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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to determine whether the three dimensions 

of Information Quality, Quality of System and Quality of Service affect the 

effectiveness of Information System Based E-Commerce or not. The effectiveness 

was assessed by the level of user satisfaction. 

The used analysis method in testing the Hypothesis 1 (H1), Hypothesis 2 

(H2), and Hypothesis 3 (H3) is multiple regression statistical tests, while SPSS 

software 15 is also used to test the research data. 

The samples of this study are 45 students of the Faculty of Economics, 

University Brawijaya. The results of this study indicated that the Dimension of 

Information Quality, Quality of Systems and Quality of Service simultaneously 

give positive influence on the effectiveness of Information System-based E-

Commerce, while partially Dimensions of Service Quality has no effect on the 

Effectiveness of Information Systems Based E-Commerce. Since it does not 

provide security guarantees to the buyer, so the service of e-commerce system is 

not really trusted by many students. 

 

 

 

Keywords: Information Quality, System Quality, Service Quality and 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketiga dimensi Kualitas 

Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan berpengaruh terhadap 

Efektivitas Sistem Informasi Berbasis E-Commerce. Efektivitas tersebut dinilai 

dengan tingkat kepuasan pemakai. 

Analisis yang digunakan dalam menguji Hipotesis 1 (H1), Hipotesis 2 

(H2), dan Hipotesis 3 (H3) dengan menggunakan uji statistik regresi berganda dan 

software SPSS 15 untuk menguji data penelitian. 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan jumlah 

45 orang . Hasil penelitian ini menunjukkan Dimensi Kualitas Informasi, Kualitas 

Sistem dan Kualitas Layanan secara simultan berpengaruh positif terhadap 

efektivitas sistem informasi berbasis E-Commerce, sedangkan secara parsial 

Dimensi Kualitas Layanan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem 

Informasi Berbasis E-Commerce. Dikarenakan tidak memberikan jaminan 

keamanan kepada pembelinya, sehingga layanan pada sistem e-commerce ini 

kurang mendapat kepercayaan terhadap mahasiswa. 

 

 

Kata Kunci : Dimensi Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Layanan 

dan Efektivitas e-commerce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan 

dampak yang positif terhadap perubahan paradigma kegiatan masyarakat dan 

pelayanan publik. Perkembangan teknologi  telah membawa aspek kemudahan 

dalam melakukan berbagai aktivitas (Hanum, 2007). Penggunaan sistem 

informasi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia 

bisnis yang sangat kompetitif. Tidak mengherankan jika keputusan atas 

investasi sistem informasi menjadi suatu hal yang penting dalam organisasi 

(Nurmer dan Ralph (1996); Reich dan Izak (1996) dalam Wijayanto, (2006) 

dan perhatian terhadap faktor penentu kesuksesan pengembangan sistem 

informasi menjadi suatu hal yang penting. 

Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 

kesesuaian harapan antara analisis sistem, pemakai (user), sponsor dan 

pelanggan (customer) Szajna dan Scammell (1993). Pengembangan sistem 

informasi memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati-hati 

untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan 

(resistence to change) (Wijayanto, 2006). Penggunaan teknologi informasi 

diharapkan oleh pelaku-pelaku bisnis supaya dapat memberikan manfaat yang 

besar terhadap dunia bisnis dengan kompetisi yang ketat tersebut. Untuk 

mampu bersaing dalam kompetisi tersebut, pelaku-pelaku bisnis hendaknya 
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mampu untuk mengimplementasikan teknologi kedalam usaha bisnisnya. 

Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal memasarkan produk atau 

layanan yang ditawarkan, dan meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan 

menggunakan electronic commerce atau yang lebih dikenal sebagai e-

commerce. Keunggulan dari e-commerce adalah kemampuanya untuk 

memasarkan dan melakukan transaksi perdagangan dari berbagai macam 

produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital keseluruh belahan 

dunia. 

Electronic commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web 

Internet (Shim, Quershi, Siegel, Siegel 2000 dalam buku M. Suyanto, 

11,2003) atau proses jual beli atau pertukaran produk, layanan dan informasi 

melalui jaringan informasi termasuk internet (Turban, Lee, king, Chung, 2000 

dalam buku M. Suyanto (2003). Sedangkan menurut Kalakota dan Whinston 

(1997) dalam buku M. Suyanto (2003) mendefinisikan e-commerce dari 

beberapa prespektif berikut : 

1. Prespektif Komunikasi : e-commerce merupakan pengiriman 

informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan 

komputer atau sarana electronik lainya. 

2. Prespektif proses bisnis : e-commerce merupakan aplikasi teknologi 

menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. 

3. Prespektif layanan  : e-commerce merupakan salah satu alat 

yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam 
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memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan 

pelayanan. 

4. Prespektif online : e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli 

produk dan informasi di internet dan jasa online. 

e-commerce sangat mempunyai begitu banyak manfaat yang bisa 

dirasakan oleh begitu banyak pihak.  

Pengetahuan ditantang dengan berbagai kemunculan mekanisme bisnis 

berbasis teknologi, yang lebih dikenal dengan sebutan e-commerce dan e-

business. Untuk memahami e-commerce dan e-business, terlebih dahulu 

dipahami konsepsi e-commerce dan e-business itu sendiri. Pada umumnya, e-

commerce dan e-business seringkali dihubungkan dengan pembelian dan 

penjualan melalui internet, atau melaksanakan setiap transaksi yang 

melibatkan transfer dari kepemilikan atau hak-hak untuk barang atau jasa 

melalui jaringan computer (Turban, 2002). 

E-Commerce dan e-Business juga dianggap sebagai bisnis “dot.com” atau 

bisnis on-line yang seolah-olah mampu menggantikan bisnis tradisional/off-

line Stiawan, (2002) dalam Erwin (2009). Pengertian e-commerce menurut 

Laudon & Laudon (1998) dalam Achjari (2000) adalah proses dari pembelian 

dan penjualan barang secara elektronik dari konsumen dan dari perusahaan 

kepada perusahaan melalui transaksi bisnis yang terkomputerisasi. 

