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APPENDIX-I: Survey Questionnaire 

SURVEY QUESTIONNAIRE 

සමීක්ෂණ ප්රශ්නාවලිය 

 

THE IMPACT OF ELECTRONIC HEALTH RECORD (EHR) SYSTEM 

DESIGN DETERMINANTS ON USER ATTITUDE TOWARDS USING THE 

SYSTEM 

 

EHR පද්ධති නිර්මාණකරණයේදී සලකා බලනු ලබන නිර්ණායක, පද්ධති භාවිතය පිළිබද එය 

භාවිතා කරන්නවුන් දරණ ආකල්ප යකයරහි ඇතිකරන බලපෑම 

 

E.D.N.S.Edirisinghe 

(169010H) 

 

Degree of Master of Business Administration 

Department of Management of Technology 

University of Moratuwa 

 

Sri Lanka 
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Dear Sir / Madam, 

 

I am postgraduate student of Department of Management of Technology, University of 

Moratuwa and undertaking the Master of Business Administration in Management of 

Technology. In fulfilment of this degree program, I am required to conduct a research and 

produce a dissertation.  

Research Topic  : The Impact of Electronic Health Record (EHR) system design 

determinants on user attitude towards using the system 

Purpose of the Research :  To identify most critical system characteristics of EHR systems 

which impact the user attitude towards using EHR systems and to 

identify their impact on attitude.  

I would be grateful if you could complete this questionnaire within your busy work schedule. 

The information gathered through this survey will be only used for this particular research, 

they will not be used for any other purpose, and also results would be summarised, and 

therefore no specific referees will be made to individuals or firms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yours faithfully, 

E. D. N. S. Edirisinghe 

Department of Management of Technology 

Faculty of Engineering 

University of Moratuwa 

Sri Lanka 

Dissertation Supervisor: 

Dr. Indika Perera 

Department of Computer Science 

Faculty of Engineering 

University of Moratuwa 

Sri Lanka 

e-mail: indika@sce.lk 
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ගරු මහත්මයායණනි/මහත්ියනි, 

යමාරටුව විශ්ව විදයාලයේ තාක්ෂණයේද කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි අයේක්ෂකයකු 

වන මායේ උපාධි අධයයන කටයුතු සම්පූර්ණ කරලීම සඳහා සමීක්ෂණ වාර්තාවක් සකස් කිරීමට 

අවශ්යව තියේ.  

සමීක්ෂණයේ මතෘකාව :  EHR පද්ධති නිර්මාණකරණයේදී සලකා බලනු ලබන නිර්ණායක, පද්ධති 

භාවිතය පිළිබද එය භාවිතා කරන්නවුන් දරණ ආකල්ප යකයරහි 

ඇතිකරන බලපෑම 

සමීක්ෂණයේ අරමුණු  : EHR පද්ධති භාවිතය පිළිබද එය භාවිතා කරන්නවුන් දරණ ආකල්ප 

යකයරහි බලපාන, EHR පද්ධති නිර්මාණකරණයේදී හා 

සැලසුම්පකරණයේදී සලකා බැලිය යුතු ඉතා වැදගත් ලාක්ෂණිකයන් සහ 

එම ලාක්ෂණිකයන් ආකල්ප යකයරහි ඇතිකරන බලපෑම හදුනාගැනීම. 

යමම සමීක්ෂණය සඳහා ඔයේ සහභාගීත්වය අතිශ්යින් අගය කරනු ලබන අතර, දත්ත සහ 

යතාරතුරු නිර්ණාිකව ලබාගන්නා බැවින් ඔබ ලබා යදන යතාරතුරු වල රහසයභාවය ආරක්ෂා 

වනු ඇත. එයමන්ම යමම සමීක්ෂණය මගින් ලබාගන්නා යතාරතුරු අධයයන කටයුතු හැරුණු 

යකාට යවනයම්ප කාර්යයක් සඳහා භාවිතා යනාකරන බවද දන්වා සිටිි.  

