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Abstrak. Kemajuan teknologi semakin tidak bisa di bendung dari tahun ke tahun,
teknologi semakin pesat baik smartphone maupun komputer di kalangan anak-anak pada
usia dini (balita) sampai ke orang dewasa dan bahkan ke kakek nenek yang semuanya
menggunakan smartphone untuk berkomunikasi maupun menggunakan komputer untuk
berkomunikasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendidikan karakter yang harus
ditanamkan sejak dini. Pendidikan dalam keluarga yang akan menjadi dasar pondasi
karakter dalam berprilaku dan bersikap dalam bermasyarakat. Akan tetapi dengan
perkembangan tekhnologi menjadi tantangan dalam sebuah pendidikan karakter.
Banyaknya model smartphone yang muncul saat ini, sangatlah menetukan karakter
seseorang yang menggunakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk
menganalisis pengaruh penggunaan model smartphone terhadap karakter mahasiswa di
Universitas XYZ, (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan
karakter baik positif maupun negatif mahasiswa/i dan (3) untuk memberikan kontribusi
pada orang tua tentang pengaruh model smartphone sehingga orangtua dapat
memberikan arahan dalam menentukan model smartphone yang tepat. Secara teoritis
dan praktis Metode TAM di kembangkan untuk menjelaskan perilaku pengguna sistem
informasi atau teknologi. Metode ini menempatkan faktor sikap dan tiap-tiap perilaku
pemakai dengan konstruk yaitu (perceived usefulness), kemudahan penggunaan
(perceived ease of use) dan kondisi nyata pengguna sistem (actual system usage).
Perbandingan terhadap hasil analisis akhir kedua metode dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana kesuksesan penerapan analisis ini dapat dijelaskan oleh kedua metode
dengan melihat perbedaan hasil analisis yang dihasilkan oleh kedua metode.
Kata kunci: Model Smartphone, Karakter Mahasiswa, TAM

Abstract. The smartphones and computers among children at an early age (toddlers) get to
adults and even to grandparents who all use smartphones to communicate and use
computers to communicate. The thing to note is character education that must be instilled
early. Education in the family will become the basis of character in behaving and behaving in
a community. But with the development of technology a challenge in character education.
The number of smartphone models that appear at this time, very determine the character of
someone who uses it. The objectives of this study are (1) To analyze the effect of using
smartphone model on student character at XYZ University, (2) To analyze the factors that
cause changes in character both positive and negative students and (3) to contribute to
parents about the influence of smartphone models so parents can provide direction in
determining the right smartphone model. Theoretically and practically the TAM method was
developed to explain the behavior of users of information systems or technology. This method
places attitudinal and behavioral factors with constructs that are (perceived usefulness),
perceived ease of use and actual system usage conditions. Comparison of the results of the
final analysis of the two methods is done to determine the extent to which the success of
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applying this analysis can be explained by both methods by looking at the differences in the
results of the analysis produced by the two methods.
Keywords: Smartphone Model, Student Character, TAM

