleh variabel faktor lain yang
tidak diambil oleh peneliti.

Analisis Multivariat
Setelah dilakukan analisis bivariat didapati
tiga dari lima variabel yang mempengaruhi
keputusan adopsi aplikasi hermina mobile
yaitu performance expectancy, effort
expectancy, dan behavioral intention.
Analisis multivariat pada penelitian ini
menggunakan uji regresi logistik untuk
melihat variabel independen (performance
expectancy, effort expectancy, behavioral
intention) yang paling berpengaruh
terhadap keputusan adopsi (use behavior)
pengguna aplikasi hermina mobile di
Rumah Sakit Hermina Manado. Hasil
analisis regersi logistik dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan hasil analisis
multivariat dengan menggunakan regresi
logistik. Hasil analisis menunjukkan
besarnya chi square hitung=15,335
sedangkan nilai chi square tabel
menggunakan α=0,05 adalah sebesar
7,8147. Hal tersebut berarti bahwa secara
bersama-sama variabel performance
expectancy, effort expectancy, dan
behavioral
intention
mempengaruhi
keputusan adopsi aplikasi hermina
mobile. Hasil analisis menunjukkan bahwa
variabel effort expectancy dan behavioral

PEMBAHASAN
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Karakteristik Responden
Manusia adalah individu yang mempunyai
karakteristik berbeda satu dengan yang
lain. Faktor individu mempunyai arti
sebagai karakteristik psikologi dari
seseorang yang berbeda dengan orang
lain sehingga menyebabkan penilaian
yang relatif konsisten dan bertahan lama
terhadap lingkungan.14 Karakteristik
responden yang dinilai pada penelitian
ini yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan, jenis smartphone, dan
intensitas
penggunaan
smartphone.
Penelitian ini membagi usia responden
menurut kategori WHO (World Helth
Organization) yang terdiri dari masa
remaja akhir (17-25 tahun), dewasa
awal (26-35 tahun), dewasa akhir (36-45
tahun), lansia awal (46-55 tahun), dan
lasia akhir (56-65 tahun). Berdasarkan
analisis univariat menunjukkan bahwa
mayoritas usia responden pengguna
aplikasi pendaftaran online hermina
mobile adalah kategori usia 26–35 tahun
(64,5%). Pada Responden dengan usia
lebih tua cenderung mengalami kesulitan
ketika memproses suatu informasi

yang baru atau kompleks. Hal ini akan
mempengaruhi pembelajaran mereka
terhadap teknologi baru.5 Kesulitan
ini mungkin disebabkan penurunan
kemampuan kognitif dan memori yang
berhubungan dengan proses penuaan.
Dengan demikian jika dibandingkan
dengan konsumen yang lebih muda,
mereka yang lebih tua cenderung lebih
mengandalkan ketersediaan dukungan
penggunaan yang memadai. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan Folland bahwa
usia dapat mempengaruhi seseorang
dalam melakukan pemanfaatan kesehatan
dikarenakan perbedaan usia memiliki
perbedaan resiko penyakit.15 Venkatesh
menjelaskan bahwa dengan bertambahnya
usia seseorang terbukti memengaruhi
kemampuannya dalam menggunakan
atau penerimaan informasi yang biasanya
diperlukan saat menggunakan suatu
sistem.5
Pada penelitian ini didapatkan
penggunaan aplikasi hermina mobile
pada kategori usia 26-35 tahun yang
lebih mudah memahami penggunaan
aplikasi tersebut. Berdasarkan data dari
Kementrian Komunikasi dan Informatika
(KOMINFO)
Republik
Indonesia
terhadap survei penggunaan TIK tahun
2017, didapati bahwa pengguna TIK
paling banyak pada rentang usia 30–49
tahun (45,7%), diikuti peringkat kedua
pada rentang usia 20–29 tahun (21%).