ස්ූතියි! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යමයට විශ්වාසී, 

E.D.N.S. එදිරිසිිංහ. 

ඉිංජියන්රු පීඨය, 

යමාරටුව විශ්ව විදයාලය, 

ශ්රී ලිංකාව. 

 

සමීක්ෂණ උපදේශක: 

 

ආචාර්ය ඉන්දික යපයර්රා 

ඉිංජියන්රු පීඨය, 

යමාරටුව විශ්ව විදයාලය, 

ශ්රී ලිංකාව. 
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Following questionnaire contains 60 questions and please provide correct and most appropriate 

answer to the best of your knowledge.  

පහත ප්රශ්නාවලියේ ප්රශ්න 60 ක් අන්තර්ගත යේ.  ඔබයේ දැනුම ප්රකාරව වඩාත් නිවැරදි සහ වඩාත් 

ගැළයපන පිළිතුර ලබායදන යමන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිි. 

 

 

 

 

01. Your Hospital (ඔබයේ යරෝහල) : 

Base Hospital Awissawella 

මූලික යරෝහල - අවිස්සායේල්ල 

 

 

Base Hospital Homagama 

මූලික යරෝහල - යහෝමාගම 
 

Base Hospital Panadura 

මූලික යරෝහල - පානදුර 
 

Base Hospital Horana 

මූලික යරෝහල -  යහාරණ 
 

District Hospital Dompe 

දිස්ික් යරෝහල -  යදාම්පයේ 
 

Other(Please mention) 

යවනත්  (සඳහන් කරන්න)   …………………………………. 
 

 

02. Designation (තනතුර) : 

Doctor 

වවදයවරයයකි 
 

Dentist 

දන්ත වවදයවරයයකි 
 

Nurse 

යහදියකි 
 

Pharmacist 

ඖෂධයේදියයකි 
 

Other (Please mention) 

යවනත්  (සඳහන් කරන්න)   …………………………………. 
 

General Information / සාමානය ද ාරතුරු 
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03. Gender (ස්ී පුරුෂ භාවය)  : Male (පුරුෂ)           Female (ස්ී)   

 

04. Age (වයස)    : …………. Years (අවු.) 

 

05. How long have you been working with EHR system? (යකාපමණ කාලයක් ඔබ EHR පද්ධතිය 

භාවිතා කර තියේද?) 

 

 

 

 

 

 

06. How frequent you are using EHR system in your day to day duties? (එදියනදා වැඩ කටයුතු 

වලදී EHR පද්ධතිය යකතරම්ප දුරකට භාවිතා කරනවාද?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Above 3 years 

වසර 3 ට වැඩි 
 

1 to 3 years 

වසර 1 සහ 3 අතර 
 

Below 1 year 

වසර 1 ට අඩු 
 

Always 

නිතරම 
 

Frequently ( around 75% of daily work) 

යබායහෝ අවස්ථා වලදී  (වදනික වැඩ වලින්  75% පමණ) 
 

Sometimes ( around 50% of daily work) 

සමහර අවස්ථා වලදී  (වදනික වැඩ වලින්  50% පමණ) 
 

Rarely (around 25% of daily work) 

කලාතුරකින් (වදනික වැඩ වලින්  25% පමණ) 
 

Never 

කිසිවියටක භාවිතා යනාකරි 
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Please mark () the most appropriate response for the below mentioned questions to the best 

of your knowledge (පහත සඳහන් ප්රකාශ් පිළිබඳව වඩාත් සුදුසු ප්රතිචාරය සලකුණු කරන්න.) 

