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Perkembangan teknologi pada mesin industri yang semakin meningkat sehingga mendorong perusahaan 

industri mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit. Agar dapat mengadopsi teknologi mesin industri 

yang dapat mendukung dan menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga menjaga konsistensi produksi 

perusahaan dapat menjaga kapasitas produksi yang sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. PT. 

Actavis Indonesia bertindak sebagai produsen obat untuk keperluan industri saat ini. Perusahaan masih 

menghadapi permasalahan terhadap proses produksi, hal ini terlihat dari banyaknya limbah dari produk 

yang telah dihasilkan selama proses produksi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode 

Technology Acceptance Model (TAM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan operator dalam 

menggunakan teknologi mesin industri. Memanfaatkan penggunaan teknologi bukanlah hal yang mudah 

karena harus mengolah dan memanfaatkan faktor-faktor dalam produksi yang meliputi tenaga kerja, bahan, 

peralatan dan mesin dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Dalam hal pengolahan industri terdapat Faktor 

teknologi mesin merupakan salah satu tolak ukur untuk keberhasilan produksi, karena jika pengelolaannya 

dengan baik akan menghasilkan produk obat yang berkualitas baik. 

Kata Kunci: Mesin Industri, PT. Actavis, Technology Acceptance Model 

 

1. PENDAHULUAN 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak terlepas dari 

ketersedian obat di lingkungan masyarakat. Ketersediaan obat ini erat kaitannya dengan produsen 

obat. industri farmasi sebagai produsen obat memegang peranan yang penting dalam mewujudkan 

pembangunan kesehatan. Obat yang dibuat dalam suatu industri farmasi hendaklah berkhasiat, 

aman dan terjamin mutunya. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang produk 

dikeluarkan oleh pemerintah hendaklah ditaati dan dijalankan oleh setiap industri farmasi. Mutu 

harus dibentuk kedalam suatu produk untuk menjamin konsumen menerima produk dengan mutu 

yang tinggi sesuai tujuan penggunaannya, sehingga perlu diterapkan pengendalian menyeluruh 

(Total Quality Management). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan dan kemampuan 

operator dalam mengoperasikan mesin produksi. Kemampuan operator ini berdampak 

pada jumlah hasil produksi, kualitas produksi dan biaya yang dikeluarkan pada proses 

produksi. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

H0 : Kemampuan operator apakah layak   mengoperasikan terhadap mesin produksi 

H1   : Tidak layaknya kemampuan operator terhadap   pengoperasian mesin produksi 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

(Komarasakti, 2008) menyatakan bahwa, “Biaya pemeliharaan tidak berperan secara 

signifikan terhadap kualitas dibuktikan dengan penelitian pada kasus sampel data 



140 
 

produksi tahun 2008 pada PT. X. Artinya bahwa terdapat faktor-faktor lain yang 

mempunyai peran positif terhadap kualitas produksi selain biaya pemeliharaan mesin 

produksi”. 

2.1.  Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik  kesimpulannya. (Sugiyono, 2014) 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2014). Teknik pengambilan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

Probability Sampling dan Non Probability Sampling. Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk menjadi 

sampel (Sugiyono, 2014) 

 

2.2.  Skala Linkert 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Adapun cara penyampaian angket dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut, angket diberikan kepada responden untuk diisi. (Riduwan, 

2012) 

 

2.3.  Kuisioner 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah: 1. Kuesioner (Angket) Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2014) 

 

2.3.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Uji Validitas dapat dikatakan valid apabila signifikan < 

0,05 atau 5 %. (Ghozali, 2018) 

 

2.4.  Uji Realiabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2018) 

 

2.5.  Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM adalah sebuah teori yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna 

mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi. TAM menggunakan TRA dari Fishbein 

dan Ajzen yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat adopsi responden dalam menerima 

teknologi informasi. (Jogiyanto, 2007) 

 

3. METODE PENELITIAN 

Hal yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Peneliti melakukan studi pendahuluan terhadap program pengembangan kemampuan operator 

di bagian produksi pada PT Actavis Indonesia dan mengidentifikasi masalah yang mengimbas 

kepada hasil produksi, biaya produksi dan juga efisien terhadap waktu kerja yang diperlukan. 