Tuban (2004), mendefinisikan e-commerce sebagai proses dari pembelian, 

penjualan, transfer atau pertukaran produk-produk, jasa dan atau informasi 

melalui jaringan komputer, termasuk internet. Beberapa orang memandang 
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istilah perdagangan hanya menggambarkan transaksi yang dilakukan oleh 

mitra bisnis. Sedangkan e-business menurut Turban (2004) merupakan 

definisi yang lebih luas dari e-commerce, yang mana tidak hanya pembelian 

dan penjualan barang-barang dan jasa tetapi juga memelihara (servicing) 

pelanggan bekerja sama dengan mitra bisnis, melaksanakan e-learning dan 

melaksankan transaksi-transaksi elektronik dalam suatu organisasi (Erwin 

2009). 

Pengembangan sistem informasi diyakini merupakan upaya strategis 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja sekaligus memposisikan diri di papan 

atas dalam suatu persaingan (Muawanah 2000). Namun demikian, 

pengembangan sistem informasi ini tidaklah semudah yang dibayangkan, 

karena proses ini juga terkait dengan lingkungan sekitarnya. Berbagai 

penilitian terdahulu telah mencoba menganalisa beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap kesuksesan perencanaan dan pengembangan sistem 

informasi. Beberapa diantaranya telah menghasilkan kerangka untuk dijadikan 

pedoman sebagai keberhasilan pengembangan sistem informasi. 

Delone dan Mclean (1992) mengajukan suatu model kesuksesan sistem 

informasi ini terdiri atas enam kategori yaitu : kualitas sistem, kualitas 

informasi, kegunaan, kepuasan pengguna, pengaruh pribadi dan pengaruh 

organisasi. Dan Pengukuran beberapa dimensi dari kualitas yaitu, kualitas 

informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan telah digunakan juga untuk 

mengukur sistem informasi (Nurniah, 2005). 
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Efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan suatu  sistem sesuai 

dengan keinginan dari pengguna (Aras, 2003). Negash et al (2003) 

mencerminkan  efektivitas sebagai kepuasan para pengguna, sedangkan  

Mason (1978) sebagaimana yang telah dijelaskan kembali oleh DeLone dan 

McLean (1992) bahwa  efektivitas sebagai pengaruh dan menentukan 

pengaruh suatu informasi menjadi hirarki dari suatu kejadian yang terjadi pada 

akhir dari sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi 

bermacam-macam pendekatan untuk mengukur output pada suatu tingkat 

pengaruh tertentu.  

Kualitas adalah karakteristik produk atau jasa yang menggambarkan 

secara baik produk atau jasa tersebut memenuhi kebutuhan konsumennya 

(Nagel dan Ciliers, 1990). Walaupun konsumen yang akhirnya memutuskan 

apakah kualitas tersebut benar-benar ada pada produk tersebut, organisasi 

(perusahaan) sangat ingin menyediakan apa yang diperlukan oleh konsumen 

(Feigenbaum,1983) 

 Untuk menentukan apakah sistem informasi itu memang diperlukan dan 

dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka permasalahan yang perlu untuk 

dipertimbangkan antara lain adalah kepuasan pengguna dalam menggunakan 

teknologi (Choe, 1996). Kepuasan pengguna secara potensial dapat diukur 

oleh kegunaan sistem informasi yang mendukung dalam pembuatan 

keputusan.  

Penelitian Nurniah (2005) menguji kualitas dan kefektivan sistem layanan 

konsumen mobile banking (studi kasus pada BCA Malang) dengan 
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menggunakan tiga dimensi kualitas (kualitas sistem, kualitas informasi, 

kualitas layanan) sebagai pengukur efektivitas. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan 

berpengaruh terhadap keefektifan sistem atau kepuasan pengguna mobile 

banking. 

 Hanum (2007) menguji pengaruh kualitas terhadap efektifitas sistem 

informasi berbasis komputer pada perusahaan atau organisasi di wilayah Kota 

Malang sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini, tiga dimensi digunakan 

yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas jasa sebagai pengukur 

keefektivan suatu sistem informasi berbasis komputer. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas 

jasa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis 

komputer. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2006) menguji 

pengaruh kualitas dan partisipasi pemakai terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis komputer pada sector perbankan yang ada di kota Malang 

dengan menggunakan tiga dimensi kualitas (kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas jasa). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

informasi, kualitas sistem, kualitas jasa dan partisipasi pemakai berpengaruh  

positif terhadap efektifitas sistem informasi berbasis computer.  

Perbedaan penelitian ini dari yang dilakukan Nurniah (2005), Hanum 

(2007) serta Wijayanto (2006) pada responden yang menjadi obyek penelitian. 

Untuk  indikator pengukuran variabel kualitas informasi yang digunakan oleh 
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O’Brien (2002), pengukuran variabel kualitas sistem oleh Doll dan Torkzadeh 

dalam Li Xiao dan Dasgupta (2002), serta Bailey (1983), dan pengukuran 

variabel kualitas layanan oleh Parasuraman et.al (1988). 

Alasan tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian 

kembali mengenai pengaruh dimensi kualitas informasi, kualitas sistem, dan 

kualitas layanan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce.  

Dari berbagai hasil penelitian diatas, ada suatu keinginan untuk 

melanjutkan sekaligus mengembangkan penelitian dengan menggunakan 

acuan utama pada penelitian yang dilakukan Nurniah (2005), Wijayanto 

(2006), serta Hanum (2007). Variabel yang akan di uji juga merupakan 

gabungan dari beberapa variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya 

dengan perincian sebagai berikut : Tiga dimensi kualitas yaitu kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan (Nurniah ; 2005, Hanum ; 

2007, Wijayanto;2006) 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Nurniah (2005) 

menguji pengaruh kualitas terhadap efektivitas sistem layanan konsumen 

mobile banking pada BCA  Cabang Malang.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dimensi Kualitas 

Informasi, Kualitas Sistem, Dan Kualitas Layanan Terhadap Efektivitas 

Sistem Informasi Berbasis E-Commerce. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diterapkan sebelumnya, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah dimensi kualitas informasi berpengaruh terhadap efektivitas 

sistem informasi berbasis e-commerce? 