 

Statement (ප්රකාශ්ය) 

Response 

(ප්රතිචාරය) 

S
tr

o
n

g
ly

 A
g
re

e 
  

  
 (

ත
ර

ය
ේ

 එ
ක

ඟ
 ය

ව
ි

) 

A
g
re

e 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
(එ

ක
ඟ

 ය
ව

ි
) 

N
eu

tr
a
l 

  
  

  
  

  
  

  
  

 (
ම

ධ
ය

ස්
ථ

යි
) 

D
is

a
g
re

e 
  

  
  
  

  
  

  
  
(එ

ක
ඟ

 ය
න

ාය
ව

ි
) 

 S
tr
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g
ly

 D
is

a
g
re

e 
(ත

ර
ය

ේ
 එ

ක
ඟ

 ය
න

ාය
ව

ි
) 

 

Information regarding Suitability of the EHR system 

EHR පේධතිදේ දයෝග්ය ාව පිළිබඳ ද ාරතුරු 

07.  EHR System provides all the expected functionalities to perform 

your day to day duties. 

ඔබයේ වදනික වැඩකටයුතු වලට අවශ්ය සියළුම පහසුකම්ප EHR පද්ධතිය 

මගින් සපයා ඇත. 

     

08.  EHR System provides the correct results for every available 

functionality. 

EHR පද්ධතිය මගින් සපයා ඇති සියලුම පහසුකම්ප වලින් නිවැරදි යතාරතුරු 

ලබාගත හැක. 

     

09.  Response rate of the EHR System is very high. 

EHR පද්ධතියේ ප්රතිචාර දැක්ීයම්ප යේගයක් ඉතා ඉහල මට්ටමක පවතී.      

10.  Frequency of System failures due to low resource (CPU 

Processing power, Memory) availability is very low. 
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CPU බලය අඩු ීම යහෝ මතක ධාරිතාවය අඩු ීම වැනි සාධක යේතුයවන් 

EHR පද්ධතිය බිදවැටීමට ලක්ූ වාර ගණන ඉතා අල්ප යේ.                 

11.  There is no impact to the system performance when processing 

high data volume. 

ඉතා විශ්ාල දත්ත යහෝ යතාරතුරු සමග වැඩකරන විටදී වුවද EHR 

පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වයට කිසිඳු බලපෑමක් යනාදක්වයි. 

     

12.  There is no impact to the system performance when increasing 

the number of simultaneous user logins. 

එකවර පද්ධතිය භාවිත කරන පිරිස වැඩිීම පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වයට 

කිසිඳු බලපෑමක් යනාදක්වයි. 

     

13.  EHR System failures frequently is very low. 

EHR පද්ධතිය බිදවැටීමට ලක්ූ වාර ගණන ඉතා අල්ප යේ.      

14.  If System failure occurred, that can be recovered within very 

shorter time period. 

EHR පද්ධතිය බිදවැටීමට ලක්ූ විට, එය නැවත ඉතාසුළු කාලයකදී 

යථාතත්වයට පත්කර ගත හැක. 

     

Information regarding the Credibility of the EHR system 

EHR පේධතිදේ විශ්වාසනීයත්වය පිළිබඳ ද ාරතුරු 

15.  System provide correct and accurate information all the time. 

EHR පද්ධතිය මගින් සෑමවිටම නිවැරදි යතාරතුරු ලබා ගත හැක.      

16.  Information provided by EHR is consistent throughout the 

system. 

EHR විසින් සපයනු ලබන යතාරතුරු පද්ධතිය පුරාවටම ස්ථාවර යේ 

(සිංකූලතාවයන් යනාපවතියි). 

     

17.  System provide up to date information all the time. 

පද්ධතිය සෑම විටම යාවත්කාලීන යතාරතුරු සපයයි.      

18.  EHR System vender is reliable. 

EHR පද්ධතිය සැපයූ ආයතනය විශ්වාසදායකය.      
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19.  EHR System vender keeps transparency when dealing with your 

hospital. 

EHR පද්ධතිය සැපයූ ආයතනය ඔයේ යරෝහල සමඟ කටයුතු කරන විට 

විනිවිද භාවයයන් කටයුතු කරයි. 

     

Information regarding the value added to your hospital by the EHR system 

EHR පේධතිය මගින් ඔබදේ දරෝහලට එක්කල වටිනාකම් පිළිබඳ ද ාරතුරු 

20.  Number of medication errors and mistakes have been reduced 

with the usage of EHR system. 