1. PENDAHULUAN
Seiring pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, hal itu sangat berpengaruh pada bidang komunikasi karena
banyaknya ditemukan inovasi dalam teknologi komunikasi. Dewasa ini dunia menjadi tanpa batas setelah
kehadiran smartphone, memiliki banyak kegunaan seperti untuk berkomunikasi meskipun dengan jarak yang
jauh. Berhubungan dengan teman-teman dan sanak saudara yang jaraknya jauh sekarang sudah tidak menjadi
masalah lagi, salah satunya adalah smartphone (Desi, 2013).
Penggunaan smartphone yang berlebihan akan berdampak negatif karena dapat menurunkan daya konsentrasi
dan meningkatkan ketergantungan untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka
lakukan sendiri. Dampak lainnya adalah semakin terbukanya akses internet dalam smartphone yang
menampilkan segala hal yang tidak semestinya. Kecanduan smartphone dan lupa bersosialisasi dengan
lingkungan sekitarnya yang berdampak psikologis terutama krisis percaya diri juga pada perkembangan fisik.
Namun sekarang banyak orang menghabiskan waktu dengan bermain smartphone daripada bermain dengan
teman sebaya yang bisa menimbulkan sifat individualis dan egosentris serta tidak memiliki kepekaan terhadap
lingkungan sekitar (Hastuti, 2012).
Dampak positif perkembangan teknologi informasi adalah dapat menjangkau lebih jauh dengan adanya internet,
kita dapat menjangkau lebih jauh di semua belahan dunia. Contohnya saja kita berjualan, kita dapat menjangkau
seluruh Indonesia, atau bahkan mancanegara untuk memperjual belikan produk kita (Suyanto, 2011).
Banyaknya model smartphone bisa mengubah karakter seseorang dalam lingkungan sosialnya. Model
smartphone sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat pada saat ini. Penelitian ini memiliki
ruang lingkup yaitu:
1.
2.

Objek penelitian adalah mahasiswa Universitas XYZ jurusan Sistem Informasi.
Analisis minat ini menggunakan metode kuesioner dengan teknik metode TAM melalui mahasiswa
Universitas XYZ.

Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan karakter dan perilaku mahasiswa
Universitas XYZ dalam penggunaan model smartphone, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi pada
mahasiswa penggunaan model smartphone yang tepat.

2. LANDASAN TEORI
Smartphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki
kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Pengertian tersebut merupakan pengertian smartphone
secara umum. Dalam kehidupan sehari hari manusia hampir tidak bisa lepas dari smartphone. Apalagi dengan
semakin berkembangnya smartphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi
saja namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis,
dan sebagainya. Kini kita mengenal istilah smartphone atau ponsel pintar. Smartphone telah mengalami
perjalanan yang panjang sejak awal kemunculannya (Mulyana, 2011).
Fungsi utama dari smartphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS).
Selanjutnya handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi. Juga dilengkapi dengan fungsi audio,
kamera, video, game, serta layanan internet. Kini smartphone bahkan memiliki fungsi yang hampir sama dengan