2. Apakah dimensi kualitas sistem berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce? 

3. Apakah dimensi kualitas layanan berpengaruh terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce? 

4. Apakah dimensi kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan 

secara simultan berpengaruh terhadap efektifitas sistem informasi berbasis 

e-commerce? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh dimensi kualitas informasi terhadap efektivitas 

sistem informasi berbasis e-commerce 

2. Untuk menguji pengaruh dimensi kualitas sistem terhadap efektivitas 

sistem informasi berbasis e-commerce. 

3. Untuk menguji pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap efektivitas 

sistem informasi berbasis e-commerce. 
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4. Untuk menguji secara simultan pengaruh dimensi kualitas informasi, 

kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap efektifitas sistem informasi 

berbasis e-commerce.  

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 

1. Kontribusi Teori 

Hasil penelitian diharapkan memberikan penjelasan tambahan mengenai 

pengaruh dimensi kualitas, seperti kualitas informasi, kualitas sistem, dan 

kualitas layanan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce. 

2. Kontribusi Praktek 

- Memberikan masukan kepada pemilik dan pendesain sistem bahwa 

ketika menggunakan e-commerce harus memperhatikan dimensi 

kualitas yaitu, kualitas sistem dan kualitas informasi. 

- Bagi akuntan pendidik, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan pengetahuan pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 
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satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut :  

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini 

menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal 

ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, 

maka disusun kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. 

Bab III. Metoda Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metoda yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis, 

dan metoda analisis data. 

Bab IV. Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil 

penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab V. Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 
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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Nurniah (2005) yang menguji kualitas dan keefektivan sistem layanan 

konsumen mobile banking (studi kasus pada BCA Cabang Malang). Pada 

penelitian ini, tiga dimensi yang digunakan yaitu kualitas sistem, kualitas 

informasi, dan kualitas layanan sebagai pengukur keefektivan suatu sistem 

layanan mobile banking. Dengan menggunakan model kesuksesan system 

informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas 

informasi, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keefektivan 

sistem atau kepuasan pengguna mobile banking. 

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hanum (2007) yang 

menguji  pengaruh kualitas terhadap efektivitas sistem informasi berbasis 

komputer yang menggunakan sampel para user sistem informasi pada 11 jenis 

perusahaan atau instansi yang ada di kota Malang. Pada penelitian ini, tiga 

dimensi digunakan yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas jasa 

sebagai pengukur keefektivan suatu sistem informasi berbasis komputer. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas 

jasa berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2006) menguji 

pengaruh kualitas dan partisipasi pemakai terhadap efektivitas sistem informasi 

berbasis komputer pada sector perbankan yang ada di kota Malang. Pada 
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penelitian ini, tiga dimensi digunakan yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, 

kualitas jasa dan partisipasi pemakai sebagai pengukur keefektivan suatu sistem 

informasi berbasis komputer. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas jasa dan partisipasi pemakai 

berpengaruh  positif terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer.  

 

2.2 Sistem Informasi 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Susanto (2002) menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan atau 

grup dari sub sistem /bagian/ komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang 

saling berhubungan satu sama lainya dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Mc Leod, Jr, (2001) “a 

system is a group of elements that are intregreted with the common purpose of 

achieving an objective”. O’ Brien (2002) mengatakan bahwa “system is agroup of 

intereleted or interacting elements forming a unified whole”. Cole dan Neuschel 

dalam Baridwan (1985) “sistem adalah suatu kerangka dan prosedur –prosedur 

yang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 

untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk fungsi utama dari perusahaan”. Dari 

tiga definisi sistem yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen 

atau subsistem yang berinteraksi atau berkorelasi untuk mencapai suatu tujuan 

(Hanum, 2007).  
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Dari dua definisi mengenai sistem, dapat dikelompokkan menjadi dua 

pendekatan. Pertama adalah pendekatan yang menetapkan pada elemen-elemen 

dalam sistem atau komponennya, yang kedua adalah pendekatan yang 

menekankan pada prosedurnya. Pendekatan sistem yang menekankan pada 

elemen-elemen yang berinteraksi dan berintregasi untuk mencapai sasaran 

tertentu. Definisi ini lebih dapat diterima karena kenyataanya suatu sistem dapat 

terdiri dari beberapa sub sistem atau elemen. Sedangkan pendekatan yang 

menekankan pada prosesnya, memberikan gambaran sistem berupa kumpulan dari 

prosedur-prosedur (Hanum, 2007) 

“Information is data that has been organized and prosess so that it is 

meaningful” Romney et al, (1997) dalam Wijayanto (2006). Kemudian Jogiyanto 

(2003) menjelaskan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi para pemakainya. Selanjutnya Anthony 

dan Hesrtenstein (1995) dalam Nurniah (2005) menambahkan bahwa 

“information can be either quantitative or non quantitative”. Yaitu informasi 

dapat bersifat kuantitatif (angka-angka atau bahkan bukan angka). 

Menurut Hartono (1999) dalam Wijayanto (2006) menjelaskan informasi 

adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk suatu yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian yang 

digunakan untuk mengambil keputusan. 

Seringkali orang beranggapan bahwa antara data dan informasi adalah 

identik atau memiliki arti, padahal tidak demikian sebenarnya. Kedua istilah 

berikut memang memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya terdapat hubungan 
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yang erat yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang lainya. Menurut 

Wilkinson (1993) informasi tidak sama dengan data. Data adalah fakta, angka, 

bahkan, simbol mentah, sebaliknya informasi terdiri dari data yang telah 

ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan. Singkatnya 

informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran. 

