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INTISARI 
 

Masalah kemanan merupaka salah satu aspek penting bagi sebuah sistem 

informasi. Faktor dominan dalam keamanan informasi adalah kurangnya sumber 

daya manusia baik kuantitas maupun kualitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kognitif individu terkait 

dengan keamanan informasi (information security exposure, information security 

self-efficacy, perceived information security important) terhadap perilaku 

kemanan informasi (information security behavior) dengan menggunakan model 

Perceived Importance Of Information Security yang dikemukanan Chai et al 

(2006).   

Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan metode survei melalui 

penyebaran kuesioner dengan pengambilan sampel melalui probability sampling. 

Selanjutnya metode analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS untuk 

menganalisis data. Berdasarkan sampel dari 55 pegawai  program S1 Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 

Hasil penelitian mendukung lima hipotesis yang diajukan penulis, bahwa 

secara umum terdapat pengaruh positif yang signifikan antara information security 

exposure terhadap information security self-efficacy, perceived information 

security importance dan information security behavior. Penelitian ini juga 

mengungkapakan bahwa information security self-efficacy dapat meningkatkan 

perceived information security importance dan pengaruh positif yang signifikan 

juga ditemukan dalam pengaruh antara perceived information security importance 

terhadap information security behavior. 

 

Kata Kunci: information security exposure, information security self-efficacy, 

perceived information security importance, information security behavior, 

kognitif sosial, self-efficacy. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Security is an important aspect for an informatian system. The dominant 

factor in information security  is the lack of human resource either which of 

quantity or quality. 

  The purpose of this research is to find out the cognitive role of individual 

due to information security (information security exposure, information security 

self-efficacy, perceived information security importance) toward information 

security  behaviour by using perceived importance of information security model 

which has been used by chai et al (2006). 

  This research is based on primary data collected from survey method by 

distributing questionnaires. The sampling methods  used are probablity sampling. 

Furthermore, SPSS application is used as statistic analysis method to analize data 

attained from 55 samples collected from employees of S-1 Program of Economic 

and Business Faculty of  University of Gadjah Mada. 

  The research results support five hypotheses suggested by the author that 

there  is generally information security exposure has positive impact and 

significant on information security self-efficacy, perceived information security 

importance and information security behavior. Furthermore, this research also 

shows that information security self-efficacy can increase perceived information 

security importance and perceived information security importance has a 

significant positive impact and significant on information security behavior. 

  

Keywords: information security exposure, information security self-efficacy, 

perceived information security importance, information security behavior, social 

cognitive, self-efficacy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Meningkatnya ketergantungan pada pengolahan informasi dan 

interconnection berbagai sistem informasi menggunakan internet telah 

meningkatkan resiko organisasi menjadi korban dari penyalahgunaan komputer 

(Schlienger dan Teufel, 2003). Resiko ini tidak akan berkurang setiap tahunnya 

tetapi mengalami kenaikan.  

Selain itu, menurut Ulich (2001) dalam Schlienger dan Teufel (2003) 

ketergantungan penggunaan komputer dalam proses pendukung akan 

menimbulkan agresor dari pihak dalam, dan pihak luar memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan suatu sistem. Untuk itu diperlukan 

pengukuran teknis dan organisasi guna mengukur kesadaran dan pengetahuan 

tentang keamanan bagi pegawai sehingga diharapkan akan meningkatkan tingkat 

keamanan suatu organisasi (Schlienger dan Teufel, 2003) 

Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem 

informasi. Keamanan informasi diperlukan untuk memproteksi informasi dari 

ancaman yang luas, seperti untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil rugi 

perusahaan, dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. 

Terkait dengan itu, manajemen sistem informasi memungkinkan data terdistribusi 

secara elektronis, sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah 

terkirim dan diterima oleh user yang benar. 
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Varney (1996) mengemukakan bahwa informasi adalah aset yang 

memiliki informasi yang tepat, relevan dan khusus yang dapat membuat 

perubahan besar dalam efisiensi suatu organisasi. Dengan tersedianya teknologi 

dalam jumlah besar, hal itu memungkinkan informasi untuk dikumpulkan, 

dibagikan, dijual, dipertukarkan tanpa pemberitahuan dari pemiliknya. Untuk itu 

diperlukan keamanan informasi guna menjamin organisasi dalam melakukan 

aktivitasnya setiap hari. 

Oleh karena itu, organisasi harus mengetahui ancaman dan kelemahan 

sumber informasi yang dimilikinya guna menjamin kerahasiaan, integritas dan 

ketersedian informasi tersebut (Gollmann, 1999; Pfleeger, 1997; Sebastiaan et al, 

2003). 

Gordon dan Loep (2006) mengemukakan keamanan informasi terkait 

dengan susunan kegiatan yang didesain untuk melindungi informasi dan sistem 

informasi. Selanjutnya, keamanan informasi tidak hanya dilindungi dari sistem 

yang dipakai tetapi dari keseluruhan infrastruktur yang dipakai (Al-Awadi dan 

Renaud, 2009) 

Analis Ernst & Young khususnya dari divisi Security Practice, pada tahun 

2002 menyurvei lebih dari 450 Chief Information Officer (CIO), direktur-direktur 

TI dan eksekutif bisnis di kawasan Asia Pasifik, Australia dan Selandia Baru, 

serta 16 negara lainnya di seluruh dunia untuk mengetahui sikap CIO mengenai 

resiko keamanan informasi dan bagaimana CIO menanggapi ancaman-ancaman 

serangan. Hasil penelitian mengindikasikan adanya kekurangan perencanaan 
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sistem keamanan informasi, walaupun kesadaran dan pengenalan akan ancaman-

ancaman tersebut cukup tinggi. 

Dari survei yang dilakukan majalah eBizzAsia edisi Oktober 2003 yang 

menyurvei 56 perusahaan Indonesia dalam menerapkan sistem keamanan 

informasi didapatkan efektivitas pelaksanaan pengamanan sistem informasi pada 

perusahaan-perusahaan yang disurvei masih sangat rendah. Survei tersebut 

didasarkan pada tiga aspek penilaian, yaitu : 1) aspek yang berhubungan dengan 

information security governance (kebijakan, prosedur, standar pengamanan dan 

audit dalam kontrol pengamanan sistem); 2) aspek penggunaan teknologi 

pengamanan sistem informasi (kontrol akses, firewall, antivirus, dan sistem 

deteksi intrusi); 3) aspek prosedur penangan insiden keamanan. 

Menurut survei International Data Corporation (IDC) pada tahun 2003 

yang menyurvei perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang dan maju 

di dunia diketahui bahwa tantangan utama manajemen dalam masalah keamanan 

sistem informasi adalah kurangnya sumber daya manusia (36%), disusul 

monitoring (19%), tidak adanya kebijakan dan prosedur (17%) serta integrasi 

antar solusi teknologi keamanan sistem informasi (12%). Pracoyo (2004) 

mengemukakan bahwa kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas, akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengamanan 

sistem informasi. 

Selain itu, hal yang perlu dicermati sekaligus menjadi sebuah tantangan 

bagi sebuah organisasi dalam membuat keamanan informasi adalah mencermati 

tipe karyawan di lingkungan kerjanya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan 
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Madigan et al  (2004) bahwa banyak karyawan yang berinteraksi dengan 

teknologi untuk menjalankan tugas sehari-hari dan karyawan merupakan ancaman 

terbesar karena mereka memiliki akses langsung kepada aset organisasi. Oleh 

sebab itu, susksenya penerapan keamanan informasi dalam suatu organisasi 

merupakan upaya seluruh karyawan baik dari manajemen tingkat bawah sampai 

manajemen tingkat atas dalam memiliki pandangan dan persepsi akan pentingnya 

keamanan informasi (Aziz dan Macredie, 2009). Berdasarkan beberapa 

pernyataan dan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dan peneliti 

sebelumnya, penulis mencoba melakukan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui peran kognitif pegawai dalam upaya membentuk sikap dan perilaku 

terkait dengan keamanan informasi dan sistem informasi berlandaskan teori 

kognitif sosial yang diajukan Bandura (1986). 

Terkait dengan hal di atas, berikut definisi atau penjelasan tentang sistem 

informasi dan Computer Self Efficacy. Sistem informasi adalah keperilakuan yang  

mempelajari bagaiamana organisasi harus mengembangkan suatu sistem teknologi 

informasi untuk mengarahkan perilaku-perilaku individual dalam berinteraksi 

dengan sistemi informasi tersebut untuk mencapai tujuan mereka (Hartono, 2007). 

Selanjutnya, keyakinan sendiri komputer (Computer Self Efficacy) adalah 

kepercayaan-kepercayaan tentang kemampuan seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku tertentu. Computer Self Efficacy mempengaruhi pilihan-pilihan tentang 

melakukan perilaku, usaha dan persistensi untuk menghadapi halangan-halangan 

mencapai kinerja perilaku (Hartono, 2007). Pertimbangan Computer Self Efficacy 

juga diyakini mempengaruhi respon emosional dari individual. Seseorang akan 
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cenderung menyukai dan menikmati perilaku-perilaku yang mereka rasakan dapat 

mereka lakukan dengan baik (Hartono, 2007). 

Selain itu, Bandura (1989) mendefinisikan keyakinan-sendiri (self 

efficacy) sebagai pertimbangan-pertimbangan manusia tentang kemampuan-

kemampuannya untuk mengorganisasi dan mengeksekusi tindakan. Bandura 

(1989) juga memberikan contoh ilustrasi dalam menguraikan self efficacy 

menggunakan komputer, yaitu komponen-komponen keahlian dalam 

menggunakan komputer (seperti menjalankan aplikasi Ms word, Ms excel, 

presentasi) dan perilaku-perilaku seseorang yang dapat menyelesaikan tugas atau 

keperluannya, (misal: membuat surat pada aplikasi Ms word dengan fasilitas mail 

merge, membuat laporan keuangan pada aplikasi Ms excel dengan fasilitas rumus 

matematika). 

Dalam konteks manajemen, self efficacy dapat berhubungan dengan 

kehadiran, pilihan karir dan perkembangan, produktivitas riset, dan kinerja 

penjualan (Compeau dan Higgins, 1995). Selanjutnya, Compeau dan Higgins 

(1995) menjelaskan bahwa dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga telah 

menguji hubungan antara self efficacy terhadap pemanfaatan komputer dan 

perilaku-perilaku komputasi, seperti pendaftaran kursus komputer (Hill et al, 

1987), adopsi produk teknologi tinggi (Hill et al, 1987), inovasi (Burkhardt dan 

Brass, 1990), dan kinerja dalam pelatihan software (Gist dan Mitchell, 1992). 

Istilah self efficacy sendiri merupakan suatu konstrak penting dalam 

psikologi yang banyak digunakan para peneliti seperti yang dikutip oleh Compeau 

dan Higgins (1995) yang dikaitkan dengan variabel-variabel lain. Misalnya, self 
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efficacy untuk mempengaruhi keputusan perihal perilaku (Betz dan Hackett, 

1981), tanggapan emosional (termasuk stress dan anxiety) dalam membentuk 

perilaku (Stumf et al, 1987), serta pencapaian kinerja aktual individu yang 

dihubungkan dengan perilaku (locke et al, 1984; Wood dan Bandura, 1989).  

Howard (1986) seperti yang dikutip oleh Rifa dan Gudono (1999) meneliti 

pengaruh beberapa karakteristik individual (math anxiety, locus of control, 

cognitive style, trait anxiety, computer knowledge, computer experience, age, sex, 

work experience) terhadap computer anxiety dan terhadap sikap (attitude) pada 

mikro komputer. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan terbalik antara 

sikap pada mikro komputer dengan computer anxiety, trait anxiety, dan locus of 

control. Di samping itu, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan terbalik antara computer anxiety dengan computer knowledge. 

Selanjutnya penelitian Compeau dan Higgins (1995) menemukan bahwa self 

efficacy, anxiety, affect memiliki hubungan yang signifikan terhadap penggunaan 

teknologi komputer. 

Karakteristik self efficacy sendiri merupakan konstruk psikologi yang 

ditemukan memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang dalam melakukan 

tindakan tertentu (e.g., Bandura et al, 1997; Betz dan Hackett, 1981). Konstruk ini 

secara intensif telah digunakan dalam penelitian dibidang sistem informasi. 

Computer Self Efficacy dalam berbagai studi empiris ditemukan memiliki 

pengaruh positif terhadap akseptasi TI misalnya; dalam pelatihan software (Gist et 

al,  1989; Sheng, 2003), prekdiktor perceveived ease of use (Vankatesh, 2000), 

dan pelatihan komputer di universitas (Burkhardt dan Brass, 1990). 
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Penelitian dengan menggunakan variabel computer self efficacy juga telah 

diterapkan dalam dunia pendidikan antara lain oleh Havelka (2003) dan Wijaya 

(2003). Menurut Rosen dan Maguire (1990) dalam Stone et al (1996), CSE 

merupakan salah satu prediktor yang penting bagi mahasiswa untuk mau 

mempelajari dan menggunakan sistem komputer. Dengan mengakui adanya 

perbedaan self efficacy antar profesional bisnis dan mahasiswa, maka tindakan 

perspektif dapat dilakukan oleh manajer maupun oleh pendidik. Manajer dapat 

menyediakan dukungan terhadap teknologi informasi yang tepat bagi para 

karyawannya. Sedangkan bagi pendidik dapat menyediakan pelatihan teknologi 

informasi yang tepat dalam rangka mempersiapkan peserta didiknya untuk 

menyongsong profesionalisme bisnis kedepan. 

Kemampuan penerimaan terhadap teknologi berkaitan dengan self efficacy 

individu yang bersangkutan, Lewis et al (2003) memasukkan self efficacy 

berkomputer sebagai salah satu faktor individu (individual factors) yang 

berpengaruh terhadap penerimaan teknologi informasi. Compeau et al (1991) juga 

memasukkan self efficacy berkomputer sebagai faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang. Perilaku seseorang tersebut muncul dari intensi seseorang 

untuk berperilaku. 

Menurut Compeau dan Higgins (1995) ada dua alasan penting penelitian 

mengenai self efficacy yaitu: pertama, penelitian-penelitian sebelumnya 

(Burkhardt dan Brass, 1990; Girst et al, 1989; Hill et al, 1986;1987; Webster dan 

Martocchio, 1992;1993) berargumentasi bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk 

mengekplorasi peran self efficacy terhadap perilaku individu dalam penggunaan 
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teknologi komputer. Kedua, self efficacy memiliki perhatian yang sedikit dalam 

riset-riset sistem informasi. 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) 

adalah organisasi yang telah menerapkan interconnection pada aplikasi-aplikasi 

sistem informasi yang digunakan selama ini, sehingga upaya menjamin keandalan, 

integritas dan ketersedian suatu informasi sangat diperlukan termasuk di dalamnya 

penjaminan keamanan informasi dan sistem informasi dari pihak eksternal 

maupun internal yang dapat mengakibatkan gangguan pada aktivitas kerja sehari-

hari. 

Penelitian ini menggunakan literatur dari Chai et al (2006) dengan judul 

Role of Perceived Importance of Information Security: An Exploratory Study of 

Middle School Children’s Information Security Behavior yang menggunakan 

Information Security Self-Efficacy, Perceived Informasion Security Importance, 

dan Exposure of Information Security sebagai faktor penting dalam sikap siswa 

dalam menggunakan komputer atau internet. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Keamanan data dan jaringan boleh dikatakan sebagai lemahnya hubungan 

untuk memasuki sebuah sistem. Walaupun sumberdaya sangat mengandalkan 

pengembangan teknologi yang canggih yang terus meningkat untuk memerangi 

ancaman keamanan jaringan, hal itu kerapkali faktor-faktor organisasi, termasuk 

orang, kebijakan, proses dan budaya menciptakan ancaman yang paling signifikan 

untuk integritas dan keamanan sebuah jaringan. Untuk itu kesadaran 
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pegawai/karyawan terhadap keamanan sistem informasi dalam kegiatan organisasi 

harus terus di tingkatkan sehingga menjadi budaya dalam organisasi tersebut, 

tentunya harus mengubah perilaku keamanan sistem informasi yang selama ini 

sering diabaikan. 