Pada penelitian ini mayoritas responden
berjenis kelamin perempuan dengan
nilai sebesar 87%.16 Pada penelitian
yang dilakukan oleh vinkatesh, dkk
menunjukan bahwa perempuan memiliki
tingkat keingintahuan yang tinggi
terhadap suatu hal yang baru dalam hal ini
suatu teknologi informasi.5
Tingkat pendidikan pada mayoritas
responden adalah perguruan tinggi
dengan nilai 73,6% dan sebagian besar
bekerja sebagai pegawai swasta 29 %,
lain-lain 22%, Wiraswasta 21 %, dan PNS
12%. Data dari Kementrian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia
terhadap survei penggunaan TIK tahun
2017, didapati bahwa pengguna TIK
berdasarkan tingkat pendidikan paling
banyak pada perguruan tinggi sebesar
93,02%, dari jenis pekerjaan paling
banyak pada PNS/TNI/POLRI sebesar
89,12% dan diikuti Karyawan Swasta
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sebesar 87,78%.16 Mayoritas penggunaan
smartphone pada penelitian ini adalah
jenis android (69,1%) dengan intensitas
penggunaan smartphone rata-rata >6
jam. Hasil survei KOMINFO pada tahun
2017 menunjukkan bahwa lebih dari
setengah masyarakat Indonesia sudah
memiliki telepon pintar atau smartphone
(66,3%) dengan frekuensi menggunakan
smartphone dalam satu hari yaitu 1–3
jam (34,51%), 3–5 jam (26,69 %), 5–10
jam (26,69 %), dan >10 jam (5,76%).
Pada penelitian ini disimpulkan bahwa
mayorita responden memiliki intensitas
penggunaan smartphone yang tinggi.17
Hubungan Performace Expectancy
dengan Keputusan Adopsi (Use
Behavior)
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada 110 responden didapati
kategori percaya dengan nilai sebesar
66,4% sehingga dapat disimpulkan bahwa
responden pengguna aplikasi hermina
mobile merasa bahwa manfaat dari aplikasi
hermina mobile dapat membantu dan
mempermudah dalam melakukan proses
pendaftaran. Performance expectancy
atau harapan kinerja merupakan tingkat
kepercayaan individu bahwa penggunaan
sistem yang ada dapat membantu mereka
untuk mendapatkan suatu manfaat
yang dapat membantu mempermudah
pekerjaannya. Indikator yang digunakan
dalam penelitian antara lain persepsi
adanya kemanfaatan, dapat meningkatkan
kepuasan, menghemat waktu dan
memberikan keuntungan.5
Berdasarkan hasil uji statistik chi
square antara variabel performance
expectancy dan use behavior didapatkah
hasil bahwa performance expectancy
memiliki hubungan yang bermakna
dengan use behavior (p<0,05). Hal ini
berarti bahwa pasien poli eksekutif di
Rumah Sakit Hermina Manado merasa
puas dengan manfaat yang didapatkan saat
menggunakan aplikasi tersbut, responden
beranggapan bahwa aplikasi tersebut dapat
membantu mereka dalam melakukan
proses pendaftaran sehingga tidak perlu
mengantri di bagian pendafataran.
Penelitian lain yang dilakukan oleh
Khairiyah didapatkan hasil bahwa
performance
expectancy
memiliki
hubungan yang bermakna dengan

behavioral intention dan use behavior.8
Davis dan Venkatesh mengenai teorinya
yaitu TAM, mendefinisikan bahwa
performance expectancy serupa dengan
teorinya yaitu perceived usefulness dimana
hal ini berkaitan dengan seberapa yakinkah
seseorang bahwa dengan menggunakan
sistem akan mempercepat pekerjannya,
mempermudah, serta meningkatkan
produktivitasnya.18 Hal ini juga serupa
dengan penelitian yang dilakukan Davis
dan Venkatesh mengenai teorinya yaitu
extrinsic motivation yang menjelaskan
tentang presepsi pengguna yang bersedia
menggunakan atau melakukan suatu
kegiatan karena hal tersebut dapat
meningkatkan performa kinerjanya.18
Performance expectancy juga berkaitan
dengan seberapa mampukah suatu
teknologi atau sistem dapat meningkatkan
performa kerja seseorang seperti halnya
dapat meningkatkan efektivitas dalam
pengerjaan suatu tugas, mempercepat
pekerjaan, dan dengan menggunakan
teknologi dapat menghasilkan output
yang lebih banyak dibandingkan tidak
menggunakan teknologi.5
Hubungan Effort Expectancy dengan
Keputusan Adopsi (Use Behavior)
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada 110 responden didapati
kategori mudah dengan nilai sebesar
65,5%. Berdasarkan hasil uji statistik chi
square antara variabel effort expectancy
dan use behavior didapatkah hasil bahwa
effort expectancy memiliki hubungan yang
bermakna dengan use behavior dengan nilai
p<0,05. Berdasarkan nilai yang bermakna
antara faktor effort expectancy terhadap
keputusan pasien untuk menggunakan
aplikasi hermina mobile, berarti bahwa
responden beranggapan aplikasi tersebut
mudah dalam proses pengoperasiannya
sehingga bisa membantu mereka dalam
proses pendaftaran. Hal ini menunjukkan
bahwa kemudahan pengguna dalam
menggunakan aplikasi hermina mobile
memiliki hubungan dengan keputusan
menggunakan aplikasi hermina mobile.