 

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar.2.1 

Informasi diturunkan dari data 

 

 

 

Sumber : Joseph H Wilkinson, Accounting and Information System (1993) 

 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi dari orang-

orang, fasilitas teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang 

ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi 

rutin tertentu, memberikan sinyal kepada manajemen dan lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dalam menyediakan suatu 

dasar informasi untuk pengambilan keputusan (Hartono, (1996). 

Data 

(masukan) 

Langkah-langkah 

pemrosesan 

Informasi 

(keluaran) 
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Lucas (1990) dalam Wijayanto (2006) mengartikan sistem informasi 

adalah seperangkat prosedur yang diorganisasikan, yang bilamana dilaksanakan, 

akan menyediakan informasi guna mendukung tujuan organisasi. 

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Alter (1992) dalam Wijayanto (2006) 

menjelaskan sistem informasi merupakan kombinasi antara praktek kerja, 

informasi, manusia (karyawan) dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi. Praktek kerja (work practices) adalah metode yang 

digunakan untuk melaksanakan kerja, prosedur dan pelaksanaan tugas lainya 

sebagai suatu arahan umum dimana karyawan berkoordinasi, berkomunikasi dan 

mengambil keputusan. Informasi berisi data, teks, gambar dan suara yang telah 

terformat yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu. Karyawan (people) 

merupakan pelaksana teknis yang memaksukkan, memproses dan menggunakan 

data. Sedangkan teknologi informasi (TI) terdiri dari hardware dan software yang 

menampilkan satu atau lebih pemrosesan data seperti pemasukan, pemindahan, 

pemanipulasian dan penampilan (displaying) data. 

 

2.2.2 Peranan Sistem Informasi 

 Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, 

tidak dapat dipungkiri bahwa peran sistem informasi saat ini juga makin 

memegang titik sentral yang berperan sangat krusial. Ditengah persaingan yang 

sangat ketat ini, Muawanah (2000) mengungkapkan bahwa sistem informasi tidak 

lagi hanya berperan sebagai fungsi pendukung dalam operasi perusahaan, namun 



xxxiii 

 

ia lebih berperan sebagai enabler bagi organisasi perusahaan untuk memperoleh 

keunggulan kompetitif. 

 

 Sudarma (1996) mengungkapkan ada tiga karakteristik dasar sistem 

informasi, yaitu : 

1. Informasi berguna untuk mengurangi ketidakpastian mengenai tindakan 

apa yang perlu dilakukan atau untuk meyakinkan pengambil keputusan 

tentang tindakan-tindakan terdahulu yang pernah diambil. 

2. Informasi dapat berguna sebagai fungsi penyadar (awareness function), 

yang membantu manajemen dalam analisis kekuatan, kelemahan serta 

memanfaatkan peluang-peluang dalam mengantisipasi ancaman-ancaman 

dari luar. 

3. Informasi berguna sebagai fungsi evaluasi yaitu untuk mengukur sejauh 

mana tindakan-tindakan yang direncanakan dari hasil yang diharapkan bila 

dilaksanakan secara efisien dan efektif. 

Ketiga karakteristik tersebut merupakan konsep dasar yang berguna dalam 

mengidentifikasi macam informasi yang harus dikembangkan alam sistem 

informasi suatu organisasi. 

 

2.2.3 Pengembangan sistem informasi 

 Pengembangan sistem informasi adalah proses modifikasi atau mengubah 

bagian-bagian atau keseluruhan sistem informasi yang telah ada tersebut. Proses 
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ini membutuhkan komitmen substansial mengenai waktu dan sumber daya dan 

merupakan aktifitas yang berkesinambungan. 

 Burch (1991) dalam Setianingsih dan Indriantoro (1998) menjelaskan 

bahwa faktor manusia dalam sutau sistem informasi adalah luas, dan kadangkala 

fuzzy. Oleh karena itulah perancang dan analisis harus mampu membuat suatu 

desain yang mampu bekerja sama dengan user (pemakai system). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa suatu sistem yang baik harus memiliki beberapa kriteria, antara 

lain mudah digunakan (user-friendly) dan alami (menekankan pada sifat manusia 

dengan berinteraksi dengan suatu alat). Dari dasar inilah maka dalam proses 

pengembangan suatu sistem informasi dibutuhkan keterlibatan pemakai, agar 

memaksimalkan hasil penerapan sistem informasi tersebut.  

 

2.2.4 Pengolahan Data Sistem Informasi 

 Pengolahan data adalah manipulasi atau transformasi simbol-simbol 

seperti angka dan abjad untuk tujuan meningkatkan kegunaanya. Sistem informasi 

akuntansi melaksanakan empat tugas dasar pengolahan data. (Wahyu;2009) 

menjelaskan keempat tugas seperti dibawah ini : 

1. Data gathering 

Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tiap 

tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Sistem pengolahan data 

mengumpulkan data yang mejelaskan seiap tindakan internal perusahaan 

dan transaksi lingkungan perusahaan. 

 



xxxv 

 

2. Data manipulation 

Pada aktivitas proses, data yang telah terkumpul sebagai hasil aktivitas 

input selanjutnya diolah dengan beberapa operasi sebagai berikut : 

a. Pengklasifikasian data 

Adalah pengelompokan transaksi dan data yang mempunyai 

karakteristik sama. Kegiatan klasifikasi ini biasanya dilakukan dengan 

menggunakan kode. 

b. Pemilahan data 

Adalah proses pemilahan data sesuai urutan untuk mempermudah 

pengolahan. Prosedur pemilahan ini disebut dengan sorting, biasanya 

dilakukan menurut nomor atau kode identifikasi tertentu. 

c. Penghitungan 

Adalah kegiatan yang mencakup operasi matematis yang dilakukan 

terhadap data yang sudah diklasifikasikan dan dipilih. 

d. Pengikthtisaran 

Adalah proses penyajian hasil olahan data ke dalam bentuk laporan-

laporan yang bermakna, ringkas, dan efektif. 