Penerapan keamanan berteknologi tinggi pada suatu sistem informasi 

dengan anggaran yang cukup besar akan menjadi kurang optimal apabila sumber 

daya manusia sebagai pengguna dan pengelola sistem informasi tidak dilakukan 

peningkatan kesadaran keamanan informasi. Hal ini didukung dari hasil survei 

International Data Corporation (2003) yang menyurvei perusahaan-perusahaan di 

negara-negara berkembang dan maju di dunia diketahui bahwa tantangan utama 

manajemen dalam masalah keamanan sistem informasi adalah kurangnya sumber 

daya manusia (36%), disusul monitoring (19%), tidak adanya kebijakan dan 

prosedur (17%) serta integrasi antar solusi teknologi keamanan sistem informasi 

(12%) 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) 

merupakan suatu institusi yang saat ini sudah menerapkan teknologi informasi 

dalam menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari. Sistem informasi terpadu FEB 

UGM (Sintesis) merupakan aplikasi yang telah diterapkan pada FEB UGM 

sebagai interconnecting berbagai sistem informasi yang digunakan dalam 

lingkungan FEB UGM. 

Penerapan Sintesis dalam lingkungan FEB UGM memerlukan anggaran 

yang cukup besar dan penerapan teknologi tinggi, namun akan menjadi ancaman 

bila pegawai selaku pengguna aplikasi (user) sekaligus sebagai pengelola 
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(administrator) Sinteis kurang menyadari arti pentingnya keamanan informasi 

dalam melakukan tugasnya sehari-hari terkait dalam penggunaan aplikasi tersebut 

yang terkoneksi dengan internet. 

Dapat dirumuskan bahwa keamanan sistem informasi diharapakan dapat 

melindungi aset-aset sistem informasi dari berbagai ancaman yang mana 

sumbernya bisa berasal dari pihak eksternal maupun internal, oleh karena itu 

dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui faktor-faktor yang membentuk 

perilaku keamanan informasi pegawai program S1 FEB UGM dalam penggunaan 

internet dan sistem informasi.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mereplikasi penelitian Chai et al (2006) dalam mengetahui 

faktor-faktor yang memotivasi pegawai program S1 Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki perhatian terhadap 

keamanan informasi dan penggunaan internet secara aman. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh IS Exposure terhadap IS Self-Efficacy. 

2. Untuk menguji pengaruh IS Exposure terhadap IS Behavior. 

3. Untuk menguji pengaruh IS Exposure terhadap Perceived IS 

Importance. 

4. Untuk menguji pengaruh IS Self-Efficacy terhadap Perceived IS 

Importance. 
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5. Untuk menguji pengaruh Perceived IS Importance terhadap IS 

Behavior. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil Penelitian ini diharapakan menambah wawasan dan pengetahuan 

serta sebagai bahan diskusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

mengenai faktor-faktor yang membentuk information security 

behavior. 

2. Hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengembangan 

teori kedalam praktek. 

3. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi dalam 

upaya pengamanan informasi dalam penggunaan sistem informasi dan 

komputer. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

 Bab I :  Pendahuluan 

  Bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

 Bab II :  Kajian Literatur 

   Bagian ini menguraikan tentang landasan teori dan konsep-

konsep yang relevan dengan penelitian ini, serta perumusan 

hipotesis. 
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 Bab III :  Metode Penelitian 

  Bagian ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi 

sampel dan populasi, metode pengumpulan data, dan alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV :  Analisis Data 

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

hasil. 

Bab V :  Simpulan dan Saran 

  Bab ini berisi beberapa kesimpulan, dan saran-saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN LITERATUR 
 

Bab ini membahas kajian literatur mengenai teori-teori yang mendukung 

penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan model Perceived Importance of Information 

Security Chai et al (2006), pengembangan hipotesis, model penelitian dan simpulan. 

 

2.1. Model Perceived Importance of Information Security 

Model Perceived Importance of Information Security Chai et al (2006) 

didasarkan pada teori kognitif Sosial (Bandura, 1986) dan teori self-efficacy (Bandura, 

1989). Teori kognitif sosial (Bandura, 1986) secara luas digunakan untuk menjelaskan 

perilaku seseorang. Hal itu sebagai dasar faktor-faktor personal dalam bentuk 

kognitif, afektif atau kejadian biologi, perilaku atau kejadian lingkungan yang 

seluruhnya menjalankan sebagai faktor pengaruh interaksi setiap orang (Bandura, 

1986). Menurut teori ini, seorang individu memilih lingkungan dimana mereka berada 

dan juga memberikan pengaruh bagi lingkungannya. Selanjutnya, perilaku seseorang 

akan mempengaruhi lingkungan serta sebaliknya lingkungan mempengaruhi perilaku 

seseorang. Akhirnya, perilaku dipengaruhi oleh kognitif dan faktor-faktor individual 

(Compeu dan Higgins, 1995). Dalam hubungan timbal balik antara lingkungan, 

perilaku dan individual, Bandura (1986) memperkenalkan self-efficay sebagai 

kekuatan kognitif yang utama dalam membentuk perilaku individual. Bandura (1986) 

menjelaskan self efficacy adalah "People's judgments of their capabilities to perform a 

task”. Self-efficacy terkait dengan pandangan apa yang seseorang dapat lakukan dan 

bukan dengan skill (Bandura, 1986). 
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Model Perceived Importance of Information Security Chai et al (2006) 

didasarkan pada hubungan proses dan hubungan kausal dari empat dimensi meliputi: 

1) information security exposure; 2) information security self-efficay; 3) perceived 

information security importance; 4) information security behavior. 

 

Gambar 2.1. Model Perceived Importance of Information Security 

Sumber: Chai et al (2006) 

 
Chai et al (2006) mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitiannya, yaitu: 

H1a:  Information Security Exposure memiliki hubungan positif dengan Perceived 

Information Security Self-Efficacy. 

H1b:  Information Security Exposure memiliki hubungan positif dengan Information 

Security Behavior. 

H1c:  Information Security Exposure memiliki hubungan positif dengan Perceived 

Information Security Importance. 

H2:  Perceived Information Security Self-efficacy memiliki hubungan positif 

dengan Perceived Information Security Importance. 
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H3:  Perceived Information Security Importance memiliki hubungan positif dengan 

Information Security Behavior. 

 

Chai et al (2006) melakukan penelitian terhadap anak-anak usia sekolah untuk 

memiliki perhatian terhadap keamanan informasi dan hal yang memotivasi mereka 

untuk berinternet secara aman menggunakan teori kognitif sosial dengan mengajukan 

IS Self-Efficacy, IS Importance dan IS Exposure sebagai faktor penting dalam 

mempengaruhi sikap anak-anak sekolah menengah kearah keamanan informasi. 

Model penelitian Chai et al (2006) menjelaskan information security exposure, 

information security self-efficacy dan information security importance secara 

independen dan bersamaan berpengaruh secara positif terhadap information security 

behavior.  

 

Tabel 2.1. Variabel Penelitian 

Variabel Author Argumen 

IS Exposure Lam dan Lee (2005) dimensi-dimensi exposure dalam 

penggunaan internet berupa 

penguasaan non-aktif (enactive 

mastery), pengalaman orang lain 

(vicarious experience), ajakan lisan 

(verbal persuasion), dan pemunculan 

emosi (emotional arousal) 

berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan diri seseorang sebagai 

pembentuk perilaku. 

IS Self-Efficacy Bandura (1989) Self-efficacy beliefs perform as an 

important set of proximal 

determinants of human motivation 

and action. They operate on personal 
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behavior through motivational, 

cognitive, and affective intervening 

processes. 

Perceived 

Importance of 

Information Security 

Chai et al (2006) pentingnya pengamanan informasi 

yang diterima sebagai salah satu 

faktor yang mengendalikan motivasi 

individu untuk membentuk perilaku. 

IS Behavior Compeau et al (1999) Kepercayaan terhadap kemampuan 

diri dalam penggunaan komputer 

secara afektif  akan menghasilkan tiga 

dimensi, yaitu perilaku (affect), 

kegelisahan (anxiety), dan pengunaan 

(usage). 
Sumber: berbagai literatur 

 

Tabel 2.2. Kaitan Variabel Penelitian 

Kaitan Variabel Peneliti Simpulan 

Kaitan IS Exposure 

terhadap Perceived IS 

Self-Efficacy 

 

Chai et al (2006) 

Bandura (1989) 

Smith (2009) 

Lam dan Lee (2005)  

Bandura (1977) 

Compeau dan Higgins (1995) 

Compeau et al (1999) 

Saadé et al (2007) 

Phelps (2005) 

Gist et al (1989) 

Karsten dan Roth (1998) 

Exposure adalah 

anteseden self-efficacy. 

Semua peneliti ini 

menemukan hubungan 

yang positif antara 

exposure dengan self-

efficacy. 
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Beas dan Salanova (2004) 

Kaitan IS Exposure 

terhadap IS Behavior 

Compeau et al (1999) 

Bandura (1971) 

Bandura (2000) 

Bandura (2005) 

Lam dan Lee (2005) 

Chai et al (2006) 

 

Exposure adalah 

anteseden behavior. 

Semua peneliti ini 

menemukan hubungan 

yang positif antara 

exposure dengan 

behavior kecuali pada 

penelitian Chai et al 

(2006). 

Kaitan IS Exposure 

terhadap Perceived IS 

Importance 

Lewis et al (2003) 

Lam dan Lee (2005) 

Smith (2009) 

Handayani (2007) 

Davis et al (1989) 

Venkatesh dan Moris (2000) 

Exposure adalah 

anteseden perceived 

importance. Semua 

peneliti ini menemukan 

hubungan yang positif 

antara exposure dengan 

perceived importance. 

Kaitan Persepsi IS Self-

Efficacy terhadap 

Perceived IS 

Importance 

Lewis et al (2003) 

Lam dan Lee (2005) 

Maharsi dan Mulyadi (2007) 

Compeau et al (1999) 

Bandura (1977) 

Bandura et al (1977) 

Bandura (1997) 

Self-efficacy adalah 

anteseden perceived 

importance. Semua 

peneliti ini menemukan 

hubungan yang positif 

antara Self-efficacy 

dengan perceived 

importance. 
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Kaitan Perceived IS 

Importance terhadap IS 

Behavior 

Wibowo (2009) 

Maharsi dan Mulyadi (2007) 

Phelps (2005) 

Compeau et al (1999) 

Triandis (1979) 

Davis et al (1989) 

Thompson et al (1991) 

Venkatesh et al (2003) 

Perceived importance 

adalah anteseden 

behavior. Semua 

peneliti menemukan 

hubungan yang positif 

antara Perceived 

importance dengan 

behavior kecuali pada 

satu item penelitian 

Compeau et al (1999). 

Sumber: berbagai literatur 

 

2.2. Hubungan Information Security Exposure dan Information Security Self-

Efficacy 

Chai et al (2006) menyatakan bahwa self-efficacy seseorang  dipengaruhi 

secara positif oleh ekposur seseorang. Hubungan ekposur dengan self-efficacy dalam 

penelitian Chai et al (2006) berkorelasi signifikan dengan nilai p<0,05. Penelitian ini 

didukung dari penelitian lainnya (Bandura, 1989;1996; Lam dan Lee, 2005; Compeau 

dan Higgins, 1995; Compeau et al, 1999). 

Bandura (1989) dalam Chai et al (2006) mengemukakan self-efficacy 

menjalankan pada perilaku seseorang melalui proses intervensi antar motivasi, 

kognitif dan afektif. Bandura et al (1996) juga menunjukkan kemampuan-diri 

akademik anak-anak berkorelasi positif dengan kinerja akedemik. 

Smith (2009) mengemukakan Computer self-efficacy berkenaan terhadap 

keyakinan seseorang dalam suatu kemampuan untuk menggunakan komputer dan 
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mungkin sebagai penolong dalam meringankan kemahiran skill, bagaimanapun  self-

efficacy terkait dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang berhubungan 

dengan komputer boleh jadi memperkuat atau memperlemah kinerja. Smith (2009) 

juga menyatakan pengalaman komputer masa lalu mungkin sebagai kepastian pelajar 

untuk meyakini kursus aplikasi komputer sangatlah mudah, dengan mempertinggi 

self-efficacy mungkin sebagai alasan pelajar mencurahkan sedikit usaha untuk 

mempelajari konsep-konsep komputer baru. Bandura (1982) menyatakan “in 

approaching learning tasks, however, those who perceive themselves to be supremely 

self-efficacious in the undertaking feel little need to invest much preparatory effort in 

it”. 

Lam dan Lee (2005) yang melakukan penelitian pada komunitas kaum tua 

(usia 65 tahun ke atas) di Hongkong dalam penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi menggunakan dimensi-dimensi exposure dalam penggunaan internet 

berupa penguasaan non-aktif (enactive mastery), pengalaman orang lain (vicarious 

experience), ajakan lisan (verbal persuasion), dan pemunculan emosi (emotional 

arousal). Hasil analisis Lam dan Lee (2005) menunjukkan bahwa dimensi-dimensi 

exposure berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap self-efficacy. 

Bandura (1977) mengemukakan kepercayaan diri seseorang (self-belief) 

terbentuk akibat pemberian model penguasaan (mastery modeling) yang secara kuat 

diberikan kepada seseorang baik yang bersal dari pimpinan maupun rekan sejawat. 

Ada empat sumber informasi self-efficacy menurut Bandura seperti yang 

dikutip oleh Compeau dan Higgins (1995), yaitu: (1) guided mastery, (2) behavior 

modeling, (3) social persuasion dan (4) physiological states. Sumber informasi 

terkuat adalah guide master yang merupakan pengalaman kesuksesan nyata dalam 

kaitannya dengan perilaku. Interaksi yang berhasil antara individu dengan komputer 
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menyebabkan individu mengembangkan self-efficacy-nya lebih tinggi. Dengan 

demikian praktik langsung merupakan komponen penting dalam pelatihan, sehingga 

individu membangun kepercayaan diri sesuai dengan kemampuannya. Sumber 

informasi self-efficacy yang kedua adalah pemodelan perilaku/behavior modeling, 

yang meliputi pengamatan terhadap orang lain dalam membentuk perilaku sebagai 

proses pembelajaran. Compeau dan Higgins (1995) menunjukan bahwa pendekatan 

pemodelan perilaku untuk pelatihan komputer dapat meningkatkan persepsi self-

efficacy dan kinerja dalam kontek pelatihan. Sumber yang ketiga adalah pendekataan 

persuatif dapat juga mempengaruhi self-efficacy. Jaminan ulang bagi user yang punya 

kemampuan tentang teknologi dan menggunakannya dengan sukses dapat membantu 

para user untuk membangun kepercayaan. Sumber informasi self-efficafy yang 

terakhir adalah physiological states, yang menunjukkan perasaan kecemasan/anxiety 

yang berdampak negatif terhadap self-efficacy. Bandura (1986) menyatakan bahwa 

individu yang mempunyai perasaan anxiety yang tinggi menunjukkan kurangnya 

kemampuan diri. Jadi jika individu merasa cemas/anxiety dalam penggunaan 

komputer, maka ia memiliki alasan untuk merasa cemas sehingga menunjukkan self-

efficacy yang rendah. Berdasarkan penelitian Webster et al. (1990) dalam Compeau 

dan Higgins (1995) menemukan hasil, bahwa computer anxiety dalam proses 

pelatihan dapat dikurangi dengan mendorong user untuk berperilaku yang 

menyenangkan. 

Compeau dan Higgins (1995) melakukan penelitian kepada 95 orang manager 

dan profesional dengan pengalaman sedikit dengan komputer yang mana 

menginginkan belajar aplikasi WordPerfect dan Lotus 1-2-3 mengajukan hipotesis 

seseorang yang menerima pelatihan dalam bentuk memperagakan (modeling) akan 

mengembangankan persepsi yang tinggi terhadap kemampuan diri komputer  
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dibandingkan seseorang yang melakukan pelatihan dalam bentuk nonmodeling. 

Dalam penilitian Compeau dan Higgins (1995) yang menggunakan dimensi exposure 

dalam pelatihan keahlian komputer berupa behavior modeling (learning) memiliki 

pengaruh positif terhadap self-efficacy peserta pelatihan. 