b. Peneliti melakukan pengumpulan data baik berupa teori maupun jurnal-jurnal yang relevan 

terhadap topik yang diangkat melalui observasi di PT Actavis Indonesia, wawancara dengan 

operator produksi yang terkait, menyebarkan kuesioner, mengambil jurnal dan teori melalui 

internet dan melakukan dokumenasi dari data-data yang terkumpul. 

c. Peneliti melakukan analisa terhadap data yang sudah diperoleh untuk sebagai dasar penentuan 

metode apa yang akan digunakan dan bagaimana pengambilan langkah-langkah berikutnya 

dalam meneliti masalah yang sudah didentifikasi. 

Peneliti menggunakan kuisioner untuk kompilasi data dan informasi dari para operator 

produksi.dari kuisioner peneliti mendapat jawaban dari responden secara objektif. Peneliti juga 

menggunakan software SPSS untuk membantu perhitungan secara statistic dan skala likert 

sebagai alat bantu meneliti dengan menggunakan metode TAM (Technology Acceptance Model). 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian 

pernyataan/pertanyaan tertulis, yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok 

orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos. 

Peneliti mengggunakan kuesioner untuk membuat kompilasi data dan informasi dari para 

operator produksi. Dari kuesioner tersebut peneliti mendapat data dan informasi berupa 

jawaban dari responden secara objektif. 

Data pada penelitian ini didapat dari penyebaran kuisioner yang diberikan secara langsung 

kepada operator yang bersangkutan yang berhubungan dengan mesin produksi. 

Kuesioner yang penulis sebarkan terdiri dari 3 bagian, yaitu : 

1) Empat (4) butir pertnyaan yang akan menjelaskan profil dari responden, yaitu nama, 

jabatan, jenis kelamin dan masa kerja. 

2) Tiga(3) butir pertanyaan seputar pendidikan tentang teknologi, update dengan barang 

teknologi  dan interaksi dengan barang teknologi. 

3) 15 pertanyaan seputar pengetahuan secara umum tentang mesin yang digunakan oleh tiap 

operator mesin yang berada di PT actavis Indonesia. 

Pada penulisan ini, metode penelitian adalah dengan survey. Metode survey yang digunakan 

yaitu metode survey deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

kuesioner. Form kuesioner memuat instrumen pengumpulan data dengan menggunakan skala  

likert. 

 

Tabel 1. Tingkatan Jawaban Skala Likert 

KRITERIA 

JAWABAN 

SINGKATA

N 

SKO

R 

Sangat Tidak 

Setuju 
STS 1 

Tidak Setuju TS 2 

Netral N 3 

Setuju S 4 

Sangat Setuju SS 5 
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Peneliti menggunakan piranti lunak SPSS untuk melakukan perhitungan data dan 

informasi secara statistik yang diperoleh peneliti pada penelitian penerimaan teknologi mesin 

yang dilakukan dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM). 

Populasi yang digunakan adalah untuk para operator mesin produksi  yang bekerja di departemen 

produksi Topical plan facility, Betalactam facility dan Multi produk facility  pada PT Actavis 

Indonesia. Sampel yang diambil peneliti sebanyak 85 operator dengan metode non probality 

sampling. 

Uji validitasi dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel untuk 

degree of freedom d(f) = n-k dengan alpha 0,05. Hasil analisis dapat dilihat pada output uji 

reliabilitas pada bagian corrected item total correlation. Untuk mengetahui sebuah kuesioner 

dikatakan valid atau tidak, maka digunakan ketentuan sebagai berikut :  

a. Jika r-hitung positif serta r-hitung > r-tabel maka butir atau variabel tersebut valid.  

b. Jika r-hitung negatif serta r-hitung < r-tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid.  