3. Data Storage 

Menyimpan data sampai saatnya dibutuhkan. 

4. Document Preparation 

Setelah data diubah menjadi informasi, berarti proses pengolahan data 

telah mencapai tahap aktivitas output. Dalam aktivitas output tercakup 

beberapa operasi sebagai berikut : 
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a. Komunikasi  

Adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dan tidak 

bisa bersifat timbal balik. Informasi ini dapat disajikan dalam berbagai 

bentuk, yaitu dalam bentuk kertas laporan untuk manajemen (hard 

copy) dan dalam bentuk rekaman elektronik. 

b. Penyimpanan 

Adalah operasi untuk menempatan data ke dalam file untuk 

dipergunakan sebagai referensi satu persatu. Data harus disimpan bila 

manfaatnya di masa datang memang lebih besar daripada biaya 

penyimpananya. 

c. Penarikan informasi 

Adalah kegiatan pengambilan data yang disimpan pada saat 

diperlukan. Kegiatan ini diawali dengan pencarian data yang dilakukan 

oleh petugas pengelola data. 

d. Reproduksi 

Adalah kegiatan menggandakan atau menyalin data untuk keperluan 

lain. Data bisa disalin atau digandakan dengan menggunakan sistem 

manual, mesin fotokopi, ataupun dengan computer. 

 

2.3 E-Commerce 

 Lokal area network (LAN) adalah jaringan yang ada pada suatu lokasi 

tertentu. Metropolitan area network (WAN) adalah jaringan yang ada pada suatu 

koin tertentu atau area metropolitan. Wide area network adalah jaringan computer 
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yang mencakup minimal dua area metropolitan. Sedangkan untuk internet 

merupakan jalur elektronik yang terdiri dari berbagai standard dan protokol yang 

memungkinkan komputer dilokasi manapun untuk saling berkomunikasi. Salah 

satu cara terbaik dalam menjelaskan internet adalah dengan menjelaskan internet 

itu sendiri (Bodnar, George H, 2006). 

 

2.3.1 Pengertian E-Commerce 

 Electronic commerce didefinisikan beragam oleh para peneliti. Laudon 

dan Laudon (2007) mendefinisikan e-commerce sebagai bagian dari e-business 

yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui 

internet. Hal ini juga meliputi aktivitas yang menunjang transaksi pasar tersebut, 

seperti periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan 

pembayaran. E-commerce adalah melakukan bisnis secara elektronik (Sawma, 

2002) dalam HP, 2011). Hal Ini melibatkan kedua produk (barang konsumsi) dan 

jasa (layanan informasi), kegiatan tradisional  (kesehatan, pendidikan) dan 

aktivitas baru (virtual mall). Secara garis besar, e-commerce didefinisikan sebagai 

cara untuk menjual dan membeli barang-barang (dan jasa) lewat jaringan internet, 

tetapi hal ini (tentu saja) mencakup berbagai aspek (Arini, 2010). 
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Suyanto (2003) menjelaskan kembali pernyaatan dari Kalakota dan 

Whinston (1997) bahwa e-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif, 

antara lain: 

1. Perspektif  Komunikasi  

E-commerce merupakan pengiriman informasi, produk/layanan atau 

pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik 

lainnya. 

2. Prespektif Proses Bisnis  

E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi dan aliran 

kinerja perusahaan. 

3. Prespektif Layanan  

E-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan 

perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost 

ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.  

4. Prespektif Online  

E-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di 

internet dan jasa online lainnya. 

Transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus 

dan berbeda dengan transaksi perdagangan biasa (Purba, 2010), yaitu : 

a. Transaksi tanpa batas 

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu 

perusahaan atau individu yang ingin go international sehingga hanya 

perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan 
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produknya ke luar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan 

menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup 

dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs 

internet tanpa batas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh 

dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara 

online. 

b. Transaksi anonim 

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus 

bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari 

pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh 

penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu 

kredit. 

c. Produk digital dan non digital 

Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan produk lain 

yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara men-

download secara elektronik. Dalam perkembangannya, obyek yang 

ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup 

lainnya. 

d. Produk barang tak berwujud 

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan 

menawarkan barang tak berwujud separti data, software dan ide-ide yang 

dijual melalui internet. 
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Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang adalah  berdasarkan 

sifat transaksinya. Tipe-tipe berikut antara lain, Business to business (B2B), 

Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), Consumer to 

Business (C2B), Non Business e-commerce, Intrabusiness (Organizational) e-

commerce  (Suyanto ,2003). Purbo dan Wahyudi (2001) menjelaskan bahwa E-

commerce secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu Business to 

Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C). 

Yulimar (2006) menjelaskan kembali pernyataan dari Yuliana (2000) 

bahwa B2C adalah aplikasi e-commerce untuk perusahaan dengan konsumennya 

B2C menggunakan banyak cara untuk melakukan pendekatan dengan pihak 

konsumen, antara lain adalah dengan mekanisme toko online (electronic shopping 

mall) atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal. Electronic shopping 

mall memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan. Para 

penjual menyediakan semacam storefront yang berisikan katalog produk dan 

pelayanan yang diberikan. Dan para pembeli bisa melihat-lihat barang apa saja 

yang akan dia beli.  

Konsep portal agak sedikit berbeda dengan konsep toko online. Konsep 

portal menyediakan berbagai macam pelayanan di dalam websitenya, baik itu 

sistem belanja online, fasilitas email gratis, search engine, berita, ramalan 

bintang, dan sebagainya (Purbo dan Wahyudi, 2001). Karakteristik Business to 

Consumer e-commerce  menurut Purbo dan Wahyudi (2001) adalah sebagai 

berikut: 
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1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula. 

2. Service yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya 

dapat digunakan oleh orang banyak. 

3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen 

berinisiatif sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap 

inisiatif konsumen tersebut. 

4. Sering dilakukan sistem pendekatan client-server, dimana konsumen di 

pihak client menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan 

penyedia barang/jasa (business procedure) berada pada pihak server. 