Saadé et al (2007) mengemukakan pembelajaran berbasis internet memiliki 

keuntungan yang luas diantaranya kemudahan dalam fleksibilitas akses yang luas 

(Lee et al, 2005), meningkatkan kinerja pelajar (Alavi, 1994), merefleksikan evaluasi 

pengalaman pembelajaran (Hiltz, 1995), meningkatnya computer self-efficacy 

seseorang (Piccoli et al, 2001). Compeau et al (1999) mengemukakan individu yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi ke arah teknologi informasi menggunakan sistem 

informasi sesering mungkin. 

Phelps (2005) mengemukakan indikasi dari teori sosial kognitif dan penelitian 

pada self-efficacy dan kinerja, kemampuan adalah hal yang diperlukan sebagai 

prasyarat untuk  semua kesuksesan kinerja dan akan menjadi moderator dalam sikap 

self-efficacy. Riset menguji hubungan antara pelatihan dengan computer self-efficacy, 

ditemuka secara konsisten bahwa self-efficacy berhubungan kepada kinerja tugas 

pasca pelatihan (Frayne dan Latham, 1987; Gist et al, 1989; Karsten dan Roth, 1998; 

Latham dan Frayne, 1989; Martocchio dan Webster, 1992; Saks, 1995; Tannenbaum 

et al, 1991) serta peneiliti juga menemukan bentuk pelatihan  memiliki hubungan 

yang signifikan antara self-efficacy dan kinerja.  

Kesesuaian dengan teori kognitif sosial, pelatihan dengan model prestasi untuk 

pelajar menunjukkan perubahan yang signifikan antara self-efficacy dan kinerja 

(Chou, 2001; Gist et al, 1989; Karsten dan Roth, 1998). Gist et al (1989) melakukan 

penelitian terhadap 108 manager dan administrator pada Universitas besar dengan 

mempergunakan dua metode pelatihan yang berbeda, modeling dan tutorial. Hasil 
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penelitian Gist et al (1989) mendapatkan pelatihan modeling lebih efektif 

dibandingankan pelatihan tutorial dan memiliki hubungan positif kepada kepuasan 

dan self-efficacy bidang perangkat lunak. 

 Karsten dan Roth (1998) menguji hubungan antara computer self-efficacy, 

pelatihan dan kompetensi komputer pada 156 pelajar yang mendaftarkan pada satu 

dari tiga bagian kursus pengatar mahasiswa untuk sistem informasi. Hasil analisis pra-

tes penelitian Karsten dan Roth (1998) ditemukan tidak ada perbedaan signifikan pada 

computer self-efficacy berdasarkan gender, tetapi pengalaman penggunaan komputer 

sebelumnya memiliki hubungan positif kepada computer self-efficacy. Hasil analisis 

skor pasca-tes penelitian Karsten dan Roth (1998) ditemukan pelatihan meningkatkan 

ukuran computer self-efficacy pelajar ketika waktu kursus yang lama dan gaya pelatih 

menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan computer self-efficacy. 

 Beas dan Salanova (2004) melakukan penelitian terhadapa 496 pekerja yang 

menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya. Hasil penelitian Beas dan 

Salanova (2004) menunjukkan pelatihan tidak memiliki pengaruh langsung kepada 

self-efficacy, tetapi dimoderasi oleh sikap. Torkzadeh  et al (1999) melakukan 

penelitian terhadap 414 mahasiswa bisnis pada dua universitas di Amerika, mendapati 

pelatihan berpengaruh signifikan kepada computer self-efficacy. Torkzadeh dan Van 

Dyke (2002) melakukan penelitian pada 189 pelajar dalam kursus pengenalan 

komputer, mendapati pelatihan berpengaruh signifikan terhadap self-efficacy yang 

mana dimediasi secara signifikan oleh sikap. 

Phelps (2005) dalam desertasinya mengusulkan hipotesis pelatihan 

mempengaruhi self-efficacy yang dimoderatori oleh pengalaman langsung dan 

pengalaman tidak langsung. Hasil penelitian Phelps (2005) pada hubungan yang 

pertama menjelaskan path coefficients antara pelatihan teknologi dan pengalaman 
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langsung dan tidak langsung didapatkan koefisien hubungan yang signifikan dengan 

nilai β=.37, p<.01. Koefisien antara pengalaman langsung dan self-efficacy signifikan 

dengan nilai β=.57, p<.001, tetapi koefisien antara pengalaman tidak langsung dan 

self-efficacy tidak signifikan dengan nilai β=.11, p>.05. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh exposure dengan 

berbagai dimensi seperti: enactive mastery, vicarious experience, verbal persuasion, 

emotional arousal, modeling learning, dan direct experience terhadap self-efficacy 

memiliki hubungan yang signifikan, namun ada beberapa dimensi exposure seperti: 

non-modeling learning dan indirect experience yang tidak meiliki hubungan yang 

signifikan terhadap self-efficacy. Dari hasil-hasil penelitian pengaruh exposure 

terhadap self-efficacy maka penulis menyusun hipotesis: 

H1a : IS Exposure memiliki pengaruh positif terhadap Perceived IS Self-

Efficacy. 

 

2.3. Hubungan Information Security Exposure dan Information Security 

Behavior 

Compeau et al (1999) mengemukakan pengalaman seseorang dalam 

menggunakan komputer akan berdampak secara langsung pada perilaku seseorang 

yang berupa penerimaan atau penolakan. Pada penelitian Compeau et al (1999), 

kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam penggunaan komputer secara kognitif 

akan menghasilkan dua dimensi dugaan, yaitu dimensi perilaku seseorang dan 

dimensi pribadi seseorang. Pada dimensi perilaku seseorang akan berhubungan 

langsung dengan peningkatan kinerja baik dalam efektivitas maupun dalam efisiensi. 

Kemudian pada dimensi pribadi seseorang, akan memunculkan harapan pada 

penghargaan seperti promosi, kenaikan gaji, atau sekedar pujian. 
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Compeau et al (1999) mengemukakan kepercayaan terhadap kemampuan diri 

dalam penggunaan komputer secara afektif  akan menghasilkan tiga dimensi, yaitu 

perilaku (affect), kegelisahan (anxiety), dan pengunaan (usage). Affect dan anxiety 

merupakan respon seseorang terhadap penggunaan komputer. Affect merupakan sisi 

positifnya, yaitu perasaan santai, menikmati dalam menggunakan komputer, 

sedangkan anxiety merupakan sisi negatifnya, yaitu berupa perasaan ketakutan akan 

terjadinya sesuatu saat menggunakan komputer. Kemudian, use merupakan tingkatan 

penggunaan komputer baik di tempat kerja maupun di rumah. 

Bandura (1971) dalam Lam dan Lee (2005) mengemukakan dalam 

pengamatannya terhadap seseorang yang berinteraksi atau menggunakan sistem 

komputer akan memberi pengaruh terhadap kinerja yang efektif. Hal ini berdasarkan 

pada teori pembelajaran sosial yang juga diajukan oleh Bandura (1971), bahwa dalam 

mengamati perilaku orang lain berarti mengamati kemampuan belajar dan perilaku 

seseorang yang teraktual. Kemudian terkait dengan pengamatannya, interaksi 

seseorang terhadap sistem komputer ternyata berpengaruh pada persepsi kemampuan 

dirinya atau self efficacy dan ini akan menjadi sebuah strategi dalam mengefektifkan 

kinerja seseorang. 

Bandura (2000) dalam buku Handbook of Principles of Organization Behavior 

mengemukakan menyediakan panduan penguasaan seperti Instructive Modeling, 

Guided Skill Perfection dan Transfer Training by Self-directed Success akan 

meningkatkan kompetensi dan kinerja serta membentuk perilaku seseorang. 

Bandura (2005) mengemukakan social modeling merupakan faktor utama 

pembentuk perilaku seseorang baik dalam bahasa, budaya, pendidikan, kepercayaan, 

pandangan politik dan lainnya. Watson dan Thorndike dalam Bandura (2005) 

mengemukakan social modeling merupakan dasar pembelajaran yang utama dalam 
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masyarakat walaupun dalam observasi pembelajaran tidak ada kinerja dari respon dan 

social modeling akan bertahan lama karena proses interaksi setiap waktu.  

Chai et al (2006) mengemukan hipotesis Information Security Exposure 

memiliki hubungan positif terhadap Information Security Behavior. Hasil penelitian 

Chai et al (2006) dengan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dan software 

PLS Graph v.03 diketahui hubungan antara IS Exposure dengan IS Behavior tidak 

signifikan. 

Dari hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh exposure terhadap behavior 

berupa penerimaan, penolakan dan pemanfaatan seseorang terhadap penggunaan 

suatu sistem/komputer memiliki hubungan yang signifikan,  maka penulis menyusun 

hipotesis: 

H1b : IS Exposure memiliki pengaruh positif terhadap IS Behavior. 

 

2.4. Hubungan Information Security Exposure dan Perceived Importance of 

Information Security  

Lewis et al (2003) menyatakan ekposur penggunaan teknologi informasi 

dalam dimensi institutional factors, social factors, dan individual factors memiliki 

korelasi positif dengan persepsi kemanfaatan teknologi informasi. 

Pada faktor institusi, Lewis et al (2003) mengemukakan bahwa komitmen dan 

dukungan top manajemen membentuk struktur secara signifikan, pelegitimasian, dan 

kekuasaan dalam membuka akses bagi individu dalam penggunaan teknologi 

informasi akan berguna dalam proses kerja dan penyelesaian tugas. Lewis et al (2003) 

mengemukakan pada perusahaan besar pengaruh komitmen dan dukungan manajemen 

terhadap penggunaan teknologi informasi akan berjalan di semua level. Setiap 

individu pada organisasi ini merasakan pengaruhnya dari dua sumber utama, yaitu top 
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manajemen dan senior manajemen pada unit departemen. Sehingga, hal tersebut akan 

mendukung penerimaan dan keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi 

informasi dalam meyelesaikan pekerjaan akan sangat bermanfaat. 

Pada faktor sosial Lewis et al (2003) mengemukakan bahwa pengaruh sosial 

terhadap penerimaan dan kepercayaan pada manfaat teknologi informasi muncul 

secara psikologis dari proses internalisasi dan pengindentifikasian. Pada proses 

internalisasi, seseorang menggabungkan opini di lingkungan dengan keyakinan yang 

telah dimiliki sebelumnya. Sedangkan, pada proses identifikasi seseorang mencoba 

untuk percaya dan berperilaku sama dengan lingkungannya. 

Pada faktor individu Lewis et al (2003) mengemukakan bahwa ada dua 

konstruk pendukung yang diterima secara konsisten, yaitu computer self efficacy dan 

personal innovativeness. Self Efficacy bila disesuaikan untuk konteks penggunaan 

komputer/teknologi informasi merupakan sebuah faktor penting dari keanekaragaman 

persepsi pengguna teknologi. Sedangkan personal innovativeness akan mempengaruhi 

pada upaya seseorang untuk melakukan percobaan terhadap teknologi baru. Semakin 

tinggi daya inovasi seseorang maka akan semakin positif penerimaan kepercayaan 

terhadap perkembangan dan target teknologi baru.  

Lam dan Lee (2005) mengemukakan hipotesis semakin tinggi dorongan yang 

diterima dari anggota kelompok referensi kaum papa, semakin tinggi pula 

pengharapan hasil kaum papa (performance dan personal). Hasil penelitian Lam dan 

Lee (2005) dalam pelatihan komputer bagi kaum papa di hongkong diketahui 

behavioral modeling training berupa dorongan dari orang lain berkorelasi positif dan 

signifikan dengan pengharapan hasil (performance dan personal) dengan nilai 

β=0.346, p<0,001. 
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Smith (2009) yang melakukan penelitian pada mahasiswa Midwest University 

untuk mengetahui korelasi antara computer self-efficacy dengan computer task 

performance, diketahui bahwa korelasi computer self-efficacy dengan computer task 

performance sangat berhubungan bahkan pada beberapa kondisi hubungannya sangat 

signifikan. Ketidaksesuaian mungkin timbul karena kesalah pandangan terkait dengan 

pengetahuan diri atau persyaratan tugas (Bandura, 1982). Smith (2009) 

mengemukanan ketidaksesuain ini terjadi karena banyak pelajar sampai saat 

pengantar atau permulaan kursus aplikasi komputer memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi untuk menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan komputer, tetapi sering 

kali tidak mampu meyelesaikan tugas tanpa petunjuk yang lengkap. 

Handayani (2007) mengemukakan Ekspektasi usaha (effort expectancy) 

merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem yang akan dapat mengurangi 

upaya (tenaga dan waktu) individu dalam melakukan pekerjaannya. Tiga konstruk 

yang membentuk konsep ini adalah persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease 

of use), kemudahan penggunaan (ease of use), dan kompleksitas (Venkatesh et al  

2003).  

Davis et al (1989) mengidentifikasikan bahwa kemudahan pemakaian 

mempunyai pengaruh terhadap penggunaan sistem informasi (SI). Hal ini konsisten 

dengan penelitian Adam (1992) dan Igbaria (1997). Kemudahan penggunaan SI akan 

menimbulkan perasaan dalam diri seseorang bahwa sistem itu mempunyai kegunaan 

dan karenanya menimbulkan rasa yang nyaman bila bekerja dengan menggunakannya 

(Venkatesh dan Davis 2000). Kompleksitas yang dapat membentuk konstruk 

ekspektasi usaha didefinisikan oleh Rogers dan Shoemaker (1971) dalam Venkatesh 

et al (2003) adalah tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang relatif 
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sulit untuk diartikan dan digunakan oleh individu. Thompson et al (1991) menemukan 

adanya hubungan yang negatif antara kompleksitas dan pemanfaatan SI. 

Menurut Venkatesh dan Moris (2000) menyatakan bahwa ekspektasi usaha 

menjadi determinan minat pemanfaatan sistem. Venkatesh et al (2003), ekspektasi 

usaha mempunyai hubungan yang signifikan dengan minat pemanfaatan SI hanya 

selama periode pasca pelatihan tetapi kemudian menjadi tidak signifikan pada periode 

implementasi, hal ini konsisten dengan penelitian Davis et al. (1989); Thompson et al. 

(1991). 

Dari hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh exposure dalam dimensi 

institutional factors, social factors, dan individual factors terhadap perceived 

importance IS dalam bentuk performance dan personal memiliki hubungan yang 

signifikan, maka penulis menyusun hipotesis: 

H1c : IS Exposure memiliki pengaruh positif terhadap perceived IS 

Importance. 

 

2.5. Hubungan Information Security Self-Efficay dan Perceived Importance of 

Information Security 

Lewis et al (2003) mengemukakan hipotesis Self-Efficay memiliki hubungan 

positif signifikan dengan keyakinan seseorang terhadap pemanfaatan teknologi, tetapi 

hasil penelitian tidak terjadi hubungan yang signifikan antara Self-Efficay dengan 

keyakinan seseorang terhadap pemanfaatan teknologi.  

Lewis et al (2003) juga mengemukakan hipotesis Self-Efficay memiliki 

hubungan positif signifikan dengan keyakinan seseorang terhadap kemudahan 

penggunaan teknologi, hasil penelitian Lewis et al (2003) teruji signifikan dengan 

nilai p<.001. 
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 Maharsi dan Mulyadi (2007) yang melakukan penelitian tentang “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking di 

Surabaya” mengemukan hipotesis Computer Self Efficacy (CSE) berpengaruh 

signifikan pada Perceived Usefulness (PU). Hasil hipotesis Maharsi dan Mulyadi 

(2007) dengan software Lisrel didapatkan Nilai t CSE terhadap PU sebesar 2,12 lebih 

besar dari batas kritis (1,96) sehingga hubungan CSE dengan PU terbukti signifikan 

secara statistik. Sedangkan koefisien variabel laten CSE terhadap PU (γ) sebesar 0,27 

lebih rendah dari batas kritis (0,30) menunjukkan kekuatan hubungan CSE dengan PU 

tidak terlalu besar. 