 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ ප්රතිකාර කිරීයම්පදී සිදුවන වැරදි 

සහ අතපසුීම්ප ප්රමාණය අඩු ී ඇත. 

     

21.  Number of patient complains have been reduced with the usage 

of EHR system. 

 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ යරෝගීන්යේ පැිණිලි ප්රමාණය අඩු 

ී ඇත. 

     

22.  Time for patient registration have been reduced with the usage of 

EHR system. 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ යරෝගියකු ලියාපදිිංචි කිරීම සඳහා 

ගතවන කාලයයහි අඩුීමක් දක්නට ලැයේ. 

     

23.  Outpatient waiting time for appointment have been reduced with 

the usage of EHR system. 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ බාහිර යරෝගියකු වවදයවරයකු 

හමුීම සඳහා බලාසිටීමට සිදුවන කාලයයහි අඩුීමක් දක්නට ලැයේ. 

     

24.  Consultancy time for outpatient have been reduced with the usage 

of EHR system. 

 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ බාහිර යරෝගියකු හට ප්රතිකාර 

කිරීම සදහා වවදයවරයකු හට ගතවන කාලයයහි අඩුීමක් දක්නට ලැයේ. 
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25.  Percentage of Appointments Cancelled/Missed have been 

reduced with the usage of EHR system. 

 

වවදය හමුීම්ප අවලිංගු කරන යහෝ අතපසුවන ප්රතිශ්තය EHR පද්ධතිය 

භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ අඩුීමක් දක්නට ලැයේ. 

     

26.  Patient admission time have been reduced with the usage of EHR 

system. 

 

යරෝගියකු ඇතුලත්කර ගැනීම සඳහා ගතවන කාලය EHR පද්ධතිය 

භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ අඩුීමක් දක්නට ලැයේ. 

     

27.  With the usage of EHR system, length of stay for treatments have 

been reduced.  

 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ ප්රතිකාර කිරීයම ක්රමයේදය කඩිනම්ප 

ී ඇත. 

     

28.  Discharge Process Time have been reduced with the usage of 

EHR system. 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ යරෝගීන් යරෝහයලන් පිටත් කිරීයම 

ක්රියාවලියට (Discharging) ගතවන කාලයයහි අඩුීමක් දක්නට ලැයේ. 

     

29.  Number of outpatients that can handle per day have been 

increased with the usage of EHR system. 

 

EHR පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීමත් සමඟ එක් දිනකදී ප්රතිකාර කල හැකි 

බාහිර යරෝගීන් ප්රමාණයයහි වැඩිීමක් දක්නට ලැයේ. 

     

Information regarding User Interfaces of EHR system 

EHR පේධතිදේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) පිළිබඳ ද ාරතුරු 

30.  User interfaces are clear and have a good visibility. 

EHR පද්ධතියේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) ඉතා පැහැදිලිව 

නිර්මාණය කර ඇත. 
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31.  
Color Theme of User interfaces creates pleasant visual impact 

EHR පද්ධතියේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) වල වර්ණය 

ඉතාමත් අලිංකාර හා ප්රියජනක යේ. 
     

32.  Component layout of User interfaces is very attractive. 

EHR පද්ධතියේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) වල සැලසුම ඉතා 

ආකර්ශ්නිය යේ. 
     

33.  Responsiveness of the User Interfaces helps to create better 

system-user interaction. 

EHR පද්ධතියේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) වල ඉක්මනින් 

ප්රතිචාර දැක්ීයම්ප ගුණාිංගය පද්ධතිය සහ එය භාවිත කරන්නා අතර යහාද 

සම්පබන්ධතාවයක් ඇතිකරයි. 

     

34.  Text style and Text size are convenient to present information 

clearly. 

භාවිත කර ඇති අකුරු වල හැඩය සහ ප්රමාණය පැහැදිලි යලස යතාරතුරු 

ප්රදර්ශ්නය කිරීමට ඉතා සුදුසු යේ. 