Nilai reliabilitas dapat dibuktikan dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑟 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2)(𝑛 ∑ 𝑌)2−(∑ 𝑌))2)

………………………………………………………

…………….1 

Keterangan :  r : Koofesien Korelasi 

 ∑X : Jumlah Skor Item 

 ∑Y : Jumlah Skor Total Item 

 n : Jumlah Responden 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode one shot yaitu dengan 

pengukuran instrument sekali saja dan diolah melalui program SPSS dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach 

Alpha (α) > 0,60. Nilai reliabilitas dapat dibuktikan dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑟  = [
𝑘

(𝑘−1
] [1 −

 
∑ 𝜎𝑏2 

𝜎𝑡2 ……………………………………………………………………………………2 

Keterangan : r : Koefisien Reliabilitas Instrument ( Cronbach Alpha)  

 k    : Banyaknya butir pertanyaan banyaknya soal 

 ∑b
2 : Total Varians Butir 

 t
2 : Total Varians 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier dengan melakukan 

pengujian terhadap nilai F, nilai t, Standardized Coefficients, dan koefisien determinasi. Analisis 

regresi linier ini dihitung dengan menggunakan Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penerimaan dan kemampuan operator 

terhadap mesin produksi dengan menggunkan Technology Acceptance Model (TAM).   

Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada responden khusus operator produksi saja sebanyak 85 

eksemplar. Jumlah kuesioner yang diterima kembali sebanyak 85 eksemplar atau 100% dari 

jumlah kuesioner yang disebarkan. 
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Dalam melakukan penelitian ini melibatkan responden sebagai kunci dari data yang akan 

diolah dengan melakukan penyebaran kuesioner. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner kepada 

responden maka didapat data gambaran dari profil responden yang akan diuraikan berdasarkan 

nama, jabatan, jenis kelamin, masa kerja dijelaskan pada tabel distribusi frekuensi. 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Profil Responden 

Keterangan Jumla

h 

Prosentase(%) 

Jumlah 

Operator 

100  100% 

Jenis Kelamin 

a. Laki-Laki 70 88% 

b. Wanita 15 12% 

Total 85 100% 

Masa Kerja 

a. < 5 Tahun 56 66% 

b. > 5 Tahun 29 34% 

Total 85 100% 

Tabel diatas dapat menjelaskan kategori dari responden yang diperoleh dan digunakan dalam 

penelitian ini. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/item dengan skor total 

variabel. Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas adalah daftar pertanyaan atau 

pernyataan yang telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid 

tidaknya suatu data. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

(korelasi) dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n - 2, dalam hal ini n adalah jumlah 

sampel. Pada penelitian ini, jumlah sampel (n)=85 dan besarnya df dapat dihitung 85-2=83, 

dan distribusi α=0,05 sehingga didapat r-tabel = 0,213. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas 

Konstruk 

 
Ite

m 

r 

hitun

g 

r 

tabe

l 

Ket 

Penerimaan 

 t1 0,384 0,21

3 

Vali

d 

 t2 0,388 0,21

3 

Vali

d 

 t3 0,641 0,21

3 

Vali

d 

 t4 0,635 0,21

3 

Vali

d 

 t5 0,614 0,21

3 

Vali

d 

 t6 0,604 0,21

3 

Vali

d 
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 t7 0,448 0,21

3 

Vali

d 

 t8 0,571 0,21

3 

Vali

d 

 t9 0,571 0,21

3 

Vali

d 

 t10 0,656 0,21

3 

Vali

d 

 t11 0,611 0,21

3 

Vali

d 

 t12 0,257 0,21

3 

Vali

d 

 t13 0,276 0,21

3 

Vali

d 

 t14 0,513 0,21

3 

Vali

d 

 t15 0,607 0,21

3 

Vali

d 

Hasil pengujian validitas untuk item-item yang digunakan menunjukkan nilai r yang lebih besar 

dari nilai r tabel yakni 0,213. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan 

tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik (valid). 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Berikut adalah hasil 

uji reliabilitas dari setiap konstruk. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Item  Cronbach

’s 

Alpha 

Ket 

 t1   

 t2   

 t3   

 t4   

 t5   

 t6   

 t7   

Penerima

an 

t8 
0,79 Reliabel 

 t9   

 t10   
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 t11   

 t12   

 t13   

 t14   

 t15   

 t10   

Dari hasil output reliability, nilai yang dihasilkan sebesar 0,79. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 

oleh karena itu hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah reliabel. 