Lam dan Lee (2005) melakukan penelitian terhadap masyarakat kaum papa di 

hongkong dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengajukan 

hipotesis internet Self-Efficay kaum papa berkorelasi positif terhadap persepsi 

kompetensi pengguna. Hasil penelitian Lam dan Lee (2005) diketahui internet Self-

Efficay berkorelasi positif dan signifikan terhadap persepsi kompetensi pengguna 

dengan nilai β=0.698, p<0,001. Penelitian Lam dan Lee (2005) juga diketahui internet 

Self-Efficay berkorelasi negatif dengan ketakutan penggunaan internet dengan nilai β= 

-0.289, p<0,001. 

Compeau et al (1999) mengemukakan hipotesis semakin tinggi Self-Efficay 

seseorang semakin tinggi pula ekspektasi kinerja seseorang yang didukung referensi 

dari Bandura et al (1977), Betz dan Hackett (1981), Compeau dan Higgins (1995), 

Stumpt et al (1987). Hasil penelitian Compeau et al (1999) menunjukkan Computer 

elf-Efficay seseorang berkorelasi positif signifikan terhadap ekpektasi kinerja personal 

dengan nilai β= 0.31, p<0,001. 

Bandura (1977) dalam Pahnila et al (2007) mengemukakan kemampuan-diri 

menekankan kepada kemampuan seseorang atau pandangan kemampuan seseorang 
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untuk mengatasi tugas kedepan. Teori self-efficacy mengusulkan jika suatu organisasi 

bisa meningkatkan kemampuan-diri pegawai dan memiliki pandangan pegawai  

mampu menyelesaikan tugas-tugas kedepan, maka organisasi dapat meningkatkan 

efisiensi (Bandura, 1977). Pahnila et al (2007) mengemukakan response costs adalah 

biaya akibat dari perilaku seseorang. Akibat dari perilaku akan berdampak kearah, 

sebagi contoh biaya moneter, penggangguan, kejadian memalukan dan konsekwensi 

negatif lainnya (Woon et al, 2005). 

Bandura (1997) dalam buku Self-efficacy: The Exercise of Control 

mengemukakan  “Students whose sense of efficacy was raised set higher aspirations 

for themselves, showed greater strategic flexibility in the search for solutions, 

achieved higher intellectual performances, and were more accurate in evaluating the 

quality of their performances than were students of equal cognitive ability who were 

led to believe they lacked such capabilities.” 

Bandura et al (1977) dalam jurnal Cognitive Processes Mediating Behavioral 

Change mengemukakan persepsi kemampuan diri memepengaruhi tingkatan kinerja 

dengan meningkatkan itensitas dan ketekunan. Bandura (2000) dalam buku Handbook 

of Principles of Organization Behavior mengemukakan mengelola self-efficacy 

berguna untuk keefektipan seseorang dan organisasi dengan meningkatnya 

kompetensi dan kinerja orang tersebut. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh self-efficacy  

terhadap perceived importance of Information Security dalam bentuk keyakinan 

seseorang terhadap kemudahan penggunaan teknologi memiliki hubungan yang 

signifikan, namun hubungan self-efficacy terhadap perceived importance of IS dalam 

bentuk pemanfaatan teknologi tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dari hasil-
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hasil  penelitian pengaruh self-efficacy terhadap perceived importance of IS maka 

penulis menyusun hipotesis: 

H2 : Perceived IS Self-Efficacy memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

IS Importance. 

 

2.6. Hubungan Perceived Importance of Information Security dan Information 

Security Behavior 

Wibowo (2009) pada penelitian perilaku penggunaan sistem informasi 

mengemukan hipotesis bahwa perceived usefulness berpengaruh terhadap attitude 

toward using. Penelitian Wibowo (2009) menggunakan uji statistik dengan structural 

equation modeling (SEM) menggunakan software Lisrael v8.30 didapatkan persepsi 

terhadap kemanfaatan sistem informasi berkorelasi positif dengan perilaku untuk 

menggunakan suatu teknologi dengan koefisien β=0,40 yang berarti variabel persepsi 

terhadap kemanfaatan sistem informasi memberikan pengaruh sebesar 40% terhadap 

variabel perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. 

Maharsi dan Mulyadi (2007) yang melakukan penelitian tentang “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking di 

Surabaya” mengemukan hipotesis minat penggunaan internet banking dipengaruhi 

oleh persepsi pengguna tentang kredibilitas dari internet banking yang berhubungan 

dengan keamanan dan privasi. Hasil hipotesis Maharsi dan Mulyadi (2007) dengan 

software Lisrel didapatkan nilai t=2,61 lebih besar dari batas kritis (1,96) sehingga 

hubungan persepsi pengguna tentang kredibilitas dari internet banking dengan minat 

penggunaan internet banking terbukti signifikan dengan koefisien variabel laten 

sebesar β= 0,22 lebih rendah dari batas kritis (0,30) menunjukkan kekuatan hubungan 

kedua varibel tidak terlalu besar. 
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Phelps (2005) mengusulkan hipotesis self-efficacy keamanan sistem informasi 

mempengaruhi perilaku keaman informasi dengan moderasi oleh permulaan tugas dan 

ketekunan tugas. Hasil penelitian Phelps (2005) pada hubungan yang pertama 

menjelaskan koefisien jalur antara self-efficacy dan didapatkan hubungan yang 

signifikan diantara keduanya yaitu permulaan tugas (β=.60, p<.001) dan ketekunan 

tugas (β=.45, p<.001).  Penelitian Phelps (2005) juga mendapatkan koefisien jalur 

antara self-efficacy dan implementasi secara efektif keamanan sistem informasi 

memiliki hubungan yang kuat dan sangat signifikan (β=-.57, p<.001). 

Compeau et al (1999) mengemukakan hipotesis outcome expectations 

(profesional dan personal) mempengaruhi affect dan usage. Compeau et al (1999) 

mendefinisikan outcome expectations sebagai persepsi sebagai konsekwensi 

penggunaan komputer yang mana memiliki dua dimensi, yaitu : 1) Performance-

related outcomes terjalinnya antara perbaikan dalam kinerja pekerjaan (efisiensi dan 

efektif) dengan penggunaan komputer, 2) Personal outcome expectations terkait 

dengan ekpektasi perubahan dalam image atau status atau pengharapan hadiah seperti 

promosi, pujian atau kenaikan gaji. Hasil penelitian Compeau et al (1999) didapatkan 

performance outcome expectations memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap 

affect (β=.29, p<.001) dan usage (β=.25, p<.001), sedangkan personal outcome 

expectations tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan affect dan memiliki 

korelasi negatif signifikan dengan usage (β=-.10, p<.05). 

Triandis (1979) mengemukakan bahwa perilaku seseorang merupakan 

ekspresi dari keinginan atau minat seseorang (intention), dimana keinginan tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, perasaan (affect), dan konsekuensi-konsekuensi 

yang dirasakan (perceived consequences). Davis et al (1989) mengemukakan bahwa 

adanya manfaat yang dirasakan oleh pemakai Sistem Informasi (SI) akan 
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IS Exposure IS Self-Efficacy H1a 

meningkatkan minat mereka untuk menggunakan SI. Sedangkan Thompson et al 

(1991) menyatakan bahwa keyakinan seseorang akan kegunaan SI akan meningkatkan 

minat mereka dan pada akhirnya individu tersebut akan menggunakan SI dalam 

pekerjaannya. Venkatesh et al (2003) menyatakan bahwa terdapat adanya hubungan 

langsung dan signifikan antara minat pemanfaatan SI terhadap penggunaan SI.  

Dari hasil-hasil penelitian mengenai pengaruh Perceived Information Security 

Importance terkait dengan pemanfaatan dan kemudahan dalam pemakaian suatu 

sistem terhadap Perceived Information Security Behavior baik berupa sikap, minat, 

kecenderungan, keinginan dan perilaku individu dalam pengamanan informasi 

memiliki hubungan yang signifikan, maka penulis menyusun hipotesis: 

H3 : Perceived IS Importance memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

IS Behavior. 

 

2.7. Model Penelitian 

Model penelitian merupakan replikasi penelitian Chai et al (2006) yang 

menguji faktor-faktor yang memotivasi anak-anak usia sekolah untuk memiliki 

perhatian terhadap pengamanan informasi dan yang memotivasi mereka untuk 

menggunakan internet secara aman. 

 

Gambar 2.2. Model Penelitian ke-1 
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Gambar 2.3. Model Penelitian ke-2 

 

Gambar 2.4. Model Penelitian ke-3 

 

Chai et al (2006) menggunakan teori kognitif sosial dengan mengajukan 

information Security Self-Efficacy, information Security Importance dan information 

Security Exposure sebagai faktor penting dalam mempengaruhi sikap anak-anak 

sekolah menengah kearah pengamanan informasi. 

Model penelitian Chai et al (2006) menjelaskan information security exposure, 

information security self-efficacy dan information security importance secara 

independen dan bersamaan berpengaruh secara positif terhadap information security 

behavior.  

 

2.8. Simpulan  

Model penelitian yang digunakan chai et al (2006) merupakan salah satu 

model penelitian dalam penerapan teori kognitif sosial dimana dalam penelitian Chai 

et al (2006) menguji faktor-faktor yang memotivasi anak-anak usia sekolah untuk 

memiliki perhatian terhadap pengamanan informasi dan yang memotivasi mereka 

untuk menggunakan internet secara aman. 
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IS Importance 
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Hasil penelitian Chai et al (2006) menunjukkan hubungan antara variabel 

berkorelasi signifikan kecuali pada hubungan IS Exposure dengan IS Behavior dimana 

tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Penulis menggunakan model penelitian Chai et al (2006) untuk menguji IS 

Exposure, IS Self-Efficacy, Perceived IS Importance sebagai faktor penting IS 

Behavior bagi pegawai Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) 

Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menggunakan sistem informasi dan internet 

secara aman. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penjelasan dan menguji pengaruh 

antara varibel-variabel yang terumus dalam hipotesis. Pada penelitian ini akan diuji 

pengaruh IS exposure, IS self-efficacy, dan IS importance terhadap IS behavior. 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) di 

Yogyakarta didirikan pada tanggal 19 September Tahun 1955 dengan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53759/Kab. Pada awalnya, 

pendidikan dan pengajaran ekonomi di Universitas Gadjah Mada, dilaksanakan oleh 

Jurusan Ekonomi yang dikordinasi oleh Bagian Hukum, Fakultas Hukum, Ekonomi, 

Sosial dan Politik (Fakultas HESP). Mulai tahun akademi 1952/1953, dengan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 29512/Kab., status 

“Jurusan” untuk pengajaran ekonomi telah ditingkatkan menjadi “Bagian” pada 

Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (Fakultas HESP). Dalam 

perkembangan selanjutnya, mulai tahun akademi 1955/1956, Fakultas HESP dipecah 

menjadi 3 fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial 

Politik, yang kesemuanya menempati Pagelaran Keraton Yogyakarta. 

Fakultas Ekonomi UGM sendiri merupakan fakultas ekonomi negeri yang 

ketiga di Indonesia. Fakultas Ekonomi negeri yang pertama adalah Fakultas Ekonomi 

di Makasar yang merupakan cabang Universitas Indonesia yang didirikan tanggal 8 

Oktober Tahun 1948 dan kemudian menjadi Fakultas Ekonomi Universitas 
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Hasanudin. Sedangkan fakultas ekonomi negeri yang kedua adalah Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia di Jakarta yang didirikan tanggal 15 Januari Tahun 1951. 

Setelah beberapa tahun menempati Pagelaran Keraton, mulai tahun 1958, 

Fakultas Ekonomi UGM pindah ke Bulaksumur dan menempati sebagian Gedung 

Pusat Tata Usaha Universitas Gadjah Mada. Pada bulan Januari Tahun 1989, Fakultas 

Ekonomi kembali pindah dan mulai menempati gedung baru di Jalan Humaniora yang 

terus digunakan hingga saat ini. 

Perubahan nama Fakultas Ekonomi UGM menjadi Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis (FEB) UGM adalah untuk memenuhi tujuan go-international, fakultas 

memandang perlu untuk menggunakan istilah yang berlaku secara internasional yang 

memudahkan FEB untuk beradaptasi dalam komunitas internasional, tanpa ada 

kerancuan antara nama fakultas dan program-program studi atau departemen yang ada 

dibawah fakultas. Perubahan nama ini tertuang dalam surat Keputusan Rektor 

Universitas Gadjah Mada nomor 262/P/SK/HT/2007, tertanggal 27 Agustus 2007. 

FEB UGM dalam menjalankan tugas sehari-hari berpedoaman pada Visi, Misi 

serta Tujuan dan Kebijakan Strategis sebagai berikut: 

Visi: Menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis terkemuka di kawasan Asia Tenggara 

pada tahun 2013 dalam pengkajian, pengembangan, penerapan, pengamalan dan 

penyebarluasan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, yang menjunjung tinggi 

etika, kejujuran, dan kebebasan akademik. 

Misi :  

1. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk 

kepribadian kesarjanaan yang memiliki komitmen pengembangan ilmu 

dan aplikasinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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2. Menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi yang diperlukan untuk pembangunan bangsa, 

melalui program diploma, sarjana, dan pasca sarjana, dengan 

memanfaatkan teknologi dan menerapkan prinsip tata kelola organisasi 

yang baik. 

3. melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menjadikan dan 

mengembangkan jejaring industri, pemerintah dan regulator serta industri 

lain yang relevan basis penelitian ekonomi dan manajemen. 

Tujuan dan Kebijakan Strategis : 

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara nasional maupun 

internasional, dengan memberi prioritas tertinggi pada kualitas belajar 

mengajar. 

2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas, dengan meningkatkan alokasi 

sumberdaya secara memadai. 

3. Melaksanakan program pengabdian masyarakat, dengan menjaga dan 

mengembangkan jejaring dengan industri, pemerintah dan regulator, dan 

institusi lain yang relevan. 

4. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. 

Untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Kebijakan Strategis tersebut perlu 

adanya dukungan perangkat sistem yang berbasis teknologi informasi guna mencapai 

efesiensi kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal itu diupayakan dari FEB 

UGM dengan menerapkan aplikasi sistem informasi terpadu FEB UGM (Sintesis) 

yang penggunaannya dimulai pada tahun 2008. Sintesis merupakan perangkat sistem 

interconnecting berbagai aplikasi yang saat ini telah ada, seperti: aplikasi payroll, 
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aplikasi akademik, aplikasi sumber daya manusia (SDM), aplikasi perpustakaan, 

aplikasi aset dan lainnya.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Perceived Importance of 

Information Security Chai et al (2006) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Adanya kemiripan obyek penelitian. Penelitian ini juga dilakukan untuk 

menguji faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk memiliki 

perhatian terhadap pengamanan informasi. 

2. Penelitian Chai et al (2006) menaruh perhatian pada pengukuran kognitif 

seseorang melalui konstruk self-efficacy. Bandura (1984) mendefinisikan 

self-efficacy sebagai pertimbangan-pertimbangan manusia tentang 

kemampuan-kemampuannya untuk mengorganisasi dan mengeksekusi 

tindakan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi pegawai untuk 

memiliki perhatian terhadap pengamanan informasi dan penggunaan internet secara 

aman, sehingga unit analisis yang digunakan adalah individu yaitu para pegawai 

program S1 FEB UGM. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2003). Mengingat 

keterbatasan waktu dan biaya, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai program S1 FEB UGM. Total jumlah pegawai pada program S1 FEB UGM 

tersebut adalah sejumlah 82 pegawai (Juli 2009). 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah anggota yang 

dipilih dari populasi (Sekaran, 2003). Metode pengambilan sampel yang digunakan 
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untuk penelitian ini adalah pengambilan sampel cara probabilitas (probability 

sampling) yaitu besarnya peluang atau probabilitas elemen populasi untuk terpilih 

sebagai subjek sampel diketahui (Sekaran, 2003). Peneliti menetapkan kriteria 

responden penelitian adalah para pegawai yang menggunakan aplikasi sistem 

informasi terpadu FEB UGM (Sintesis) dan internet secara penuh dalam pelaksanaan 

tugas pekerjaan sehari-hari. Tidak semua pegawai yang termasuk dalam populasi 

penelitian ini melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan Sintesis 

dan internet. Untuk mengumpulkan informasi mengenai para pegawai yang 

memenuhi kriteria sebagai responden, maka peneliti melakukan wawancara dan 

pengamatan langsung pada Program S1 FEB UGM.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian Keuangan dan 

Kepegawaian/Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Umum dan pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan sehari-hari para pegawai, diketahui terdapat 

sebanyak 64 pegawai yang menggunakan Sintesis dan internet dalam melakukan 

pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan ukuran sampel 

sebanyak 64 responden. 