Effort expectancy atau harapan usaha
merupakan suatu tingkatan kemudahan
penggunaan sistem yang dapat membantu
mengurangi upaya (tenaga dan waktu)
individu tersebut dalam menyelesaikan
pekerjaannya.
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Vinkatesh, dkk mengatakan bahwa
tingkat
kemudahan
penggunaan
suatu sistem akan mempengaruhi niat
untuk menggunakan sistem tersebut.5
Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurus
menunjukkan bahwa effort expectancy
mempengaruhi keputusan adopsi.6 Hal
tersebut juga sama dengan penelitian
yang dilakukan oleh Rumana terhadap
sistem pendaftaran online menggunakan
technologi acceptance model di RSUP
Fatmawati didapatkan hasil bahwa
tingkat kemudahan (effort expectancy)
mempengaruhi keputusan menggunakan
aplikasi tersebut.9 Sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Mambu dimana
mahasiswa mau menggunakan aplikasi
sistem informasi Unklab (SIU) karena
aplikasi tersebut mudah digunakan.19
Sebuah aplikasi akan lebih banyak diterima
oleh pengguna jika sistem yang terbentuk
mudah digunakan atau user friendly.
Hubungan Social Influencey dengan
Keputusan Adopsi (Use Behavior)
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada 110 responden didapati
kategori setuju terhadap social influence
sebesar 54.5%. Hal ini berbeda setalah
dilakukan analisis data dengan chi square
didapati social influence tidak memiliki
hubungan yang bermakna terhadap
use behavior pengguna aplikasi dengan
nilai p>0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa pengaruh orang lain (social
influence) kepada pengguna untuk
menggunakan aplikasi hermina mobile
tidak mempengaruhi keputusan untuk
menggunakan aplikasi tersebut. Hal
tersebut mungkin disebabkan karena
responden pada penelitian ini sebagian
besar memiliki tingkat pendidikan yang
tinggi sehingga pola berpikir mereka tidak
perlu dipengaruhi oleh orang lain untuk
mengambil suatu keputusan.
Social influence atau pengaruh sosial
merupakan tingkat dimana seorang
individu menganggap bahwa orang
yang dekat dengannya atau orang yang
menurutnya penting dalam hal ini teman
atau keluarga percaya sebaiknya dia harus
menggunakan sistem atau teknologi yang
baru.5 Social influence juga digambarkan
sebagai norma subyektif yang berarti
persepsi seseorang dimana orang-orang
yang penting menurutnya berpikir bahwa
15
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dia harus menggunakan atau tidak suatu
sistem.5 Venkatesh, dkk menjelaskan
bahwa social influence sama halnya dengan
faktor sosial yang mana lingkungan
dan budaya subyektif kelompok serta
perjanjian tertentu mendorong seseorang
untuk menggunakan atau tidak suatu
sistem.5 Penelitian lain yang dilakukan
Mentaya didapatkan hasil berbeda dengan
teori Venkatesh yang mana social influence
tidak berpengaruh secara bermakna
untuk meningkatkan behavioral intention
maupun use behavior.10 Namun, penelitian
lain yang dilakukan oleh Pramesti
ditemukan bahwa variabel social influence
terbukti
bermakna
mempengaruhi
behavioral intention dan use behavior
pengguna aplikasi.20
Hubungan
Facilitating Condition
dengan Keputusan Adopsi (Use
Behavior)
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada 110 responden didapati
kategori setuju dengan nilai sebesar 69,1%.