 

c. Uji Statistik Nilai F 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai uji F pada ppenelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Nilai F Variabel Set-Up 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F 

1    Regression 1315,152 1 1315,152 157,373 

      Residual 693,625 83 8,357  

     Total 2008,776 84   

 

Tabel 6. Hasil Uji Nilai F Variabel Run-Machine 

Model 

Sum of  

Squares df 

Mean 

Square      F 

1 Regression 1792,680 1 1792,680 688,547 

   Residual 216,096 83 2,604  

   Total 2008,776 84   

Dari tabel hasil perhitungan nilai F diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 157,373 untuk variabel 

Set-Up dan 688,547 untuk variabel Run-Machine. Dari kedua variabel diatas nilai F hitung lebih 

besar dari nilai F tabel untuk sampel 85, jumlah variabel 3 dan nilai probabilita 0,05 adalah 3,10.  

Dengan demikian dapat dikatakan variabel independen kemudahan dan kegunaan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan. 

 

d. Uji Statistik Nilai t dan Koefisien Regresi 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel penjelas secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen). 

Tabel 7. Variabel Set-Up 

  Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

Model  
B 

Std. 

Error 
Beta t 

1 (Constant) 15,788 3,084  5,120  

    Set-Up  2,024 ,161 ,809 12,545 
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Tabel 8. Variabel Kegunaan 

  Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

Model  
B 

Std. 

Error 
Beta t 

1 (Constant) 7,762 1,781  4,358  

    Run -

Machine 

 1,319 ,050 ,945 26,240 

 

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh untuk menjelaskan 

variabel terikat. Ini dapat dilihat dari masing-masing nilai t hasil hitung lebih besar dari nilai t 

table. 

Dan dapat dinyatakan juga bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Dimana setiap kenaikan nilai koefisein Set-Up sebesar 0,809 atau 

koefisien Run-Machine sebesar 0,945 maka variabel kelayakan akan naik satu satuan. 

 

e. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan semua variabel 

bebas (independen) dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya (dependen). 

 

Tabel 9. Koefisien Determinasi Variabel Set-Up 

Model R 

R 

Square 

Ajusted 

 R  

Square 

Std. Error  

of the  

Estimate 

1 ,809a ,655 ,651 2,891 

 

Tabel 10. Koefisien Determinasi Variabel Run-Machine 

Model R 

R 

Square 

Ajusted 

 R  

Square 

Std. Error  

of the  

Estimate 

1 ,945a ,892 ,891 1,614 

Berdasarkan tabel diatas, koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai Adjusted R Square yang 

berjumlah 0,651 untuk variabel Set-Up dan 0,891 untuk variabel Run-Machine. 

Dapat dikatakan bahwa pengaruh persepsi kemampuan Set-Up terhadap kelayakan penggunaan 

teknologi produksi sebesar 65,1%, dan pengaruh kemampuan Run-Machine terhadap kelayakan 

penggunaan teknologi produksi sebesar 89,1%. 

Dan dari hasil penelitian dan perhitungannya maka dapat dikatakan hasil pengujian dari hipotesis 

“Kemampuan Operator Apakah Layak Mengoperasikan Terhadap Mesin Produksi” dapat 

diterima seperti yang dapat terlihat pada tabel koefisien variabel diatas, bahwa nilai 

unstandardized coefficient B berniai positif, nilai standardized coefficient bernilai positif. 

 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari hasil proses tahapan penelitian dan perhitungan yang sudah dijalani dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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a. Pada penelitian yang ditunjukan dengan nilai rabilitas dan nilai validitas yang terdiri dari 

persepsi penerimaan layak untuk diuji dan apakah memiliki pengaruh terhadap kelayakan 

operator dalam melakukan pengoperasian mesin-mesin yang ada di produksi. 

b. Dari hasil penelitian yang diangkat dan dari uji regresi liner menunjukan bahwa variable yang 

diuji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan operator produksi terhadap 

teknologi mesin produksi 

c. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaruh persepsi kemampuan set-up terhadap kelayakan 

penggunaan teknologi produksi sebesar 65.1% dan pengaruh kemampuan Run-mesin terhadap 

kelayakan penggunaan teknologi produksi sebesar 89.1%. 
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