Jumlah sampel yang dapat dikumpulkan sebanyak 59 responden dari 64 

kuesioner yang disebar. Sedangkan sampel yang dapat dianalisa lebih lanjut sebanyak 

55 responden. Beberapa kuesioner yang kembali tidak dapat diolah karena beberapa 

alasan diantaranya; cacat, jawaban yang diberikan responden tidak lengkap, jawaban 

rangkap dan sebagainya. 

Roscoe (1975) seperti dikutip dalam Sekaran (2003) mengajukan rules of 

thumb dalam menentukan ukuran sampel sebagai berikut: 

1. Ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah jumlah yang 

tepat untuk riset pada umumnya. 
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2. Pada saat sampel dibagi dalam subsampel (laki-laki/perempuan, 

junior/senior) ukuran sampel minimum 30 untuk setiap kategori adalah 

penting. 

3. Dalam multivariate research (meliputi analisis multiple regression), 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) 

sebesar jumlah variabel dalam penelitian. 

4. Untuk riset experimental sederhana dengan tight experiment control, riset 

yang sukses akan terjadi jika sampel sedikitnya 10 sampai 20 dari ukuran 

tersebut. 

Berdasarkan rules of thumb tersebut, maka ukuran sampel sebanyak 55 

responden telah memenuhi persyaratan poin 1, dimana minimum jumlah responden 

yaitu 30 responden. Selain itu, ukuran sampel sebanyak 55 responden juga telah 

memenuhi persyaratan poin 3 dimana penelitian ini menggunakan empat buah 

variabel sehingga ukuran sampel minimum adalah 40 responden.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini memerlukan data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Data-data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. 

1.  Data Primer 

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan survei melalui 

penyebaran kuesioner. Kuesioner penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Bagian I, berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum untuk 

mengetahui karakteristik responden, seperti jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pengalaman penggunaan internet, penggunaan internet 

dalam sehari dan akses penggunaan internet. 
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b. Bagian II, berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel 

penelitian untuk mendapatkan data tentang tanggapan responden 

mengenai IS Exposure, IS Self-efficacy, dan Perceived IS Importance 

sebagai faktor-faktor yang memotivasi pegawai untuk memiliki 

perhatian terhadap pengamanan informasi dalam penggunaan aplikasi 

Sintesis dan internet. 

Peneliti menyebarkan kuesioner melalui kepala subbagian masing-masing 

atas permintaan kasubsi umum Program S1 FEB UGM dikarenakan 

kesibukan pegawai. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dari buku, jurnal, 

dan artikel yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan penelitian ini guna mengetahui teori yang mendukung pelaksanaan 

penelitian. 

 

3.4. Karakteristik Responden 

Responden yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 55 orang. 

Berdasarkan hasil survei dengan penyebaran kuesioner, maka karakteristik responden 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis Kelamin 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah responden laki-laki terhitung 

sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 51,56% sedangkan 

responden perempuan sejumlah 27 orang dengan persentase sebesar 

48,44%. Hal ini menunjukkan bahwa Program S1 FEB UGM Yogyakarta 
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jumlah pegawai laki-laki dan perempuan cenderung seimbang. Daftar 

responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dalam Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 28 51,56% 
Perempuan 27 48,44% 
Total 55 100,00% 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

2.  Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat pendidikan terbanyak adalah 

diploma yaitu sejumlah 20 orang dengan persentase sebesar 36,36% 

disusul responden dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) sejumlah 16 

orang (29,09%), SMA sejumlah 15 orang (27,27%), SMP sejumlah 2 

orang (3,64%) dan untuk tingkat pendidikan pascasarjana sejumlah 2 

orang dengan persentase sebesar 3,64%. Daftar responden berdasarkan 

tingkat pendidikan ditunjukkan dalam Tabel 3.2 berikut. 

 

Tabel 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 
SMP 2 3,64% 
SMA 15 27,27% 
Diploma 20 36,36% 
S1 16 29,09% 
Pascasarjana 2 3,64% 
Total 55 100% 

     Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

3.  Pengalaman Penggunaan Internet 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pegawai yang memiliki 

pengalaman penggunaan internet < 1 tahun sejumlah 1 orang dengan 
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persentase sebesar 2,63%, pegawai yang memiliki pengalaman 

penggunaan internet 1 – 3 tahun sejumlah 16 orang dengan persentase 

sebesar 28,95%, pegawai yang memiliki pengalaman penggunaan internet 

4 – 7 tahun sejumlah 14 orang dengan persentase sebesar 26,32% dan 

untuk pegawai yang memiliki pengalaman penggunaan internet > 7 tahun 

sejumlah 23 orang atau dengan persentase sebesar 42,11%. Daftar 

responden berdasarkan pengalaman penggunaan internet ditunjukkan 

dalam Tabel 3.3 berikut. 

 

Tabel 3.3 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pengalaman Penggunaan Internet 

Pengalaman 
Penggunaan Internet Frekuensi Persentase 

< 1 tahun 1 2,63% 
1 – 3 tahun 16 28,95% 
4 – 7 tahun 14 26,32% 
> 7 tahun 23 42,11% 

Total 55 100,00% 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

4. Penggunaan Internet dalam Sehari 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pegawai yang 

menggunakan internet dalam sehari < 1 jam sejumlah 9 orang dengan 

persentase sebesar 15,79%, pegawai yang menggunakan internet dalam 

sehari 1 – 3 jam sejumlah 16 orang dengan persentase sebesar 28,95%, 

pegawai yang menggunakan internet dalam sehari 3 – 5 jam sejumlah 6 

orang dengan persentase sebesar 10,53% dan untuk pegawai yang 

menggunakan internet dalam sehari > 5 jam sejumlah 25 orang atau 

dengan persentase sebesar 44,74%. Daftar responden berdasarkan 

penggunaan internet dalam sehari ditunjukkan dalam Tabel 3.4 berikut. 
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Tabel 3.4 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Penggunaan Internet Dalam Sehari 

Penggunaan Internet 
Dalam Sehari Frekuensi Persentase 

< 1 jam 9 15,79% 
1 – 3 jam 16 28,95% 
3 – 5 jam 6 10,53% 
> 5 jam 25 44,74% 

Total 55 100,00% 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

5. Akses Penggunaan Internet 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui akses penggunaan internet di 

kantor mendominasi pegawai dalam melakukan akses internet yaitu 

sejumlah 55 orang, tempat akses berikutnya di rumah sejumlah 32 orang, 

di warung internet (warnet) sejumlah 17 orang dan akses internet melalui 

mobile device (seperti: telepon genggam, PDA, netbook dll) sejumlah 12 

orang. Daftar responden berdasarkan akses penggunaan internet 

ditunjukkan dalam Tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5 Karakteristik Responden  

Berdasarkan Akses Penggunaan Internet 

Akses Penggunaan 
Internet Jumlah 

Di Kantor 55 
Di Rumah  32 
Di Warnet 17 
Mobile Device 12 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 
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3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Information Security Exposure (ISE) 

Information security exposure adalah pengalaman pembelajaran dan 

pengetahuan tentang keamanan dan privasi informasi dalam penggunaan sistem 

informasi dan komputer (Chai et al, 2006). 

Variabel information security exposure diukur menggunakan dua pertanyaan 

yang diadaptasi dari penelitian Chai et al (2006). Kedua pertanyaan meliputi 

pengetahuan tentang melindungi informasi pribadi dari pengguna lain dan dari 

serangan virus. Setiap item pernyataan dinyatakan dengan menggunakan skala likert 5 

poin, yang masing-masing bernilai dari ”sangat tidak setuju” (1) hingga ”sangat 

setuju” (5). 

2.  Information Security Self-efficacy (ISS) 

Information security self-efficacy adalah pandangan pribadi seseorang tentang 

kapabilitas untuk menunjang kinerja perilaku pengamanan informasi (Chai et al, 

2006). 

pernyataan-pernyataan mengenai information security self-efficacy diadaptasi 

dari empat item penelitian Chai et al (2006). Keempat pernyataan tersebut meliputi 

kapabilitas seseorang dalam membuat password yang aman, kapabilitas dalam 

menjaga informasi pribadi yang sangat rahasia, kapabilitas dalam melindungi 

komputer dari serangan virus dan kapabilitas pemahaman tentang permasalah 

keamanan komputer. Setiap item pernyataan dinyatakan dengan menggunakan skala 

likert 5 poin, yang masing-masing bernilai dari ”sangat tidak setuju” (1) hingga 

”sangat setuju” (5). 

3. Perceived Information Security Importance (ISI) 



47 
 

    

Perceived information security importance adalah individu merasa pentingnya 

akan perilaku pengamanan informasi (Chai et al, 2006). Pengukuran variabel 

perceived information security importance diadaptasi dari penelitian Chai et al (2006) 

dengan menggunakan empat item pernyataan meliputi persepsi akan pentingnya 

menjaga informasi pribadi dalam menggunakan komputer dan internet serta manjaga 

komputer dari serangan virus dan berperilaku aman dalam menggunakan internet. 

Setiap item pernyataan dinyatakan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang 

masing-masing bernilai dari ”sangat tidak setuju” (1) hingga ”sangat setuju” (5). 

4. Information Security Behavior (ISB ) 

Information security behavior adalah perilaku pengguna sistem informasi 

untuk melindungi privasi dan komputer dari serangan luar/pihak yang tidak 

berkepentingan (Chai et al, 2006). Information security behavior diukur 

menggunakan lima item pernyataan yang diadaptasi dari penelitian Chai et al (2006). 

Kelima pernyataan meliputi perilaku responden dalam penggunaan sistem infromasi 

dan internet yang terkait dengan upaya dalam menjaga keamanan informasi. Setiap 

item pernyataan dinyatakan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yang masing-

masing bernilai dari ”sangat tidak setuju” (1) hingga ”sangat setuju” (5). 

 

3.6. Pengujian Instrumen Penelitian 

3.6.1. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk memastikan kemampuan dari skala untuk 

mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran, 2003). Penelitian ini menggunakan 

construct validity yang menguji seberapa baik hasil penelitian yang didapatkan dari 

instrumen pengukuran yang digunakan sesuai dengan teori dimana pengujian 

dilakukan (Sekaran, 2003). 
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Menguji constructy validity dilakukan dengan melakukan pengujian seluruh 

matrik korelasi (korelasi antar variabel) yang diukur dengan analisis faktor dengan 

aplikasi Statistic Package for Social Science (SPSS). Pengujian construct validity 

ditaksir melalui convergent dan discriminant validity. Convergent validity 

menunjukkan bahwa dua atau lebih item pertanyaan yang mengukur konsep yang 

sama berkorelasi sangat kuat, sementara discriminant validity menunjukkan bahwa 

dua atau lebih item pertanyaan yang mengukur konsep yang berbeda berkorelasi 

sangat lemah (Sekaran, 2003). 

Tolak ukur awal yang digunakan untuk menyatakan dapat tidaknya dilakukan 

analisis faktor adalah dengan melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan nilai 

signifikansi. Menurut Santoso (2007) jika nilai KMO > 0,5 dengan signifikansi < 0,05 

maka dinyatakan dapat digunakan untuk analisis faktor. Factor analysis merupakan 

suatu analisis struktur hubungan (korelasi) antara sejumlah besar variabel (misal: tes 

skor, tes item, respon kuesioner) dengan mendefinisikan satu set dimensi yang dikenal 

sebagai faktor (Hair et al., 1998). Hasil pengujian akan ditunjukkan oleh nilai factor 

loading yaitu koefisien yang menunjukkan tingkat korelasi antara butir pernyataan 

dengan faktornya.Untuk mengukur validitas dalam analisis faktor dapat diketahui 

dengan melihat nilai factor loading-nya.  

Hair et al. (1998) mengkategorikan nilai-nilai factor loading sebagai berikut: 

• factor loading ≥ 0,30 dipertimbangkan sebagai batas minimal 

• factor loading ± 0,40 dipertimbangkan lebih penting 

• factor loading ± 0,50 atau lebih besar dapat diterima secara signifikan 
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Berikut disajikan table output yang dihasilkan dari Kaiser-Meyer-Olkin and 

Bartlett’s test dengan program SPSS. 

 

Tabel 3.6 KMO and Bartlett’s Test 

 
    Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Berdasarkan output pada table 3.6, hasil chi square yang signifikan (443,722) 

dan probabilitas (Sig.=0,000). Indeks Measuring Sampling Adequacy (MSA) 

menunjukkan angka 0,751. Menurut Santoso (2007), angka indeks yang lebih besar 

dari 0,5 menunjukkan bahwa kumpulan item pertanyaan yang digunakan dapat 

diproses lebih lanjut yaitu dilakukan analisis faktor terhadap item-item pertanyaan. 

 Berikutnya kita perlu memperhatikan tabel component matrix. Angka dalam 

tabel menunjukkan factor loading tiap item pertanyaan yang menunjukkan kuatnya 

korelasi yang dimiliki item pertanyaan tersebut dalam menjelaskan faktor. Menurut 

Hair et. al. (1998) terdapat rule of thumb dalam penentuan batas minimum nilai factor 

loading. Item pertanyaan dengan factor loading ≥0.3 dipertimbangkan sebagai batas 

minimal, ± 0.4 dipertimbangkan lebih penting dan jika factor loading-nya ± 0.5 atau 

lebih diterima secara signifikan.  

Berikut disajikan tabel output yang dihasilkan dari Rotated Component 

Matrixa dengan program SPSS. 
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Tabel 3.7 Rotated Component Matrix 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Berdasarkan hasil Rotated component matrix pada Tabel 3.7, dapat diketahui 

skor nilai factor loading paling rendah adalah sebesar 0,668 yaitu item ISB1 

sedangkan nilai factor loading paling tinggi sebesar 0,853 yaitu item ISB4. Karena 

nilai factor loading seluruh item berada pada kisaran ± 0,50 atau lebih besar maka 

dapat disimpulkan data item-item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat valid. 

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa construct 

validity telah terpenuhi. Artinya, data hasil penelitian yang didapatkan dari instrumen 

pengukuran telah sesuai dengan konsep yang digunakan. 
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3.6.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas mengindikasikan mengenai stabilitas dan konsistensi 

dimana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketepatan sebuah 

pengukuran (Sekaran, 2003). Suatu alat ukur dikatakan reliable apabila jawaban 

responden terhadap pernyataan tetap stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, 

uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai alpha atau dengan Cronbach’s 

Alpha. Cronbach’s alpha merupakan koefisien reliabilitas yang mengindikasikan 

seberapa baik item-item memiliki korelasi satu sama lain. 

Perhitungan cronbach’s alpha dilakukan dengan menghitung rata-rata 

interkorelasi di antara butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Sekaran (2003) 

mengkategorikan nilai cronbach’s alpha sebagai berikut: 

• Cronbach’s Alpha 0,8 – 1,0: reliabilitas baik 

• Cronbach’s Alpha 0,6 – 0,79: reliabilitas bisa diterima 

• Cronbach’s Alpha < 0,6: reliabilitas buruk 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Dari 

hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach’s alpha sebesar 0,832 untuk item-item 

pertanyaan variabel information security exposure; 0,796 untuk item-item pertanyaan 

information security self-efficacy; 0,844 untuk item-item pertanyaan variabel 

information security importance; dan 0,806 untuk item-item pertanyaan variabel 

information security behavior. Nilai-nilai cronbach’s alpha hasil uji reliabilitas 

disajikan dalam Tabel 3.8 berikut ini.  
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Tabel 3.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha N of Items Keterangan 
Information Security Exposure 0,832 2 Reliable 
Information Security Self-efficacy 0,796 4 Reliable 
Information Security Importance 0,844 4 Reliable 
Information Security Behavior 0,806 5 Reliable 

 Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Menurut Sekaran (2003), alat ukur dianggap baik apabila nilai cronbach’s 

alpha berada pada 0,8 – 1,0 (reliabilitas baik). Berdasarkan Tabel 3.10 di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah baik, karena semua data 

untuk item pertanyaan setiap variabel memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,8, 

kecuali data pada item information security self-efficacy dengan nilai cronbach’s 

alpha 0,6 – 0,79 sehingga reliabilitas bisa diterima. Dengan demikian, instrumen yang 

digunakan telah mengindikasikan adanya stabilitas dan konsistensi dalam mengukur 

konsep.    