     

35.  
User Interface design is consistent throughout the whole system. 

EHR පද්ධතියේ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) පද්ධතිය පුරා 

ඒකාකාරී යලස නිමවා ඇත. 
     

36.  Flickering screens not exist in the system. 

විටින් විට අපැහැදිලි වන පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces)  EHR 

පද්ධතිය තුල යනාපවතී. 
     

Information regarding usage of EHR system 

EHR පේධතිදේ භාවි ය පිළිබඳ ද ාරතුරු 

37.  Always you can find the Information you need from the system. 

රාජකාරි කටයුතු වලදී ඔබ EHR පද්ධතිය තුලින් ලබා ගැනීමට 

බලායපායරාත්තු වන ඕනෑම යතාරතුරක් සෑමවිටම එමගින් ලබාගත හැක. 
     

38.  You can find the intended information with in shorter time 

period.      
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රාජකාරි කටයුතු වලදී ඔබට අවශ්ය වන යතාරතුරු EHR පද්ධතිය තුලින් 

ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගත හැක. 

39.  Navigation through the system is very easy. 

EHR පද්ධතිය තුල විවිධ පහසුකම්ප යවත ගමන්කිරීම ඉතාමත් පහසුය.      

40.  EHR System is compatible with common assistive technologies 

like Windows Narrator and Magnifier. 

EHR පද්ධතිය භාවිතා කිරීයම්පදී Windows Narrator සහ Windows Magnifier වැනි 

උපකාරක පද්ධති වල සහයද ලබා ගත හැකි වන පරිදි එය නිර්මාණය කර 

ඇත. 

 

Note: 

Windows narrator: යමය Windows මෘදුකාිංගය සමගම පරිගණකයට ඇතුලත් 

වන මෘදුකාිංගයක් වන අතර යමමගින් පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (User 

Interfaces) වල ඇති යතාරතුරු ස් වයිංක්රියව විස්තර කරනු ලැයේ. 

Windows Magnifier: යමය Windows මෘදුකාිංගය සමගම පරිගණකයට 

ඇතුලත් වන මෘදුකාිංගයක් වන අතර යමමගින් පරිශීලක අතුරුමුහුණත් 

(User Interfaces) ඔබට පහසු ආකාරයට විශ්ාල කර බැලිය හැකිය. 

     

41.  You can switch between alternative input/output choice without 

having to re-start the system (such as bar cord readers, scanners, 

and other medical equipment) 

EHR පද්ධතිය නැවත ආරම්පභ කිරීමකින් (Restart) යතාරව විකල්ප 

අදාන/ප්රතිදාන (Input/Output) යත්රීම්ප අතර මාරු විය හැකිය. (උදා: Scanners, 

Barcode readers යහෝ යවනත් වවදය උපකරණ) 

     

42.  Documentation of user guides and configuration guides have 

been provided and those are easily understandable. 

EHR පද්ධතිය යරෝහලට අවශ්ය පරිදි සකසා ගැනීම සහ එය භාවිතය පිළිබඳ 

උපයදස් පිකා (Configuration guides and User guides) සපයා ඇති අතර ඒවා 

පහසුයවන් යත්රුම්පගත හැකිය. 

     

43.  Keyboard shortcut support is incorporate with the system. 

EHR පද්ධතිය සමඟ යතුරුපුවරු යකටිමිං (Keyboard Shortcut) ක්රියාත්මක කල 

හැක. 
     

44.  System Functionalities are clear and understandable. 
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EHR පද්ධතිය සපයා ඇති පහසුකම්ප ඉතා පැහැදිලි වන අතර පහසුයවන් 

යත්රුම්ප ගත හැකිය. 

45.  System functionalities are easy to learn. 

පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය ඉයගන ගැනීමට ඉතා පහසුය.      

46.  System functionalities are easy to remember. 

පද්ධතියේ ක්රියාකාරිත්වය මතක තබා ගැනීම ඉතා පහසුය.       

47.  System provides very good guidelines through messages to 

minimize human errors. 