 

2.3.2 Keunggulan e-commerce 

Perdagangan secara elektronik menawarkan kepada perusahaan 

keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Perdagangan elektronik tidak 

hanya membuka pasar baru bagi produk dan jasa yang ditawarkan, mencapai 

konsumen baru, tetapi juga dapat mempermudah cara perusahaan melakukan 

bisnis. Selain itu, perdagangan elektronik juga sangat bermanfaat bagi 

pelanggan/konsumen dan masyarakat umum. Secara umum, terdapat berbagai 

manfaat lain yang didapat perusahaan saat melakukan perdagangan secara 

elektronik.(HP, 2011) 

Manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan transaksi melalui e-

commerce bagi organisasi menurut Suyanto (2003), yaitu : 

1. Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan international 
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2. Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan 

dan pencarian informasi yang menggunakan kertas 

3. Menurunkan pengurangan inventory dan overhead dengan 

menyederhanakan supply chain dan management tipe “pull” 

4. Mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa 

5. Mendukung upaya-upaya business process reengineering 

6. Memperkecil biaya telekomunikasi-internet lebih murah dibanding VAN 

7. Akses informasi lebih cepat 

Selain mempunyai manfaat bagi perusahaan, menurut Suyanto (2003) e-

commerce juga mempunyai keuntungan bagi konsumen, yaitu : 

1. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaski lain 

selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan 

menggunakan fasilitas Wi-Fi 

2. Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan 

3. Pengiriman menjadi sangat cepat 

4. Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam 

hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu 

5. Memberikan tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan 

bertukar pikiran serta pengalaman 

6. Memudahkan  persaingan yang ada  pada akhirnya akan menghasilkan 

diskon secara substansial. 
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Suyanto (2003) menjelaskan bahwa selain manfaat terhadap organisasi  

dan konsumen, e-commerce juga mempunyai manfaat bagi masyarakat, yaitu: 

1. Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus 

keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan 

lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. 

2. Memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih 

rendah. 

3. Memungkinkan orang dinegara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan 

untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan 

tanpa e-commerce. 

 

2.3.3 Kelemahan e-commerce 

 Para pembeli belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce, mereka 

tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce, belum  ada cara 

yang mudah dan sederhana untuk membayar. Pelanggan e-commerce masih takut 

ada pencuri kartu kredit, rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka, dan 

kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembeli masih belum yakin bahwa 

akan menguntungkan dengan menyambung ke internet, mencari situs shopping, 

menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan 

sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka di ambil 

oleh hacker (Tayer, 2010) 
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 Beberapa kerugian menggunakan e-commerce bagi 

organisasi/perusahaan, konsumen, dan masyarakat menurut Apriliani (2010), 

antara lain : 

1. Bagi organisasi/perusahaan 

a. Keamanan sistem rentan diserang 

 Terdapat sejumlah laporan mengenai website dan basis data yang 

dihack, dan berbagai lubang kelemahan keamanan dalam software. Hal 

ini dialami oleh sejumlah perusahaan besar seperti Microsoft dan 

lembaga perbankan. Masalah keamanan ini menjadi sangat penting 

karena bila pihak lain yang tidak berwenang bisa menembus sistem 

maka dapat menghancurkan bisnis yang telah berjalan. 

b. Persaingan tidak sehat 

Di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis untuk 

memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan 

ilegal yaitu penjiplakan ide dan perang harga. 

c. Masalah kompabilitas teknologi lama dengan yang lebih baru 

Dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru, 

sering muncul masalah yaitu sistem bisnis yang lama tidak dapat 

berkomunikasi dengan infrastruktur berbasis web dan internet. Hal ini 

memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem independen yang 

tidak dapat saling berbagi, hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan 

biaya. 
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2. Bagi konsumen 

a.  Perlunya keahlian komputer 

Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat 

berpartisipasi dalam e-commerce. Pengetahuan dasar komputer 

diperlukan, antara lain pengetahuan mengenai internet dan web. 

b. Biaya tambahan untuk mengakses intenet 

Untuk ikut serta dalam e-commerce dibutuhkan koneksi internet yang 

tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen. 

c. Biaya peralatan komputer 

Komputer diperlukan untuk mengakses internet, tentu saja dibutuhkan 

biaya untuk mendapatkannya. Perkembangan komputer yang sangat 

pesat menyarankan konsumen untuk juga meng-update peralatannya 

apabila tidak ingin ketinggalan teknologi. 

d. Risiko bocornya privasi dan data pribadi 

Segala hal mungkin terjadi saat konsumen mangakses internet untuk 

menjalankan e-commerce, termasuk risiko bocornya data pribadi karena 

ulah orang lain yang ingin membobol sistem. 

e. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang 

lain 

Transaksi e-commerce yang berlangsung secara online telah 

mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial 

dengan orang lain. Hal ini tidak baik karena dikhawatirkan akan dapat 

mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. 
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f. Berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya 

dengan komputer 

3. Bagi masyarakat 

a. Berkurangnya interaksi antar manusia 

Karena masyarakat lebih sering berinteraksi secara elektronik, 

dimungkinkan terjadi berkurangnya kemampuan sosial dan personal 

manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. 

b.  Kesenjangan sosial 

Terdapat bahaya potensial karena dapat terjadi kesenjangan sosial 

antara orang-orang yang memiliki kemampuan teknis dalam e-

commerce dengan yang tidak, yang memiliki keahlian digaji lebih 

tinggi daripada yang tidak. 

c. Adanya sumber daya yang terbuang 

Munculnya teknologi baru akan membuat teknologi lama tidak 

dimanfaatkan lagi. Misalnya dengan komputer model lama atau 

software model lama yang sudah tidak relevan untuk digunakan. 

d. Sulitnya mengatur internet 

Sejumlah kriminalitas telah terjadi di internet dan banyak yang tidak 

terdeteksi. Karena jumlah jaringan yang terus berkembang semakin luas 

dan jumlah pengguna yang semakin banyak, seringkali membuat pihak 

berwenang kesulitan dalam membuat peraturan untuk internet. 
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Purbo dan Wahyudi (2001) menjelaskan bahwa resiko dari menggunakan 

e-commerce antara lain : 

1. Kehilangan segi financial secara langsung karena kecurangan 

2. Pencurian informasi rahasia yang berharga 

3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan 

4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak 

5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen 

6. Kerugian-kerugian dari para konsumen 

7. Kerugian-kerugian yang tidak terduga. 

 

2.4 Kualitas 

 Kualitas adalah salah satu karakteristik dari produk atau jasa yang 

menggambarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut yang dihubungkan 

dengan kebutuhan pelanggan (Nagel dan Cilliers, 1990 dalam Nurniah 2005). 