perangkat komputer. Namun pada intinya pengertian smartphone adalah sebagai sebuah alat telekomunikasi
sehingga fungsi utamaya adalah untuk berkomunikasi baik melalui suara maupun pesan singkat (Sulis, 2014).
Di zaman globalisasi saat ini teknologi semakin canggih dan semakin bagus. Teknologi adalah salah satu yang
berkembang pesat dalam masyarakat ini, bahkan setiap hari teknologi mengalami perkembangan. Teknologi di
zaman globalisasi ini telah memengaruhi masyarakat dan sekitarnya dengan banyakcara. Dalam beberapa
kelompok masyarakat, teknologi telah banyak memiliki berbagai manfaat. Salah satu kemajuan teknologi yang
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sedang berkembang pesat saat ini adalah smartphone. Smartphone adalah sebuah telepone genggam yang
memiliki fitur atau kemampuan tingkat tinggi, sering kali dalam penggunaanya menyerupai komputer, sehingga
banyak orang mengartikan smarphone sebagai komputer genggam yang memiliki fasilitas telephon (Margono,
2010).
Semua orang jelas membutuhkan smartphone tak terkecuali bagi mahasiswa. Mahasiswa saat ini dituntut untuk
selalu update mengenai berita apa yang terjadi. Agar tak ketinggalan berita, mahasiswa memanfaatkan
kecanggihan smartphone untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Selain itu manfaat dari
smartphone sangat banyak sekali untuk mahasiswa, diantaranya yang pertama memudahkan dalam mengakses
informasi secara luas dan cepat, kedua memudahkan dalam berkomunikasi, terutama jika digunakan untuk
membuat forum diskusi, dan yang ketiga dapat menambah wawasan pengetahuan pelajar karena mudahnya
mencari informasi. Namun sayangnya, tak semua mahasiswa menggunakan smartphone dengan positif
(Moleong, 2010). Ada beberapa mahasiswa yang menyalahgunakan penggunaan smartphone. Misalnya, mereka
menggunakan smartphonenya untuk bermain game saat proses kuliah berlangsung dan digunakan Seharusnya
hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang mahasiswa yang sudah bisa berpikir dewasa.
Serta pengaruh negatif adanya smartphone adalah mahasiswa menjadi orang-orang yang malas belajar karena
dengan adanya smartphone memudahkan mahasiswa mengakses internet sehingga mahasiswa melakukan
plagiat. Selain itu pengaruh negatif smartphone adalah mengakibatkan kecurangan pada saat ujian (Ismanto,
2012). Mahasiswa yang membawa smartphone pada saat ujian dapat melakukan kecurangan seperti
mencontek. Perilaku mahasiswa yang seperti ini sudah menggambarkan bahwa mahasiswa sudah terkena
pengaruh negatif adanya smartphone. Mahasiswa menjadi ketergantungan dengan smartphone yang membuat
mahasiswa malas untuk belajar. Akibatnya prestasi mahasiswa menjadi menurun (Zuriyah, 2007).
Mahasiswa memang tak bisa lepas dari smartphone. Keduanya seperti memiliki keterikatan yang sangat erat.
Kebutuhan akan informasi mengakibatkan timbulnya ketergantungan terhadap smartphone. Ketergantungan
tersebut memang bisa dinilai positif dan negatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Seharusnya
mahasiswa lebih bisa memanfaatkan smartphone untuk hal yang bermanfaat. Semuanya kembali lagi kepada
individu masing-masing, bagaimana kita dapat memanfaatkan smartphone secara baik dan benar (Bertan, 2016).

3. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti memilih model TAM sebagai suatu dasar teoritis yang memiliki kemampuan kuat
utnuk menjelaskan pemakaian teknologi oleh pengguna (Davis, 1989). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga)
variabel yang telah dimodifikasi dari model TAM yaitu: Model smartphone (Perceived Usefulness) sebagai
variable bebas pertama (X1), karakter mahasiswa (Perceived Ease of Use) sebagai variabel bebas kedua (X2), dan
pengguna smartphone sebagai variabel terkait (Y) dimana menurut teori TAM secara signifikan variable model
smartphone dan variabel karakter berpengaruh terhadap karakter pengguna dalam penggunaan smartphone.
Secara lengkap, Definisi dan Dimensi Pengaruh Penggunaan Model Smartphone Pada Karakter Mahasiswa dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian
Variabel
Model
smartphone
(X1)

Definisi
Berbagai
model
model
smarphone yang ada sekarang
terdapat banyak pilihan

Indikator
- Model smartphone pilihannya banyak
- Fitur smartphone yang selalu up to date

Karakter (X2)

Berbagai karakter mahasiswa

-Perubahan karakter mahasiswa

Pengguna
smartphone (Y)

Tingkat penerimaan pengguna
model smatphone

-Menggunakan smartphone
-Intensitas penggunaan smartphone
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Terdapat dua jenis penelitian yaitu riset eksploratori (exploratory research) dan riset pengujian hipotesis
(hypothesis testing). Penelitian ini menggunakan riset pengujian hipotesis, yaitu peneliti membangun hipotesis
dengan landasan teori dan penelitian yang relevan. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada
responden yang dipilih.
Tujuan pokok suatu penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis. Untuk itu peneliti
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, memproses data, membuat analisis dan interpretasi. Analisis data
belum dapat menjawab pertanyaan penelitian. Setelah data dianalisis dan diperoleh informasi yang lebih
sederhana, hasil analisis tersebut harus diinterpretasi untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis
tersebut.Untuk memperoleh data yang obyektif, valid dan dapat dipercaya, penelitian akan menggunakan data
primer, yaitu data yang diambil langsung dari responden yaitu mahasiswa fakultas ilmu komputer yang aktif
menggunakan samtphone terpilih sebagai sampel. Bentuk alat pengumpulan data yang dimaksud adalah
kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Pada kuesioner ini akan terdapat pengelompokan pertanyaan yang
akan menjadi alat ukur dalam melakukan penelitian ini. Validaitas yang dipergunakan dalam alat ukur penelitian
ini adalah validitas isi (content validity) yaitu bahwa butir-butir pertanyaan disusun sesuai dengan definisi dari
variable variabel yang akan diukur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik Analisis Data
Uji Prasyarat (instrument) dilakukan dengan menggunakan uji validitas data dan uji reabilitas data. Uji prasyarat
ini dilakukan dengan menggunakn program SPSS for window.
Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan (instrumen) penelitian yang diajukan
untuk mengukur variabelpenelitian adalah valid. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai signifikan masingmasin instrumen. Untuk menghitung nilai korelasi antara data pada masing – masing pertanyaan dengan skor
total memakai rumus Teknik korelisasi product moment, yang rumus sebagai berikut

Keterangan :
r : Nilai korelasi
n : Jumlah responden
X : Skor setiap item
Y : Skor total
XY : Skor setiap item x skor total
Uji Reliabilitas
Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti menggunakan rumus Cronbach’s Alpha yang rumusnya sebagai berikut :

Keterangan:
R11 : Instrument reliabilitas
K
: Banyaknya butir soal
∑Ob2 : Jumlah varian butir
Ot2

: Total varian
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Dari hasil perhitungan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, peneliti akan menggunakan alat bantu komputer dengan
program SPSS.
Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis ini menggunakan Uji Independent Sample T-Test [13], untuk mengetahui dan
membandingkan rata-rata dari dua variabel yang berbeda yaitu variabel pertama pengaruh karakter setalah ada
smartphone variabel kedua tidak ada pengaruh karakter setelah ada smartphone, maka pengujiannya adalah
sebagai berikut:
- Ha: Terdapat pengaruh antara penggunaan model smartphone terhadap sikap karakter mahasiwa.
- H0: Tidak Terdapat pengaruh antara penggunaan model smartphone terhadap sikap karakter mahasiwa.
Dengan di simpulkan pengujiannya diatas maka hopotesis statistiknya adalah sebagai berikut:
- Ho: V1 > V2
- Ha: V1 < V2
Pengujian Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik menggunakan metode regresi linier berganda karena variabel
independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Analisa regresi berganda digunakan untuk melihat
pengaruh antara lebih dari satu variabel, yang dalam penelitian ini adalah model smartphone dan karakter
mahasiswa terhadap pengaruh penggunaan smartphone di Universitas XYZ.
Adapun persamaan regresi bergandanya adalah :

Y = a + b1x1 + b2x2 + e …… (4)
Keterangan :
Y
: penggunaan smartphone
A
: Konstanta
b1b2
x1