භාවිතයේදී සිදුවියහැකි වැරදි අවම කිරීම සඳහා ඉතා යහාද 

මාර්යගෝපයද්ශ්නයක් පද්ධතිය මහින් සපයනු ලැයේ.  

     

48.  System functionalities are easy to use 

EHR පද්ධතිය භාවිතා කිරීම ඉතා පහසුය.      

Information regarding usefulness of EHR system 

EHR පේධතිදේ ප්රදයෝජනවත් බව පිළිබඳ ද ාරතුරු 

49.  You can see that quality of your duties have been improved by 

using the system. 

EHR පද්ධතිය භාවිතය සමඟ ඔබයේ රාජකාරි කටයුතු ඉතා ඉහල 

ගුණාත්මකබවකින් ඉටුකිරීමට හැකියාව ලැබී ඇත. 

     

50.  EHR System has become a critical factor for your job 

EHR පද්ධතිය ඔබයේ රාජකාරි කටයුතු සඳහා අතයවශ්ය තීරණාත්මක 

සාධකයක් ී ඇත. 
     

51.  Your job have been become easier with the system. 

EHR පද්ධතිය භාවිතය සමඟ ඔබයේ රාජකාරි කටයුතු ඉතා පහසුයවන් 

ඉටුකිරීමට හැකියාව ලැබී ඇත. 
     

52.  System helps you to improve your performance. 

ඔබයේ රාජකාරි කටයුතු වල කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා EHR 

පද්ධතිය උපකාරී යේ. 
     

53.  Your Efficiency have been enhanced by the EHR system. 
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ඔබයේ රාජකාරි කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා EHR 

පද්ධතිය උපකාරී යේ. 

54.  You are motivated to do your duties in a better way after starts 

working with the EHR system. 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා EHR පද්ධතිය භාවිතය, එම කාර්යයන් මැනවින් 

ඉටුකිරීමට යපළඹීමක් ඇති කරයි. 

     

Your General Idea about the EHR system which is using in your hospital 

ඔදේ දරෝහදේ භාවි ා කරන EHR පේධතිය පිළිබඳ ඔබ දරණ අදහස 

55.  Installing EHR system in your hospital is a wise decision. 

මායේ යරෝහල තුල EHR පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම ඉතා බුද්ධිමත් 

තීරණයකි. 
     

56.  Having EHR system in your hospital is beneficial. 

මායේ යරෝහල තුල EHR පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර තිබීම ඉතා වාසිදායක 

යේ. 
     

57.  EHR system is Very Useful for your day-to-day duties. 

රාජකාරි කටයුතු සඳහා EHR පද්ධතිය ඉතා ප්රයයෝජනවත් යේ. 

 
     

58.  Design of the System itself motivate you to use it. 

පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇති ආකාරයට එය භාවිතා කිරීම සඳහා මා තුල 

යපලඹීමක් ඇතිකරයි. 
     

59.  You like very much to use the EHR System 

EHR පද්ධතිය භාවිතා කිරීමට මා දැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.      

60.  You like to recommend the EHR System to another Hospital  

EHR පද්ධතිය යවනත් යරෝහලක් සදහා නිර්යද්ශ් කිරීමට මා කැමතියි.      

 

Thank you for your time and consideration!   