 Nurniah (2005) memformulasikan kesuksesan sistem informasi dengan 

menggunakan model kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan 

untuk mengukur keefektifan pada suatu sistem informasi. Penelitian ini 

memfokuskan kedalam tiga dimensi kualitas yang sama digunakan pada model 

Wijayanto (2006), dalam mengukur kepuasaan pemakai. Kepuasan pemakai 

digunakan sebagai pengukur keefektifan sistem informasi. 
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 Pengertian kualitas menurut Amrican Society for Quality Control dalam 

lupiyoadi (2001;144) Yessica, 2006) adalah keseluruhan ciri-ciri dan 

karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuanya 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. 

 

2.4.1 Kualitas Informasi 

 Kualitas informasi adalah suatu fungsi menyangkut nilai dari keluaran 

yang dihasilkan oleh suatu sistem yang dirasakan oleh pengguna (Negash et al, 

2003). O’Brien (2002) memberikan tiga dimensi pengukuran kualitas informasi, 

ketiga dimensi tersebut dalah time (waktu), content (isi), dan form (format). 

Dimensi waktu meliputi timeliness (ketepatan waktu), currency (actual), 

frequency (frekuensi), time periode (periode waktu). Dimensi content meliputi 

accuracy (actual), relevance (relevan), completeness (kelengkapan), conciseness 

(ringkas), scope (lingkup), dan performance (kinerja). Sementara dimensi form 

meliputi clarity (jelas) detail (rinci), order (tersusun), presentation (penyajian) 

dan media (sarana).  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran kualitas informasi 

sebagaimana yang digunakan oleh Nurniah (2005) yang mengacu pada konsep 

O’Brien (2002) yaitu waktu, isi, dan bentuk. Penjelasan masing-masing indikator 

dari ketiga dimensi dari konstruk kualitas informasi adalah sebagai berikut : 

a. Dimensi waktu 

1. Tepat waktu, artinya informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. 

2. Aktual, artinya informasi harus up to date 
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3. Frekuensi, artinya tingkat ketersediaan informasi pada waktu 

dibutuhkan. 

4. Periode waktu, artinya informasi harus tersedia dalam masa lalu, masa 

kini dan masa yang akan datang. 

b. Dimensi isi 

1. Akurasi, artinya informasi harus bebas dari kesalahan 

2. Relevan, artinya informasi harus berhubungan dengan kebutuhan dari 

penerima dan situasi tertentu. 

3. Kelengkapan, artinya semua informasi yang dibutuhkan harus tersedia 

4. Ringkas, artinya informasi harus ringkas dan padat 

5. Lingkup, artinya luas lingkup yang dibutuhkan 

6. Kinerja, artinya informasi dapat dijadikan ukuran untuk mengukur 

kinerja yang dicapai 

c. Dimensi bentuk 

1. Jelas, artinya informasi yang disediakan dalam bentupenyajian dari 

informasi 

2. Sarana, artinya sarana yang diperlukan untuk menyampaikan informasi 

 Pemakai menginginkan informasi dengan tingkat yang tinggi. Kualitas 

atas informasi akan bernilai bagi pemakai informasi tersebut. Kualitas informasi 

yang baik akan meberikan hasil keputusan yang baik pula. Sebaliknya kualitas 

informasi yang kurang baik akan memberikan keputusan yang kurang baik pula. 

Dengan kata lain tingginya kualitas informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem 
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informasi akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi pengguna sistem informasi 

tersebut Nurniah (2005). 

 Negash et al (2003) melakukan penelitian yang menguji kualitas sistem 

dan keefektifan sistem pendukung konsumen berbasis web pada penggunanya. 

Pada penelitian ini, tiga dimensi kualitas sebagai pengukur keefektifan suatu 

sistem berbasis web. Hasil penelitian Negash et al (2003) menunjukkan kualitas 

informasi menentukan efektivitas atau memberikan kepuasan pengguna web.  

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurniah 

(2005) yang menguji pengaruh kualitas terhadap efektivitas sistem layanan 

konsumen mobile banking pada BCA  Cabang Malang. Pada penelitian ini, tiga 

dimensi kualitas yang digunakan yaitu kualitas informasi, kualitas  sistem, dan 

kualitas jasa sebagai pengukur efektivitas suatu sistem layanan mobile banking. 

Hasil penelitian Nurniah (2005) menunjukkan adanya pengaruh antara kualitas 

informasi sistem layanan konsumen mobile banking terhadap efektivitas sistem 

tersebut. 

Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hanum (2007) yang menguji pengaruh kualitas terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis komputer yang menggunakan sampel para user sistem 

informasi pada 11 jenis perusahaan atau instansi yang ada di kota Malang. Pada 

penelitian ini  juga tidak menemukan pengaruh signifikan antara kualitas 

informasi terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer. Anindita 

(2003) sebagaimana yang telah dijelaskan kembali oleh Nurniah (2005) yang 

meneliti faktor-faktor EDI pada perbankan Jakarta, menunjukkan bahwa kualitas 
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informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya kepuasan pengguna 

sistem EDI.  