: Koefisien regresi
: Variabel model smartphone

x2
e

: Variabel karakter mahasiswa
: Error

Pengujian Hasil
Dari hasil hipotesis menggunakan regresi linier berganda ada 3 (tiga) persyaratan uji analisis yang dilakukan,
yaitu Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasinya.
Hasil
1) Jenis Kelamin
Berdasarkan penelitian terhadap 100 kuesioner, mayoritas responden berjenis kelamin Pria sebanyak
63 responden (63,0%) sedangkan sisanya sebanyak 37 responden (37,0%) berjenis kelamin Wanita.
2) Usia
Dapat diketahui bahwa dari jumlah total 100 responden, terdapat 3 orang atau 3% responden berusia
18 tahun, 14 orang atau 14% responden berusia 19 tahun, dan 23 orang atau 23%responden berusia
20 tahun, 32 orang atau 32% responden berusia 21 tahun, 12 orang atau 12% responden berusia 22
tahun, 11orang atau 11% responden berusia 23tahun, 4orang atau 4% responden berusia 24tahun,
dan 1 orang berusia 25 tahun Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yaitu berusia 20
tahun sampai 21 tahun.
3) Program Studi
Data hasil responden berdasarkan program studi ilmu pada prodi Sistem Informasi.
4) Pengalaman Menggunakan Smartphone
Berdasarkan penelitian terhadap 100 kuesioner, sebanyak 39 orang responden menggunakan
smartphone kurang dari 5 tahun (39%), 33orang responden menggunakan smartphone lebih dari 5
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tahun (33 %), 19 orang responden menggunakan smartphone selama kurang dari 10 tahun (19%), dan
9 orang responden menggunakan smartphone selama lebih dari 10 tahun (9%).
5) Lama Menggunakan Smartphone Per Hari
Data responden yang menggunakan smartphone dalam per hari hampir 24 jam mereka menggunakan
smartphone sebagai media kebutuhan mereka sehari hari dalam beraktifitas.
6) Apakah Anda mengetahui smartphone
Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, menjelaskan bahwa seluruh responden mengetahui
dan menggunakan smartphone dengan baik pada Universitas XYZ, dari 100 orang responden tersebut,
100% mengetahuidan menggunakan.
Uji Validitas dan Reliabilitas Data
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden yang masuk ke dalam
sampel kemudian dilakukan pengujian terhadap kuesioner untuk mengukur tingkat kebaikan kuesioner yaitu
dengan melakukan analisis validitas dan reliabilitas kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi
pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas
kuesioner diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien korelasi Pearson,
sedangkan realibilitas data untuk melihat sejauh mana kehandalan data tersebut berdasarkan koefisien
Cronbach’s alpha Jika tampilan output pada kolom yang diuji (nilai r) diberi tanda bintang (flag), maka butir atau
pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali dalam Agustiani, 2010).
1.

Variabel model smartphone (PEU) (X1) diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2. Hasil Uji Validasi Variable Model Smartphone (PEU)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa semua item pernyataan diberi tanda (flag) yang berarti bahwa semua
item dapat dinyatakan valid. Sedangkan pengujian reliabilitas seluruh item yang digunakan dalam
mengukur variabel manfaat menghasilkan koefisien reliabilitas (cronbach’s alpha) sebesar 0,789. Nilai
koefisien reliabilitas ini lebih besar dari nilai patokan yakni sebesar 0, 6 sehingga dapat dikatakan bahwa
instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel manfaat tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas
yang tinggi. Dengan kata lain instrumen yang digunakan tersebut telah menunjukkan konsistensi
pengukuran pada semua respondennya.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

2.

Variabel karater mahasiswa (PU)
Untuk uji validasi variabel PU (X1) diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Validitas PU (X2)

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa semua item pernyataan diberi tanda (flag) yang berarti bahwa
semua item dapat dinyatakan valid. Sedangkan pada tabel 5 pengujian reliabilitas seluruh item yang
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digunakan dalam mengukur variabel karakter mahasiswa menghasilkan koefisien reliabilitas
(cronbach’s alpha) sebesar 0,876. Nilai koefisien reliabilitas ini lebih besar dari nilai patokan yakni
sebesar 0, 6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel
manfaat tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Dengan kata lain instrumen yang
digunakan tersebut telah menunjukkan konsistensi pengukuran pada semua respondennya.
Tabel. 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Karakter Mahasiswa (PU)

3.