ඔබයේ කාලය සහ අවධානය පිළිබඳ ස්තුතිපුර්වක වන්යනි. 

~~~~~~~~~~~~ End of Questioner / ප්රශ්නාවලියේ අවසානය ~~~~~~~~~~~~~~ 
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APPENDIX-II: Pilot Study Data Analysis Detail 

Reliability Test 

1. Usefulness 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.888 8 

 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

(USE - Q7) 27.87 18.552 .258 .916 

(USE - Q8) 27.20 15.314 .918 .849 

(USE - Q9) 27.20 15.886 .805 .860 

(USE - Q10) 27.07 17.067 .572 .883 

(USE - Q11) 27.27 14.210 .781 .863 

(USE - Q12) 27.07 17.067 .687 .873 

(USE - Q13) 27.00 15.571 .793 .861 

(USE - Q14) 26.80 18.314 .686 .879 

 

2. Credibility 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

(CRED - Q15) 16.33 8.667 .885 .955 

(CRED - Q16) 16.33 8.238 .848 .959 

(CRED - Q17) 16.33 7.667 .877 .956 

(CRED - Q18) 16.47 7.410 .931 .946 

(CRED - Q19) 16.40 8.114 .948 .944 
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3. Value 

Reliability Statistics of Value  

Cronbach's Alpha N of Items 

.950 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

(VAL - Q20) 31.00 62.429 .804 .945 

(VAL - Q21) 31.27 60.638 .693 .949 

(VAL - Q22) 30.53 66.981 .645 .952 

(VAL - Q23) 31.27 57.067 .875 .941 

(VAL - Q24) 31.20 57.314 .858 .942 

(VAL - Q25) 31.47 59.267 .810 .944 

(VAL - Q26) 31.47 56.410 .884 .941 

(VAL - Q27) 31.47 54.410 .864 .943 

(VAL - Q28) 31.87 60.410 .768 .946 

(VAL - Q29) 31.07 61.352 .784 .945 

 

 

4. Desirability 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.946 7 

 

 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

(DESR - Q30) 22.53 17.981 .709 .949 

(DESR - Q31) 22.60 19.257 .773 .941 

(DESR - Q32) 22.80 17.886 .843 .935 

(DESR - Q33) 22.87 18.695 .821 .937 

(DESR - Q34) 22.27 19.781 .831 .939 

(DESR - Q35) 22.53 17.267 .909 .929 

(DESR - Q36) 22.40 16.400 .925 .928 
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5. Findability 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

(FIND - Q37) 7.13 2.981 .906 .690 

(FIND - Q38) 6.60 5.543 .592 .969 

(FIND - Q39) 7.33 3.381 .881 .710 

 

6. Accessibility 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.863 4 
 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

(ACC - Q40) 9.47 11.552 .616 .864 

(ACC - Q41) 9.67 8.952 .683 .843 

(ACC - Q42) 9.60 8.829 .778 .796 

(ACC - Q43) 9.27 9.210 .804 .786 

 

7. Perceived Ease-Of-Use 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.952 5 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

(PEOU - Q44) 15.93 8.352 .765 .965 

(PEOU - Q45) 15.67 9.238 .969 .929 

(PEOU - Q46) 15.60 8.971 .962 .927 

(PEOU - Q47) 15.87 8.267 .808 .955 

(PEOU - Q48) 15.60 8.971 .962 .927 
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8. Perceived Usefulness 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 6 

 

 

Item-Total Statistics  

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

(PU - Q49) 17.53 19.838 .823 .933 

(PU - Q50) 17.93 20.210 .846 .926 

(PU - Q51) 17.40 22.257 .881 .918 

(PU - Q52) 17.33 24.381 .880 .924 

(PU - Q53) 17.27 23.924 .860 .924 

(PU - Q54) 17.53 24.981 .776 .934 

 

10. User Attitude 
 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

.984 6 

 

 

 Item-Total Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

(ATT - Q55) 3.87 .990 15 

(ATT - Q56) 3.87 .990 15 

(ATT - Q57) 3.87 .915 15 

(ATT - Q58) 3.87 .990 15 

(ATT - Q59) 3.73 .961 15 

(ATT - Q60) 4.00 .926 15 
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Validity Test 

1. KMO and Bartlett’s Test 

 

Usefulness 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 125.014 

df 28 

Sig. .000 

 

Credibility 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .847 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 87.329 

df 10 

Sig. .000 

 

Value 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .572 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 173.864 

df 45 

Sig. .000 

 

Desirability 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .822 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 95.693 

df 21 

Sig. .000 

 

Findability 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .632 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 32.328 

df 3 

Sig. .000 
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Accessibility 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .707 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 26.519 

df 6 

Sig. .000 

 

Perceived usefulness 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .733 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 90.750 

df 15 

Sig. .000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