 

3.7. Simpulan 

Dari uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel sehingga cukup 

layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam pengujian hipotesis yang diusulkan. Hasil 

analisis data penelitian dan pengujian hipotesis disajikan pada bab selanjutnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 
 

Bab ini memaparkan hasil analisis data penelitian, antara lain hasil uji asumsi 

klasik, hasil pengujian hipotesis serta pembahasan terkait temuan hasil penelitian. 

 

4.1. Uji Asumsi Klasik 

Peneliti melakukan tiga tahap analisis regresi terhadap tiga model dalam 

penelitian ini, yaitu tahap pertama analisis regresi linear sederhana dan kedua tahap 

berikutnya menggunakan analisis regresi linear berganda. Dalam tahap pertama, 

analisis regresi linear sederhana untuk meregresi variabel Information Security 

Exposure terhadap variabel Information Security Self-efficacy. 

Dalam model kedua penelitian ini, peneliti melakukan analisis regresi linear 

berganda untuk meregresi variabel Information Security Exposure dan Information 

Security Self-efficay terhadap variabel Information Security Importance. Sebelum 

melakukan analisis regresi ini, peneliti melakukan pengujian pada beberapa asumsi 

yang harus terpenuhi yaitu model regresi harus berdistribusi normal, bebas 

heteroskedastisitas (homoskedastisitas), bebas multikolinearitas, dan bebas 

autokorelasi. 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi normalitas data. Kuncoro (2004) 

menyatakan bahwa normalitas data merupakan salah satu asumsi yang 

mendasari penggunaan model regresi linear klasik. Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2001). Hasil residu dari model regresi, 
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yaitu variabel Unstandardized Residual diuji dengan metode Kolmogorov 

Smirnov-Z. Dengan bantuan program SPSS, hasil uji normalitas dipaparkan 

dalam Tabel 4.1 berikut ini. 

 

Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Wahyono (2006) menyatakan bahwa hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari 

adanya tulisan di bawah tabel yang menyatakan bahwa test distribution is 

normal. Selain itu dapat juga dilihat melalui nilai Kolmogorov-Smirnov hitung 

dan angka probabilitas. Dari hasil uji normalitas dalam Tabel 4.1, dapat dilihat 

besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,786 dan nilai signifikansi jauh di 

atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residu berpengaruh tidak signifikan 

terhadap model sehingga model regresi berdistribusi normal.  

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2001). Jika varians dari residual dari satu observasi ke 

observasi yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians 
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berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas > 0,05. 

Hasil uji heteroskedastisitas dipaparkan dalam Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas dalam Tabel 4.2, menunjukkan nilai 

signifikansi di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat 

homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas.  

c.  Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel independen. Untuk 

menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance 

dan VIF yang dihasilkan. Santoso dan Tjiptono (2004) menyatakan bahwa 

syarat suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah memiliki nilai 

VIF yang berkisar pada angka 1 dan nilai tolerance yang mendekati angka 1. 

Hair et al (1998) menyatakan bahwa batas maksimum VIF adalah 5 sehingga 

multikolinearitas yang terjadi dalam suatu model masih dianggap aman. 

Dengan bantuan program SPSS, hasil uji multikolinearitas dipaparkan dalam 

Tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel Tolerance VIF Simpulan 
IS Exposure 
IS Self-efficacy 

0,846 
0,846 

1,182 
1,182 

Bebas Multikolinieritas 
Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Dari Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan model yang bebas multikolinearitas, dengan 

nilai tolerance untuk kedua variabel yang mendekati 1 yaitu sebesar 0,846 dan 

nilai VIF yang berkisar di angka 1 yaitu sebesar 1,182. Model regresi yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah model yang bebas multikolinearitas, 

yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang sempurna (mendekati 

sempurna) antara kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

d.  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah kondisi dimana serangkaian data time series menunjukkan 

adanya korelasi antara data saat ini dengan data sebelumnya (Gujarati, 1995). 

Di dalam model regresi yang baik, kondisi autokorelasi tidak boleh terjadi. Uji 

autokorelasi dapat dilihat melalui nilai Durbin-Watson Test (DW). Sebagai 

pedoman ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

• 0 < DW < dl = Autokorelasi 

• dl < DW ≤ du = Inkonklusif/ragu-ragu 

• 4-dl < DW < 4 = Non-Autokorelasi 

• 4-du ≤ DW ≤ 4-dl = Inkonklusif/ragu-ragu 

• du < DW < 4-du = Autokorelasi 

dl merupakan nilai Lower Bound dan du merupakan nilai Upper Bound 

. 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi 

  
      Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat kita lihat bahwa nilai Durbin-Watson Test 

(DW) sebesar 1,951 dan didapatkan nilai du = 1,641 sehingga diperoleh 4 – du 

= 2,359. Karena nilai Durbin-Watson berada antara du dan 4 – du (du < DW < 

4-du ) atau berada pada nilai ± 2 (Gujarati, 1995) maka dapat disimpulkan 

bahwa model bebas autokorelasi.  

Dari hasil uji asumsi klasik pada analisis regresi model kedua, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini telah berdistribusi normal, bebas 

heteroskedastisitas dengan kata lain bersifat homoskedastisitas, bebas 

multikolinearitas, dan bebas autokorelasi.  

Dalam model ketiga penelitian ini, peneliti melakukan analisis regresi linear 

berganda untuk meregresi variable Information Security Exposure dan variabel 

Information Security Importance terhadap variabel Information Security Behavior. 

Sebelum melakukan analisis regresi ini, peneliti melakukan pengujian pada beberapa 

asumsi yang harus terpenuhi yaitu model regresi harus berdistribusi normal, bebas 

heteroskedastisitas (homoskedastisitas), bebas multikolinearitas, dan bebas 

autokorelasi. 

a.  Uji Normalitas 

Hasil residu dari model regresi, yaitu variabel Unstandardized Residual diuji 

dengan metode Kolmogorov Smirnov-Z. Hasil uji normalitas dipaparkan dalam 

Tabel 4.5 di bawah ini. 
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Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Dari hasil uji normalitas dalam Tabel 4.5, dapat dilihat besarnya nilai 

Kolmogorov Smirnov adalah 0,661 dan nilai signifikansi jauh di atas 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa residu berpengaruh tidak signifikan terhadap 

model sehingga model regresi berdistribusi normal.  

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dipaparkan dalam Tabel 4.6 berikut ini. 

 

Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas dalam Tabel 4.6, menunjukkan nilai 

signifikansi di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat 

homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas.  
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c. Uji Multikolinearitas 

Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai 

Tolerance dan VIF yang dihasilkan. Dengan bantuan program SPSS, hasil uji 

multikolinearitas dipaparkan dalam Tabel 4.7 berikut. 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel Tolerance VIF Simpulan 
IS Exposure 
IS Importance 

0,780 
0,780 

1,282 
1,282 

Bebas Multikolinieritas 
Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 

 

Dari Tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan model yang bebas multikolinearitas, dengan 

nilai tolerance untuk kedua variabel yang mendekati 1 yaitu sebesar 0,780 dan 

nilai VIF yang berkisar di angka 1 yaitu sebesar 1,282. Model regresi yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah model yang bebas multikolinearitas, 

yang berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang sempurna (mendekati 

sempurna) antara kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

d. Uji Autokorelasi 

Dengan menggunakan metode Durbin-Watson, diperoleh nilai du = 1,641 

sehinga diperoleh 4 – du = 2,359. Dari output program SPSS diperoleh nilai 

Durbin-Watson = 2,028. Karena nilai Durbin-Watson berada antara du dan 4 – 

du (du<DW<4-du) atau berada pada nilai ± 2 maka dapat disimpulkan bahwa 

model bebas autokorelasi.  

Dari hasil uji asumsi klasik pada analisis regresi model ketiga, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini telah berdistribusi normal, bebas 
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heteroskedastisitas dengan kata lain bersifat homoskedastisitas, bebas 

multikolinearitas, dan bebas autokorelasi.  

 

4.2. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis 1a (model kesatu) digunakan regresi linear 

sederhana, yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan 

antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Variabel independen 

yang dianalisis dalam regresi ini adalah Information Security Exposure dengan 

variabel dependen yaitu Information Security Self-efficacy. Sedangkan untuk hipotesis 

1c dan 2 (model kedua) serta hipotesis 1b dan 3 (model ketiga) digunakan regresi 

linear berganda, yaitu suatu teknik statistik untuk menganalisis hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Pada model kedua 

terdapat dua variabel independen yang dianalisis dalam regresi ini yaitu Information 

Security Exposure dan Information Security Self-efficacy dengan satu variabel 

dependen yaitu Information Security Importance. Sedangkan pada model ketiga 

terdapat dua variabel independen yang dianalisis dalam regresi ini yaitu Information 

Security Exposure dan Information Security Importance dengan satu variabel 

dependen yaitu Information Security Behavior. Dengan menggunakan bantuan 

program SPSS, ringkasan hasil uji hipotesis penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 

4.8 berikut ini. 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Konstanta Β R² F t Sig. Simpulan 

IS Exposure berpengaruh 
positif terhadap IS Self-
Efficacy 

11,291 0,393 0,154 9,667 3,109 0,003 Didukung *) 

IS Exposure berpengaruh 
positif terhadap IS 
Behavior 

3,254 0,353 0,337 13,218 2,760 0,008 Didukung *) 

IS Exposure berpengaruh 
positif terhadap IS 
Importance 

10,615 0,344 0,307 11,514 2,737 0,008 Didukung *) 

IS Self-Efficacy 
berpengaruh positif 
terhadap IS Importance 

10,615 0,320 0,307 11,514 2,550 0,014 Didukung *) 

IS Importance 
berpengaruh positif 
terhadap IS Behavior 

3,254 0,324 0,337 13,218 2,536 0,014 Didukung *) 

Catatan: *) = signifikan pada alpha 0,05 
Sumber: Pengolahan Data Primer (2009) 
 

4.2.1. Analisis Hubungan IS Exposure Berpengaruh Pada IS Self-Efficacy 

Berdasarkan hasil regresi dalam Tabel 4.8, melalui perhitungan uji t 

didapatkan nilai t hitung sebesar 3,109. Dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel (1,673) maka dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel. Nilai 

positif dalam nilai t hitung menunjukkan hubungan positif antara variabel IS 

Exposure terhadap variabel IS Self-efficacy.  

Melalui perhitungan nilai R-Square (R2) hasil regresi variabel independen 

IS Exposure memberikan nilai 0,154 pada variabel IS Self-efficacy. Ini berarti 

variabel IS Self-efficacy dapat dijelaskan oleh variabel IS Exposure sebesar 15,4%, 

sedangkan sisanya sebesar 84,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian 

ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel IS Exposure dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel IS 

Self-efficacy cukup terbatas. 
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Sedangkan melalui perhitungan koefisien beta didapatkan hubungan 

korelasi antara variabel IS Exposure dengan variabel IS Self-efficacy ditunjukkan 

dengan nilai beta sebesar 0,393. Koefisien korelasi tersebut berada dalam rentang 

– 1,0 hingga 1,0 dan memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa IS 

Exposure memiliki hubungan positif dengan IS Self-efficacy. Dengan kata lain, 

semakin tinggi IS Exposure akan membuat IS Self-efficacy semakin meningkat. 

 Dengan demikian hipotesis 1a terdukung sesuai dengan yang di 

ungkapkan Chai et al (2006), IS Exposure memiliki hubungan positif signifikan 

dengan IS Self-efficacy. 

 

4.2.2. Analisis Hubungan IS Exposure Berpengaruh Pada IS Behavior 

Berdasarkan hasil regresi dalam Tabel 4.8, melalui perhitungan uji t 

didapatkan nilai t hitung sebesar 2,760. Dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel (1,673) maka dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel. Nilai 

positif dalam nilai t hitung menunjukkan hubungan positif antara variabel IS 

Exposure terhadap variabel IS Behavior.  

Melalui perhitungan nilai R-Square (R2) hasil regresi variabel independen 

IS Exposure memberikan nilai 0,337 pada variabel IS Behavior. Ini berarti 

variabel IS IS Behavior dapat dijelaskan oleh variabel IS Exposure sebesar 33,7%, 

sedangkan sisanya sebesar 66,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian 

ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel IS Exposure telah cukup 

dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel IS Behavior. 
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Sedangkan melalui perhitungan koefisien beta didapatkan hubungan 

korelasi antara variabel IS Exposure dengan variabel IS Behavior ditunjukkan 

dengan nilai beta sebesar 0,353. Koefisien korelasi tersebut berada dalam rentang 

– 1,0 hingga 1,0 dan memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa IS 

Exposure memiliki hubungan positif dengan IS Behavior. Dengan kata lain, 

semakin tinggi IS Exposure akan membuat IS Behavior semakin meningkat. 

Dengan demikian hipotesis 1b terdukung bahwa IS Exposure memiliki 

hubungan positif signifikan dengan IS Behavior. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Chai et al (2006) yang mendapatkan IS Exposure memiliki 

hubungan tidak signifikan dengan IS Behavior. Namun penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Compeau et al (1999) dan Lam dan Lee (2005). 

 

4.2.3. Analisis Hubungan IS Exposure Berpengaruh Pada IS Importance 

Berdasarkan hasil regresi dalam Tabel 4.8, melalui perhitungan uji t 

didapatkan nilai t hitung sebesar 2,737. Dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel (1,673) maka dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel. Nilai 

positif dalam nilai t hitung menunjukkan hubungan positif antara variabel IS 

Exposure terhadap variabel IS Importance. 

Melalui perhitungan nilai R-Square (R2) hasil regresi variabel independen 

IS Exposure memberikan nilai 0,307 pada variabel IS Importance. Ini berarti 

variabel IS Importance dapat dijelaskan oleh variabel IS Exposure sebesar 30,7%, 

sedangkan sisanya sebesar 69,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian 

ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel IS Exposure telah cukup 
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dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel IS Importance. 

Sedangkan melalui perhitungan koefisien beta didapatkan hubungan 

korelasi antara variabel IS Exposure dengan variabel IS Importance ditunjukkan 

dengan nilai beta sebesar 0,344. Koefisien korelasi tersebut berada dalam rentang 

– 1,0 hingga 1,0 dan memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa IS 

Exposure memiliki hubungan positif dengan IS Importance. Dengan kata lain, 

semakin tinggi IS Exposure akan membuat IS Importance semakin meningkat. 

Dengan demikian hipotesis 1c terdukung sesuai dengan yang di 

ungkapkan Chai et al (2006), IS Exposure memiliki hubungan positif signifikan 

dengan IS Importance. 

 

4.2.4. Analisis Hubungan IS Self-efficacy Berpengaruh Pada IS Importance 

Berdasarkan hasil regresi dalam Tabel 4.8, melalui perhitungan uji t 

didapatkan nilai t hitung sebesar 2,550. Dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel (1,673) maka dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel. Nilai 

positif dalam nilai t hitung menunjukkan hubungan positif antara variabel IS Self-

efficacy terhadap variabel IS Importance. 

Melalui perhitungan nilai R-Square (R2) hasil regresi variabel independen 

IS Self-efficacy memberikan nilai 0,307 pada variabel IS Importance. Ini berarti 

variabel IS Importance dapat dijelaskan oleh variabel IS Self-efficacy sebesar 

30,7%, sedangkan sisanya sebesar 69,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel IS Self-efficacy 
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telah cukup dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel IS Importance. 

Sedangkan melalui perhitungan koefisien beta didapatkan hubungan 

korelasi antara variabel IS Self-efficacy dengan variabel IS Importance 

ditunjukkan dengan nilai beta sebesar 0,320. Koefisien korelasi tersebut berada 

dalam rentang – 1,0 hingga 1,0 dan memiliki nilai positif, maka dapat 

disimpulkan bahwa IS Self-efficacy memiliki hubungan positif dengan IS 

Importance. Dengan kata lain, semakin tinggi IS Self-efficacy akan membuat IS 

Importance semakin meningkat. 