Hal ini berbeda setalah dilakukan analisis
data dengan chi square didapati facilitating
condition tidak memberikan hubungan
yang bermakna terhadap use behavior
pengguna aplikasi dengan nilai p>0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi
fasilitas tidak berhubungan dengan
perilaku pengguna dalam menggunakan
aplikasi hermina mobile. Penelitian lain
yang dilakukan Mentaya didapatkan
hasil berlawanan dengan teori Venkatesh,
yang
mana
facilitating
condition
tidak berpengaruh secara bermakna
terhadap behavioral intention maupun
use behavior.10 Facilitating condition
merupakan tingkat kepercayaan seseorang
atas ketersediaan infrastruktur teknik
dan organisasional dalam mendukung
penggunaan sistem.5 Yang dan Forney
dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
facilitating condition merupakan suatu
sistem dalam lingkungan teknologi
yang dirancang untuk mengurangi
ataupun menghilangkan kesulitan dalam
menggunakan suatu teknologi yang
kemudian memfasilitasi suatu penggunaan
fungsi dan fitur suatu teknologi.21
Hal yang sama juga ditemukan pada
penelitian yang dilakukan oleh Putri
dimana facilitating condition tidak
mempengaruhi keputusan adopsi (use
16

behavior).11 Hal ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Surya
dimana terdapat hubungan positif
antar kedua variabel terebut.22 Menurut
Sedana dan Wijaya kemungkinan tidak
bermaknanya
pengaruh
facilitating
conditions terhadap use behavior karena
pada saat uji statistik tidak memasukkan
variabel moderator usia dan pengalaman.23
Pada teori UTAUT konstruk facilitating
conditions apabila dimoderasi oleh usia
dan pengalaman maka akan memiliki
pengaruh yang bermakna terhadap use
behavior.5
Hubungan
Behavioral
Intention
dengan Keputusan Adopsi (Use
Behavior)
Behavioral intention atau niat pengguna
merupakan sejauh mana seseorang
akan menggunakan teknologi di masa
yang akan datang. Behavioral intention
dikelompokkan pada tiga hal yaitu
niat untuk menggunaan di masa akan
datang, menggunakan secara intensif,
dan menyarankan kepada orang lain
atau sekitarnya untuk menggunakan.5,18
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada 110 responden didapati
kategori setuju dengan nilai sebesar
67,3%. Setelah dilakukan analisis data
dengan chi square didapati bahwa variabel
behavioral intention memiliki hubungan
yang bermakna terhadap use behavior
pengguna aplikasi dengan nilai p<0,05.
Berdasarkan nilai yang bermaknan
antara kedua variabel tersebut, berarti
bahwa pasien poli eksekutif di Rumah
Sakit Hermina Manado memiliki niat
(insight) untuk menggunakan aplikasi
tersebut bisa disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain faktor teknologi
(aplikasi hermina mobile) yaitu aplikasi
tersebut membantu mereka dalam proses
pendafatran di poli eksekutif, aplikasi
tersebut mudah digunakan, mereka
menggunakan aplikasi tersebut karena
ajakan orang lain, atau karena fasilitas atau
fitur yang disediakan aplikasi tersebut.