Variabel sikap perilaku pengguna (B-ITU)
Untuk uji validasi variabel B-ITU (Y) diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Uji Validasi Variabel Sikap Perilaku Pengguna (B-ITU)

Dapat dilihat pada Tabel 6 bahwa semua item pernyataan diberi tanda (flag) yang berarti bahwa semua
item dapat dinyatakan valid, Kecuali item pernyataan BI2 dan BI3 sehingga item tersebut tidak akan
disertakan pada pengujian berikutnya. Sedangkan pengujian reliabilitas seluruh item yang digunakan
dalam mengukur variabel manfaat menghasilkan koefisien reliabilitas (cronbach’s alpha) sebesar 0,697.
Dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sikap perilaku pengguna (B-ITU)

Nilai koefisien reliabilitas ini lebih besar dari nilai patokan yakni sebesar 0, 6 sehingga dapat dikatakan
bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel manfaat tersebut dinyatakan memiliki
reliabilitas yang tinggi dengan kata lain instrumen yang digunakan tersebut telah menunjukkan
konsistensi pengukuran pada semua respondennya.
Uji regresi linear berganda
Correlations
Correlations merupakan hasil keluaran pengolahan data dengan teknik analisis regresi linier berganda
menggunakan aplikasi SPSS. Keluaran ini digunakan untuk menunjukkan hubungan secara parsial antara variabel
bebas dengan variabel terikat. Hasil Correlations dalam penelitian ini disajikan pada tabel 8 di bawah ini,
diketahui koefisien korelasi (r) antara variabel X1-Kebermanfaatan (PE) dengan variabel Y-Penerimaan(BI) adalah
sebesar 0,568. Sedangkan koefisien korelasi antara variabel X2 Kemudahan (PEU) dengan Y-Penerimaan (BI)
adalah sebesar 0,603. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam sampel penelitian dari sebanyak 100
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responden, variabel bebas (X1 dan X2) secara parsial memiliki hubungan yang searah (positif) dengan variabel
terikat (Y), dimana keeratan hubungan tersebut adalah kuat.
Tabel 8. Hasil Correlations

Model Summary
Model Summary menunjukan hubungan secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel 9 dibawah terlihat bahwa Koefisien Korelasi yaitu R = 0,648. Hal ini
berarti menunjukan bahwa secara bersama-sama X1 dan X2 memiliki hubungan yang kuat dengan Y sedangkan
Determinasi yaitu (R2)= 0.420, hal ini berarti bahwa secara bersama-sama X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi
perubahan Y sebesar 42 %.
Tabel 9. Model Summary

Anova
Anova menunjukan pengaruh secara bersama sama dari variabel bebas terhadap varibel terikat. Dapat dilihat
pada tabel 10 berikut ini:
Tabel 10. Anova

Dari Tabel 10. Anova diatas menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari variabel X1 dan
X2 secara bersama-sama terhadap Y, karena nilai Sig. F sebesar 0,000 < α = 0,05.

5. KESIMPULAN
Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas hasil yang dicapai pada penelitian yang dilakukan adalah pengaruh model
smartphone (perceived usefullness) terhadap Penerimaan Penggunaan model smartphone. Pernyataan hipotesis
pertama yang menyatakan bahwa model smartphone terhadap penerimaan penggunanya dapat diterima. Hal
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ini ditunjukkan dengan nilai signifikan (P Value) sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat bahwa
P Value < 0,05 maka model smartphone berpengaruh terhadap penerimaan penggunanya. Dan hasil koefisien
regresi sebesar 0,259 yang bernilai positif, menyatakan bahwa setiap penambahan model smartphone yang ada,
maka akan menambah penerimaan pengguna sebanyak 0,259 . Kemudian dapat disimpulkan bahwa walaupun
semakin banyak model smartphone, maka akan mengubah bagi penggunanya untuk membeli atau
menggantinya. Pengaruh karakter mahasiswa (perceived ease of use) terhadap Penerimaan Penerimaan
Penggunaan model smartphone. Pernyataan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa model smartphone
berpengaruh terhadap penerimaan penggunanya dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan (P
Value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat bahwa P Value < 0,05 maka model smartphone
berpengaruh terhadap penerimaan penggunanya. Dan hasil koefisien regresi sebesar 0,367 yang bernilai positif,
menyatakan bahwa setiap penambahan model smartphone yang baru, maka akan menambah penerimaan
pengguna sebanyak 0,367. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak model smartphone, maka akan selalu
mengubah karakter bagi penggunanya.
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