Dengan demikian hipotesis 2 terdukung sesuai dengan yang di ungkapkan 

Chai et al (2006), IS Self-efficacy memiliki hubungan positif signifikan dengan IS 

Importance. 

 

4.2.5. Analisis Hubungan IS Importance Berpengaruh Pada IS Behavior 

Berdasarkan hasil regresi dalam Tabel 4.8, melalui perhitungan uji t 

didapatkan nilai t hitung sebesar 2,536. Dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel (1,673) maka dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel. Nilai 

positif dalam nilai t hitung menunjukkan hubungan positif antara variabel IS 

Importance terhadap variabel IS Behavior.  

Melalui perhitungan nilai R-Square (R2) hasil regresi variabel independen 

IS Importance memberikan nilai 0,337 pada variabel IS Behavior. Ini berarti 

variabel IS IS Behavior dapat dijelaskan oleh variabel IS Importance sebesar 

33,7%, sedangkan sisanya sebesar 66,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel IS Importance 
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telah cukup dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel IS Behavior. 

Sedangkan melalui perhitungan koefisien beta didapatkan hubungan 

korelasi antara variabel IS Importance dengan variabel IS Behavior ditunjukkan 

dengan nilai beta sebesar 0,324. Koefisien korelasi tersebut berada dalam rentang 

– 1,0 hingga 1,0 dan memiliki nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa IS 

Importance memiliki hubungan positif dengan IS Behavior. Dengan kata lain, 

semakin tinggi IS Importance akan membuat IS Behavior semakin meningkat. 

Dengan demikian hipotesis 3 terdukung sesuai dengan yang di ungkapkan 

Chai et al (2006), IS Importance memiliki hubungan positif signifikan dengan IS 

Behavior. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Gambar 4.1 di bawah menunjukkan rangkuman hasil uji hipotesis 

penelitian ini. 

 

Gambar 4.1 Model Penelitian Setelah Dilakukan Uji Hipotesis 
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Dalam Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa IS Exposure memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap IS Self-efficacy. IS Self-efficacy dan IS Exposure juga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IS Importance serta IS Exposure dan 

IS Importance juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IS Behavior. 

Tingginya IS Exposure akan memunculkan IS Self-efficacy, IS Behavior dan 

Perceived IS Importance bagi pegawai program S1 FEB UGM. IS Self-efficacy 

juga memunculkan Perceived IS Importance, dan Perceived IS Importance 

memunculkan IS Behavior pegawai program S1 FEB UGM dalam menggunakan 

sintesis atau internet. 

Hubungan positif antara IS Exposure terhadap IS Self-efficacy 

menunjukkan bahwa semakin tinggi IS Exposure yang merujuk pada pengalaman 

pembelajaran dan pengetahuan tentang keamanan dan privasi informasi dalam 

penggunaan sistem informasi akan menyebabkan semakin besar kemungkinan 

pegawai memilik pandangan pribadi tentang kapabilitas untuk menunjang kinerja 

perilaku pengamanan informasi. Hal ini ditunjukkan pada pembuktian hipotesis 

1a. Berdasarkan Tabel 4.8, besar korelasi atau pengaruh IS Exposure terhadap IS 

Self-efficacy adalah sebesar 0,393 dan berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi IS Exposure akan mampu meningkatkan IS Self-efficacy 

pegawai. Self-efficacy menjalankan pada perilaku seseorang melalui proses 

intervensi antar motivasi, kognitif dan afektif (Bandura, 1989). Tingginya IS Self-

efficacy seseorang akan membentuk pandangan pribadi pegawai tentang 

kapabilitas untuk menunjang kinerja perilaku keamanan informasi berdasarkan 

pengungkapan pengamanan informasi yang dilakukan pegawai. Temuan ini 

sejalan dengan hasil penelitian Chai et al. (2006) yang didukung dari penelitian 



68 
 

    

lainnya (Bandura, 1989; Lam dan Lee, 2005; Compeau dan Higgins, 1995; 

Compeau et al, 1999) yang menemukan bahwa IS Exposure merupakan prediktor 

yang signifikan bagi IS Self-efficacy. 

Hubungan positif antara IS Exposure terhadap IS Behavior menunjukkan 

bahwa semakin tinggi IS Exposure akan menyebabkan semakin besar IS Behavior 

pegawai yang merujuk pada perilaku pengguna untuk melindungi privasi dan 

komputer dari serangan pihak luar atau yang tidak berkepentingan. Hal ini 

ditunjukkan pada pembuktian hipotesis 1b. Berdasarkan Tabel 4.6, besar korelasi 

atau pengaruh IS Exposure terhadap IS Behavior adalah sebesar 0,353 dan 

berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan 

pengamanan informasi akan mampu membentuk perilaku pengamanan informasi. 

Tinggi perilaku pengamanan informasi terwujud pada upaya/kegiatan untuk 

melindungi privasi dan komputer dari serangan pihak luar/pihak yang tidak 

berkepentingan, hal ini terwujud dari upaya pegawai untuk melakukan 

pembelajaran atau peningkatan pengetahuan tentang keamanan dan privasi 

informasi dalam penggunaan sistem informasi. Hasil tersebut konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Compeau et al (1999) serta Bandura (2000; 2005) 

yang menguji model kesuksesan pembelajaran Bandura (1971). Compeau et al 

(1999) serta Bandura (2000; 2005) menemukan pengaruh yang signifikan dari IS 

Exposure dalam bentuk social modeling terhadap IS Behavior. Hasil penelitian 

tidak mendukung temuan Chai et al (2006) yang tidak menemukan pengaruh yang 

signifikan dari IS Exposure terhadap IS Behavior. 

Hubungan positif antara IS Exposure terhadap IS Importance 

menunjukkan bahwa semakin tinggi IS Exposure akan menyebabkan peningkatan 
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Perceived IS Importance yang merujuk pada individu merasa pentingnya akan 

merasa pentingnya perilaku pengamanan informasi. Hal ini ditunjukkan pada 

pembuktian hipotesis 1c. Berdasarkan Tabel 4.6, besar korelasi atau pengaruh IS 

Exposure terhadap IS Importance adalah sebesar 0,344 dan berkorelasi positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan pengamanan informasi 

akan mampu membentuk persepsi kognitif bagi pegawai akan pentingnya 

keamanan informasi. Tingginya Perceived IS Importance oleh pegawai dibentuk 

oleh ekposur pegawai terkait peningkatan pemahaman tentang keamanan dan 

privasi informasi dari suatu sistem informasi. Temuan ini mendukung hasil 

analisis Lewis et al (2003) serta Lam dan Lee (2005) bahwa IS Exposure 

berpengaruh positif terhadap Perceived IS Importance. Hasil penelitian ini juga 

konsisten dengan hasil penelitian Chai et al (2006) menunjukkan bahwa IS 

Exposure berpengaruh positif terhadap Perceived IS Importance.  

Hipotesis 2 pada penelitian ini juga mampu dibuktikan, yaitu adanya 

pengaruh yang signifikan dari IS Self-efficacy terhadap IS Importance. 

Berdasarkan Tabel 4.6, besar korelasi atau pengaruh IS Self-efficacy terhadap IS 

Importance adalah sebesar 0,320 dan berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi IS Self-efficacy yang dirasakan pegawai akan mampu 

membentuk Perceived IS Importance bagi suatu sistem informasi yang digunakan 

pegawai. Hasil ini mendukung hasil penelitian Lewis et al. (2003) yang 

menyimpulkan bahwa IS Self-efficacy berpengaruh positif terhadap Perceived IS 

Importance. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Lam dan Lee (2005) yang menyatakan bahwa kemampuan diri internet 

merupakan konstruk yang dominan untuk menjelaskan persepsi kompetensi 
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pengguna. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Chai et al 

(2006) yang menemukan pengaruh yang signifikan dari IS Self-efficacy terhadap 

Perceived IS Importance. 

Penelitian ini juga mampu membuktikan hipotesis 3, yaitu adanya 

pengaruh yang signifikan dari IS Importance terhadap IS Behavior. Berdasarkan 

Tabel 4.6, besar korelasi atau pengaruh IS Importance terhadap IS Behavior 

adalah sebesar 0,324 dan berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi Perceived IS Importance bagi pegawai akan mampu membentuk perilaku, 

minat, sikap dan kecenderungan terhadap pengamanan informasi dalam 

menjalankan tugas kerja sehari-hari. Hasil ini mendukung hasil penelitian 

Compeau (1999) yang menyimpulkan bahwa Perceived IS Importance 

berpengaruh positif terhadap IS Behavior. Hasil tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Chai et al (2006) yang menyatakan bahwa 

Perceived IS Importance merupakan konstruk yang dominan untuk menjelaskan 

IS Behavior. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini merupakan satu studi mengenai peran pentingnya pengamanan 

informasi yang difokuskan pada pengujian pengaruh information security exposure, 

information security self-efficacy dan perceived information security importance 

terhadap information security behavior. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan terkait dengan persepsi 

pentingnya pengamanan informasi bagi pegawai program S1 FEB UGM sebagai 

faktor pembentuk perilaku pengamanan informasi dalam penggunaan sistem 

informasi dan internet. Dari lima hipotesis yang diusulkan, semuanya terdukung. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat 

pengaruh positif yang signifikan IS exposure berpengaruh terhadap IS self-efficacy, IS 

behavior dan perceived IS importance. Pengungkapan pengamanan informasi berupa 

pengalaman pembelajaran dan pengetahuan tentang kemanan dan privasi informasi 

dalam penggunaan sistem informasi yang baik akan meningkatkan IS self-efficacy 

yaitu pandangan pribadi seseorang tentang kapabilitas untuk menunjang kinerja 

perilaku pengamanan informasi. Pengungkapan pengamanan informasi yang baik juga 

akan meningkatkan pentingnya pengamanan informasi yang diterima berupa persepsi 

individu akan pentingnya perilaku keamanan informasi dalam penggunaan sistem 

informasi. 

Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa pengungkapan pengamanan 

informasi yang baik juga akan meningkatkan perilaku pengamanan informasi berupa 

usaha pengguna sistem informasi untuk melindungi privasi dan komputer dari 
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serangan pihak luar atau pihak yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, agar dapat 

meningkatkan pengungkapan pengamanan informasi perlu adanya pendidikan dan 

pelatihan kepada seluruh pegawai terkait keamanan informasi baik dari pihak 

manajemen maupun individu pegawai guna meningkatkan pengetahuan dan 

pengalaman tentang keamanan dan privasi informasi dalam penggunaan sistem 

informasi sehari-hari dalam bekerja. 

Penelitian ini juga mengungkapakan bahwa IS self-efficacy dapat 

meningkatkan pentingnya pengamanan informasi yang diterima. IS self-efficacy 

didasarakan pada pandangan pribadi seseorang tentang kapabilitas yang relevan 

terkait pemahaman dan pengetahuan untuk menunjang perilaku pengamanan 

informasi. 

Pengaruh positif yang signifikan juga ditemukan dalam pengaruh antara 

pentingnya pengamanan informasi yang diterima terhadap perilaku pengamanan 

informasi. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa perilaku keamanan informasi 

meliputi usaha untuk menjaga informasi pribadi dan privasi dalam menggunakan 

sistem informasi, melakukan proteksi data dan informasi serta memiliki perhatian 

terhadap update anti virus dipengaruhi oleh adanya pentingnya pengamanan informasi 

yang diterima yang terwujud pada kognitif diri pegawai. Semakin baik pengungkapan 

pengamanan informasi, keyakinan diri terkait upaya pengamanan informasi dan 

pentingnya pengamanan informasi yang diterima, semakin baik pula perilaku 

pengamanan informasi dalam penggunaan sistem informasi. 

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Chai et al (2006) yang 

mengulas pada hubungan proses dan hubungan kausal dari empat dimensi pengukuran 

persepsi pentinganya keamanan informasi meliputi: 1) information security exposure; 

2) information security self-efficay; 3) perceived information security importance; 4) 
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information security behavior. Namun terdapat hasil penilitian yang berbeda yang 

dilakukan peneliti dengan Model Perceived Importance of Information Security Chai 

et al (2006) yaitu peneliti mendapatkan temuan information security exposure 

berkorelasi positif dan signifikan dengan information security behavior. 

Model Perceived Importance of Information Security Chai et al (2006) 

merupakan suatu model penelitian yang dapat diadaptasikan pada konteks yang lebih 

luas untuk mendapatkan penerimaan teori secara umum dalam mengukur persepsi 

pentingnya keamanan informasi. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yang diharapakan dapat disempurnakan oleh 

penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memecah model penelitian Chai et al (2006) menjadi tiga 

bagian dikarenakan alat analisis regresi yang digunakan masih sederhana 

yaitu menggunakan aplikasi SPSS, tidak menggunakan alat analisis yang 

komplek seperti partial least square (PLS) atau structural equation 

modeling (SEM). 

2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa faktor untuk menjelaskan 

perilaku keamanan informasi. Faktor-faktor seperti pengalaman 

penggunaan internet dan komputer, pernah tidaknya responden 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan informasi baik 

dari pihak manajemen maupun inisiatif pribadi serta perbedaan gender 

tidak diikutkan dalam penelitian ini. 

3. Obyek yang berbeda antara model penelitian Chai et al (2006) dengan 

yang dilakukan peneliti. Model penelitian yang digunakan merupakan 
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replikasi dari penelitian Chai et al (2006) yang melakukan penelitian 

terhadap anak usia sekolah untuk memiliki perhatian dan motivasi dalam 

keamanan informasi dan penggunaan internet secara aman. Pada penelitian 

yang dilakukan penulis menggunakan obyek yang berbeda yaitu pegawai 

pada suatu organisasi, sehingga bisa menimbulkan bias. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan lingkup dan obyek penelitian yang 

terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pegawai program S1 

FEB UGM dengan jumlah sampel yang diteliti sejumlah 55 orang. 

sehingga kurang dapat digeneralisasi untuk diterapkan pada seluruh 

program studi yang ada di FEB UGM maupun pada fakultas-fakultas 

lingkup UGM. 

 

5.3. Implikasi Manajerial 

Elemen penting dalam penelitian ini yakni memberikan kontribusi dalam 

mengidentifikasi dimensi persepsi pentingnya keamanan informasi bagi pengguna 

sistem informasi pada suatu organisasi. Hasil penelitian ini berkontribusi lebih lanjut 

pada cara pemahaman bahwa keamanan sistem informasi bukan hanya terkait dengan 

infrastruktur yang dipakai untuk melindungi informasi dan sistem informasi guna 

menjamin kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi, namun perlunya 

kesadaran bagi pengguna dan pengelola sistem informasi yang memiliki akses 

langsung kepada aset organisasi tersebut akan pentingnya perilaku pengamanan 

informasi yang dibentuk melalui pengungkapan pengamanan informasi, keyakinan 

diri atas upaya pengamanan informasi serta pentingnya pengamanan informasi yang 

diterima. 
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Penelitian ini menemukan bahwa IS exposure mempengaruhi IS self-efficacy, 

perceived IS importance dan IS behavior secara positif dan signifikan. Dalam 

penelitian ini juga menemukan IS self-efficacy berpengaruh secara positif dan 

signifikan kepada perceived IS importance, selanjutnya perceived IS importance juga 

mempengaruhi IS behavior secara positif dan signifikan.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi 

pihak manajemen program S1 FEB UGM khususnya dan Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis umumnya dalam mengelola keamanan sistem informasi terkait dengan 

pembentukan persepsi pegawai maupun manajemen akan pentingnya keamanan 

sistem informasi sehingga membentuk perilaku pengamanan informasi yang baik dan 

menjadi budaya kerja dalam sehari-hari. Hal ini penting mengingat kebutuhan 

investasi penerapan dan pengembangan sistem informasi terpadu FEB UGM atau 

sintesis pada FEB UGM sangat besar dan hal tersebut akan menjadi tidak berarti bila 

pengguna dan pengelola sintesis tidak memiliki perilaku pengamanan informasi 

dalam menjaga keamanan informasi dan sistem informasi guna menjamin 

kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. 