Niat yang timbul pada pasien poli
eksekutif sehingga mereka menggunakan
aplikasi juga bisa disebabkan oleh
faktor-faktor dari dalam Rumah Sakit
antara lain: kepuasan terhadap dokter,
kepuasan terhadap perawat, kepuasan
terhadap keseluruhan sistem pelayanan di

rumah sakit yang meliputi infrastruktur
(infrastructur), kualitas staf rumah sakit
(personel quality), proses perawatan
(process of clinical care), prosedur
administratif (administartive procedures),
pelaksanaan keselamatan pasien (safety
indicators),
pengalaman
perawatan
medis yang diterima (overall ecperience
of medical care received), dan tanggung
jawab sosial (social responsibility).24
Hal ini menunjukkan bahwa niat
pengguna dalam menggunakan sistem
mempengaruhi secara bermakna terhadap
perilaku pengguna untuk menggunakan
sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan
oleh Jati dan Laksito menunjukkan bahwa
behavioral Intention memiliki pengaruh
langsung terhadap use behavior pada
penggunaan aplikasi tranportasi online.13
Penelitian lain yang dilakukan Mentaya
memberikan hasil yang sama bahwa
variabel behavioral intention memiliki
pengaruh yang bermakna terhadap use
behavior.10
Variabel yang Paling Mempengaruhi
Keputusan Adopsi (Use Behavior)
Berdasarkan hasil analisis dengan uji regresi
logistik untuk melihat faktor mana yang
paling berpengaruh terhadap keputusan
adopsi (use behavior) didapati bahwa
variabel behavioral intention merupakan
faktor yang dominan mempengaruhi use
behavior. Hal ini dimungkinkan bahwa
jika seseorang memiliki keinginan dari
dalam diri (insight) secara otomatis
mempengaruhi keputusan yang mereka
ambil. Semakin tinggi niat mereka,
semakin besar kemungkinan mereka
untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Behavioral intention merupakan variabel
yang paling dominan mempengaruhi,
karena walaupun aplikasi tersebut mudah
dipahami,
mempengaruhi
kinerja,
memiliki fasilitas yang baik dan pengaruh
pengambilan keputusan oleh orang lain,
namun keputusan utama berada pada
pribadi orang tersebut (insight).
Niat dari dalam diri seseorang untuk
menggunakan suatu teknologi informasi
dalam hal ini aplikasi hermina mobile,
dapat dipengaruhi oleh faktor masyarakat
(karakteristik pasien), faktor e-health dan
faktor rumah sakit.25 Faktor rumah sakit
antara lain promosi aplikasi, keseluruhan
pelayanan
rumah
sakit
meliputi
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infrastruktur (infrastructur), kualitas staf
rumah sakit (personel quality), proses
perawatan (process of clinical care),
prosedur administratif (administartive
procedures), pelaksanaan keselamatan
pasien (safety indicators), pengalaman
perawatan medis yang diterima (overall
ecperience of medical care received),
dan tanggung jawab sosial (social
responsibility).24
Hasil penelitian ini sama dengan
penelitian yang dilakukan okeh Rumana
terhadap sistem pendaftaran online
menggunakan technologi acceptance model
di RSUP Fatmawati didapatkan hasil
bahwa behavioral intention mempengaruhi
keputusan menggunakan aplikasi tersebut.9
Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Rumana dijelaskan bahwa penerimaan
pasien terhadap sistem pendaftaran
online di RSUP fatmawati dipengaruhi
oleh dua faktor yaitu kemudahan dalam
penggunaan dan niat perilaku untuk
menggunakan.9 Sejalan dengan penelitian
yang dilakukan Mambu, dkk dimana
dalam penelitian tersebut mahasiswa mau
menggunakan aplikasi sistem informasi
Unklab (SIU) karena aplikasi tersebut
mudah digunakan.19 Sebuah aplikasi akan
lebih banyak diterima oleh pengguna jika
sistem yang terbentuk mudah digunakan
atau user friendly. Selain kemudahan, niat
untuk menggunakan juga berpengaruh
terhadap penerimaan pasien hal ini
sejalan dengan penelitian wang dimana
niat menggunakan sebuah sistem
berhubungan positif dengan penerimaan
sistem.26

KESIMPULAN
Kesimpuan penelitian ini yaitu terdapat
hubungan yang bermakna antara faktor
performance expectancy, effort expectancy,
dan behavioral intention terhadap
keputusan adopsi (use behavior) aplikasi
hermina mobile pada pasien rawat jalan
poli eksekutif Rumah Sakit Hermina
Manado. Behavioral Intention merupakan
faktor yang dominan berpengaruh
terhadap keputusan adopsi. Oleh karena
itu diperlukan promosi yang lebih
baik tentang aplikasi hermina mobile,
dan peningkatan kualitas, fungsi serta
kelebihan yang didapatkan pengguna dari
aplikasi sehingga pengguna akan puas

dan terus menggunakan aplikasi hermina
mobile.
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