 

5.4. Saran 

5.4.1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan varibel-variabel lain yang 

menjadi faktor perilaku pengamanan informasi seperti pengalaman 

penggunaan internet dan komputer, pernah tidaknya responden 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan informasi serta 

perbedaan gender. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada obyek yang lebih luas dan 

jumlah responden yang mewakili keseluruhan populasi, tentunya dengan 

menyebarkan kuesioner secara langsung yaitu dengan menemui para 

responden secara personal (personally administered questionnaire) 

sehingga mendapatkan data responden yang lengkap dan tidak bias. 

3. Perlu dilakukan validasi lebih lanjut terhadap model yang digunakan 

dalam penelitian ini sehingga lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. 

 

5.4.2. Bagi Program S1 FEB UGM 

1. Perlunya pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai maupun pihak 

manajemen terkait dengan keamanan sistem informasi sehingga 

meningkatkan persepsi pegawai akan pentingnya upaya pengamanan 

informasi dan membentuk perilaku pengamanan informasi. 

2. Menerapkan budaya kerja yang berorientasi membentuk perilaku 

pengamanan informasi bagi pegawai maupun manajemen dalam 

menggunakan sistem informasi pada pekerjaan sehari-hari. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth : 

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Di Tempat 

 

 Saya adalah Mahasiswa S1 Swadaya Manajemen Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini sedang melakukan 

penelitian dengan judul “Persepsi Atas Per ilaku Keamanan Infor masi Pada 

Pegawai Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Univer sitas Gadjah 

Mada“. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan 

Strata Satu (S1). 

 Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyatan-

pernyataan yang tertera berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya 

harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan indentitas responden 

akan terjamin kerahasiaanya. 

 Atas Bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner 

ini, dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Pembimbing, 

 

 

 

Dr. Hargo Utomo, M.B.A. 

Peneliti, 

 

 

07/262383/EE/04905 
Mochamad Ramdani 

 



83 
 

DAFTAR PERTANYAAN 

Mohon diisi semua pertanyaan ini dengan memberikan tanda (X) pada jawaban 

yang paling sesuai. 

 

Karaker istik Responden 

 
1. Nama  : ……………………………………....… (boleh tidak diisi) 

2. Jenis Kelamin : □ Laki-laki □ Perempuan 

3. Tingkat Pendidikan : 

□ SD 

□ SMP 

□ SMA 

□ Diploma 

□ S1 

□ Pascasarjana 

4. Pengalaman penggunaan Internet : 

□ Kurang dari 1 tahun 

□ 1-3 tahun 

□ 4-7 tahun 

□ lebih dari 7 tahun 

5. Penggunaan internet dalam sehari : 

□ Kurang dari 1 jam 

□ 1-3 jam 

□ 3-5 jam 

□ Lebih dari 5 jam 

6. Akses penggunaan internet (boleh lebih dari satu) : 

□ Di Kantor  

□ Di Warnet 

□ Di Rumah 

□ Mobile device (HP, PDA dll) 

□ Lainnya …………………. 

Dalam kuesioner ini terdapat 5 kriteria jawaban dan saya memohon kepada 

Bapak/Ibu /Saudara/i untuk memilih salah satu kriteria jawaban dari masing-

masing item pertanyaan yang diajukan. 
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Keterangan kolom jawaban 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

R  : Ragu-ragu 

S  : Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

 

Mohon diisi semua pertanyaan ini dengan memberikan tanda (X) pada jawaban 

yang paling sesuai. 

 

 

No Pernyataan STS TS R S SS 

1 Saya tidak pernah membuka email dari pengirim yang 

tidak saya kenal. 

     

2 Saya tidak pernah mengunduh file/data (seperti: music, 

gambar, game, film dll) dari internet jika file/data 

tersebut berasal dari orang yang tidak saya kenal. 

     

3 Saya tidak pernah memberikan infomasi pribadi saya 

(seperti: nomor telepon, tanggal lahir, alamat rumah 

dll) kepada situs yang tidak dikenal. 

     

4 Saya tidak pernah memberikan informasi pribadi saya 

kepada seseorang yang baru pertama kali saya kenal di 

internet. 

     

5 Saya memiliki perhatian lebih terhadap update anti-

virus setiap saat ketika saya menggunakan komputer. 

     

6 Saya mengetahui cara melindungi infomasi pribadi dari 

pengguna komputer/internet lainnya. 

     

7 Saya mengetahui cara melindungi informasi penting 

dalam komputer dari serangan virus komputer. 
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8 Saya selalu membuat password yang sulit untuk ditebak 

oleh orang lain. 

     

9 Saya selalu menjaga informasi pribadi yang bersifat 

rahasia seperti (nama, foto, email, alamat, no telepon 

dll) terhadap pengguna internet lain yang saya tidak 

mempercayainya. 

     

10 Saya selalu melindungi komputer saya terhadap virus.      

11 Saya memahami tentang permasalahan keamanan 

komputer/informasi (seperti virus, pelanggaran privasi, 

pelecehan di internet dll). 

     

12 Saya merasa penting untuk menjaga data informasi 

pribadi (seperti alamat, nomor telepon dll) secara aman 

ketika menggunakan komputer. 

     

13 Saya merasa penting untuk menjaga komputer dari 

virus. 

     

14 Saya merasa penting untuk menjaga privasi (seperti 

memberikan nama anda, email, alamat, nomor telepon 

dll) di internet. 

     

15 Saya merasa penting untuk berperilaku aman dalam 

berinternet. 
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LAMPIRAN II 

TABULASI DATA 
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Case Summar ies 
 

  

ISB
1 

ISB
2 

ISB
3 

ISB
4 

ISB
5 

ISE
6 

ISE
7 

ISS
8 

ISS
9 

ISS
10 

ISS
11 

ISI
12 

ISI
13 

ISI
14 

ISI
15 

1 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 

5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

7 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 

8 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

9 4 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 

10 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 

12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 

13 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 

14 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 

15 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 3 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

18 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 

19 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 4 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 2 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 

25 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 

26 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 

27 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

28 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

30 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

31 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

32 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

33 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 

34 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 

35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

36 2 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 

37 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
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38 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

40 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

41 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 

42 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 

43 2 2 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

44 2 2 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 

45 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 5 4 

46 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 

47 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 4 5 5 5 

48 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

49 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

50 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

51 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 4 4 4 

52 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

54 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

55 4 2 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Total N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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Case Summar ies 
 

  
X1  Is - 

Exposure 
X2  Is - Self 

Efficacy 
X3  Is - 

Importance Y  Is - Behavior 
1 8 14 16 23 
2 8 16 16 22 
3 9 17 18 19 
4 6 16 18 14 
5 8 18 19 16 
6 8 18 18 20 
7 7 18 17 25 
8 8 18 18 20 
9 6 14 16 21 
10 8 16 16 16 
11 6 18 16 20 
12 8 16 19 18 
13 6 13 16 18 
14 6 14 19 22 
15 10 18 17 19 
16 8 16 16 20 
17 9 19 19 19 
18 10 16 19 25 
19 7 20 20 25 
20 6 20 20 22 
21 8 20 20 19 
22 6 13 16 20 
23 8 16 16 20 
24 8 17 20 20 
25 8 17 19 25 
26 8 17 16 18 
27 10 16 20 20 
28 7 16 16 19 
29 8 18 16 20 
30 5 15 16 17 
31 8 19 18 21 
32 8 19 16 19 
33 8 18 17 20 
34 8 19 19 22 
35 7 15 16 20 
36 6 14 16 16 
37 10 18 20 25 
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38 7 16 16 19 
39 8 20 19 21 
40 10 16 20 25 
41 8 17 20 25 
42 6 13 16 18 
43 8 17 18 19 
44 6 15 19 17 
45 6 13 17 17 
46 8 17 17 19 
47 10 11 19 25 
48 7 15 16 18 
49 6 15 16 18 
50 9 20 20 24 
51 5 10 16 11 
52 8 16 16 20 
53 8 17 20 25 
54 7 15 16 19 
55 6 15 16 19 
Total N 55 55 55 55 
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LAMPIRAN III 

UJI VALIDITAS DAN 

RELIABILITAS 
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Factor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Test

.751

443.722
105
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlet t's Test of
Sphericity

 

Communalities

1.000 .587
1.000 .639
1.000 .704
1.000 .814
1.000 .678
1.000 .850
1.000 .728
1.000 .661
1.000 .704
1.000 .716
1.000 .616
1.000 .661
1.000 .718
1.000 .617
1.000 .846

ISB1
ISB2
ISB3
ISB4
ISB5
ISE6
ISE7
ISS8
ISS9
ISS10
ISS11
ISI12
ISI13
ISI14
ISI15

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

 

Component Matrixa

.650    

.432 -.567   

.698    

.690    

.714    

.669   .602

.638   .556

.644 .419   

.475 .566   

.608 .555   

.494 .578   

.699  -.407  

.671  -.514  

.556   -.407

.793  -.456  

ISB1
ISB2
ISB3
ISB4
ISB5
ISE6
ISE7
ISS8
ISS9
ISS10
ISS11
ISI12
ISI13
ISI14
ISI15

1 2 3 4
Component

Extrac tion Method: Principal Component  Analysis .
4 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrix a

.668    

.692    

.708    

.853    

.689    
   .845
   .773
  .697  
  .821  
  .799  
  .761  
 .732   
 .776   
 .716   
 .823   

ISB1
ISB2
ISB3
ISB4
ISB5
ISE6
ISE7
ISS8
ISS9
ISS10
ISS11
ISI12
ISI13
ISI14
ISI15

1 2 3 4
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 
 

Component Transformation Matrix

.551 .567 .466 .397
-.579 .055 .789 -.199
.486 -.776 .401 -.036

-.354 -.271 -.015 .895

Component
1
2
3
4

1 2 3 4

Extraction Method: Principal Component Analys is.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Reliability IS Exposure 
 

Case Processing Summary

55 100.0

0 .0

55 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Lis twis e deletion based on all variables in the p rocedurea. 
 

Reliabi lity S tatistics

.832 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.82 .669 55

3.75 .751 55

ISE6  Is - Exposure

ISE7  Is - Exposure

Mean Std. Deviation N

 
 
 



96 
 

Reliability IS Self-efficacy 
 

Case Processing Summary

55 100.0

0 .0

55 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Lis twis e deletion based on all variables in the p rocedurea. 
 

Reliabi lity S tatistics

.796 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.89 .936 55

4.33 .546 55

4.24 .576 55

3.91 .727 55

ISS8  Is  - Self Efficacy

ISS9  Is  - Self Efficacy

ISS10  Is - Self Efficacy

ISS11  Is - Self Efficacy

Mean Std . Deviation N
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Reliability IS Importance 
 

Case Processing Summary

55 100.0

0 .0

55 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Lis twis e deletion based on all variables in the p rocedurea. 
 

Reliabi lity S tatistics

.844 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.31 .466 55

4.40 .494 55

4.40 .494 55

4.47 .504 55

ISI12  Is - Importance

ISI13  Is - Importance

ISI14  Is - Importance

ISI15  Is - Importance

Mean Std . Deviation N
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Reliability IS Behavior 
 

Case Processing Summary

55 100.0

0 .0

55 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Lis twis e deletion based on all variables in the p rocedurea. 
 

Reliabi lity S tatistics

.806 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statis tics

3.67 .982 55

3.51 1.069 55

4.33 .695 55

4.29 .629 55

4.27 .525 55

ISB1  Is  - Behav ior

ISB2  Is  - Behav ior

ISB3  Is  - Behav ior

ISB4  Is  - Behav ior

ISB5  Is  - Behav ior

Mean Std . Deviat ion N
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LAMPIRAN IV 

ANALISIS REGRESI 
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Regresi Model Ke-1 
 

Descriptive Statistics

16.36 2.247 55

7.56 1.316 55

X2  Is - Self Efficacy

X1  Is - Exposure

Mean Std. Deviation N

 

Variables Entered/Removed b

X1  Is -
Exposure

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: X2  Is - Self Efficacyb. 
 

Model Summary

.393a .154 .138 2.086
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std . Error o f
the Est imate

Predictors: (Constan t), X1  Is  - Exposurea. 
 

ANOVAb

42.070 1 42.070 9.667 .003a

230.657 53 4.352

272.727 54

Regres sion

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig .

Predictors: (Constan t), X1  Is - Exposurea. 

Dependent Variable: X2  Is - Self Efficacyb. 
 

Coefficientsa

11.291 1.656 6.820 .000

.671 .216 .393 3.109 .003

(Constant)

X1  Is - Exposure

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: X2  Is - Self Efficacya. 
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Regresi Model Ke-2 
 

Descriptive Statistics

17.58 1.618 55

7.56 1.316 55

16.36 2.247 55

X3  Is - Importance

X1  Is - Exposure

X2  Is - Self Efficacy

Mean Std . Deviat ion N

 

Variables Entered/Removed b

X2  Is - Self Efficacy, X1 
Is - Exposure

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: X3  Is - Importanceb. 
 

Model S ummaryb

.554a .307 .280 1.373 1.951
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), X2  Is - Self Efficacy , X1  Is - Exposurea. 

Dependent Variable: X3  Is - Importanceb. 
 

ANOVAb

43.393 2 21.697 11.514 .000a

97.989 52 1.884

141.382 54

Regres sion

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig .

Predictors: (Constan t), X2  Is - Self Efficacy , X1  Is - Exposurea. 

Dependent Variable: X3  Is - Importanceb. 
 

Coefficientsa

10.615 1.493 7.111 .000

.422 .154 .344 2.737 .008 .846 1.182

.231 .090 .320 2.550 .014 .846 1.182

(Constant)

X1  Is - Exposure

X2  Is - Self Efficacy

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: X3  Is - Importancea. 
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Heteroscedastici ty

.018

.898

55

.047

.731

55

Correlat ion Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlat ion Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

X1  Is - Exposure

X2  Is - Self Efficacy

Spearman's rho
 (Error Term)

 
 

210-1-2-3

Regression Standardized Predicted Value

2

1

0

-1

-2

R
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n 
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 R
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Dependent Variable: Is - Importance

Scatterplot
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

55

.0000

1.34707

.106

.106

-.082

.786

.567

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

 (Error Term)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

3210-1-2-3

Observed Value

4

2

0

-2

-4
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Normal Q-Q Plot of e (Error Term)
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Regresi Model Ke-3 
 

Descriptive Statistics

20.07 3.030 55

7.56 1.316 55

17.58 1.618 55

Y  Is - Behavior

X1  Is - Exposure

X3  Is - Importance

Mean Std . Deviat ion N

 

Variables Entered/Removed b

X3  Is - Importance,
X1  Is - Exposure

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y  Is - Behaviorb. 
 

Model S ummaryb

.581a .337 .312 2.514 2.028
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), X3  Is - Importance, X1  Is - Exposurea. 

Dependent Variable: Y  Is - Behaviorb. 
 

ANOVAb

167.071 2 83.536 13.218 .000a

328.638 52 6.320

495.709 54

Regres sion

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig .

Predictors: (Constan t), X3  Is - Importance, X1  Is - Expos urea. 

Dependent Variable: Y  Is  - Behaviorb. 
 

Coefficientsa

3.254 3.741 .870 .388

.812 .294 .353 2.760 .008 .780 1.282

.607 .239 .324 2.536 .014 .780 1.282

(Constant)

X1  Is - Exposure

X3  Is - Importance

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y  Is - Behaviora. 
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Heteroscedastici ty

-.053

.702

55

.010

.941

55

Correlat ion Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlat ion Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

X1  Is - Exposure

X3  Is - Importance

Spearman's rho
 (Error Term)

 
 

210-1-2

Regression Standardized Predicted Value

3

2

1

0

-1

-2

-3
R
egression Studentized

R
esidual

Dependent Variable: Is - Behavior

Scatterplot
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

55

.0000

2.46696

.089

.051

-.089

.661

.774

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

 (Error Term)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 

6420-2-4-6-8

Observed Value

4

2

0

-2

-4
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ed
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or

m
al

Normal Q-Q Plot of e (Error Term)
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LAMPIRAN V 

BIODATA PENULIS 
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