Penelitian tersebut juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijayanto (2006) menguji pengaruh kualitas dan partisipasi pemakai terhadap 

efektivitas sistem informasi berbasis komputer pada sector perbankan yang ada di 

kota Malang dengan menggunakan tiga dimensi kualitas (kualitas informasi, 

kualitas sistem, kualitas jasa). Hasil penelitian kualitas informasi tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektifitas sistem informasi berbasis computer.  

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

H1 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas 

sistem informasi berbasis e-commerce. 

 

2.4.2 Kualitas Sistem 

 Kualitas sistem adalah mengukur proses informasi melalui sistem yang 

digunakan atau keterkaitan antar karakteristik sistem dengan keberhasilan 

implementasi sistem (Negash et al : 2003). Oleh karena itu sistem yang akan 

diimplementasikan harus berkualitas, agar pengguna merasa nyaman dalam 

penggunaan pemanfaatan sistem tersebut (Nurniah, 2005) 

 Negash et al (2003) menggunakan interactivity dan access untuk 

pengukuran kualitas sistem. Interactivity adalah tingkat dimana para pengguna 

sistem dapat mengambil bagian dalam memodifikasi isi dan format dari suatu 

lingkungan yang didasarkan pada media.  Interactivity meliputi umpan balik yang 
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cepat, berbagai alternatif, dan tampilan yang dapat berubah. Access adalah 

ketersediaan dari sistem ketika pelanggan mencoba untuk mendapatkan kembali 

informasi, dan mudah dalam menggunakan alat penghubung untuk menghubungi 

orang yang diperlukan (yang mendukung). Access meliputi kecepatan waktu 

respon, mudah mendapatkan informasi, mudah berhubung dengan manajemen 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator yang sama digunakan 

oleh Nurniah (2005), yaitu menggunakan indikator gabungan yang dikembangkan 

Dol dan Torkzadeh yang digunakan Xiao dan Dasgupta (2002) yang mengukur 

kepuasaan pengguna pada sistem informasi berbasis web dan indikator yang 

digunakan oleh Bailey dan Pearson (1983) untuk mengukur dan menganalisa 

kepuasan pengguna komputer.  

 

Indikator dari konstruk kualitas sistem adalah sebagai berikut : 

1. Akurasi (Accuracy), artinya ketepatan dari suatu sistem dalam mengelola 

data untuk menghasilkan informasi yang tidak menyesatkan 

2. Kepercayaan terhadap sistem (Confidence in system), artinya sistem yang 

digunakan oleh pengguna tidak menimbulkan keraguan dalam 

pengoperasiannya. 

3. Kelengkapan (Completeness), artinya dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

pengguna sistem 

4. Fleksibel (Flexibility), artinya program yang ada ditambah atau dikurangi 

sesuai dengan keperluan 
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5. Mudah digunakan (Ease of use), artinya kemudahan dalam pengoperasian 

sistem akan memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.  

6. Integrasi sistem (Integration of system), artinya kesiapan sistem untuk 

menghubungkan data dalam areal yang berbeda 

7. Pemahaman sistem (Understanding of system) artinya tingkat pemahaman 

yang dimiliki oleh pengguna terhadap sistem atau layanan yang tersedia.  

8. Kecepatan respon (Respon time), artinya waktu yang dibutuhkan oleh 

sistem untuk merespon input. 

Hasil penelitian di atas konsisten dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh 

Radityo dan Zulaikha (2007) yang melakukan Pengujian Model DeLone and 

McLean (1992). Radityo dan Zulaikha (2007) menggunakan model DeLone dan 

McLean (1992) dalam pengembangan sistem informasi Manajemen dan hasil 

penelitian menunjukkan tidak adanya  pengaruh kualitas sistem terhadap 

intensitas penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. 

Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hanum (2007) yang menguji pengaruh kualitas terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis komputer yang menggunakan sampel para user sistem 

informasi pada 11 jenis perusahaan atau instansi yang ada di kota Malang. Hasil 

penelitian ini  menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer. Peneliti mengharapkan 

bahwa tingginya kualitas sistem akan meningkatkan kepuasaan pemakai dari 

sistem  tersebut.  
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Hasil penelitian di atas juga tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anindita (2003) sebagaimana yang telah dijelaskan kembali oleh 

Nurniah (2005) yang meneliti faktor-faktor EDI pada perbankan Jakarta, 

menunjukkan bahwa tingginya keandalan sistem berpengaruh terhadap tingginya 

kepuasan pengguna sistem EDI, sedangkan  Nurniah (2005) yang menguji 

pengaruh kualitas terhadap dan efektivitas sistem layanan konsumen mobile 

banking pada BCA  Cabang Malang  menggunakan tiga dimensi dari kualitas  

yaitu kualitas informasi, kualitas  sistem, dan kualitas jasa sebagai pengukur 

efektivitas suatu sistem layanan mobile banking. Hasil penelitian Nurniah (2005) 

menunjukkan bahwa kualitas sistem layanan mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas sistem tersebut.  

Dan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2006) menguji pengaruh 

kualitas dan partisipasi pemakai terhadap efektivitas sistem informasi berbasis 

komputer pada sector perbankan yang ada di kota Malang dengan menggunakan 

tiga dimensi kualitas (kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas jasa). Hasil 

penelitian kualitas sistem tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas sistem informasi berbasis 

computer.  

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

H2: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce. 
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2.4.3 Kualitas Layanan 

 Kualitas sistem dan kualitas informasi memusatkan pada sistem dan output 

dari suatu produk.  Bagaimanapun kualitas jasa (kualitas layanan) adalah suatu isu 

yang berbeda. Banyak jasa dikonsumsi bahkan pada waktu mereka sedang 

diproduksi. Selain itu Kualitas layanan adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu 

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler, 2002). 

Menurut Lovelock dalam Tjiptono (2000), “kualitas jasa adalah tingkat 

kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Parasuraman 

et.al (1988) mengemukakan beberapa karakteristik atau dimensi dari kualitas jasa 

(SERVQUAL) adalah sebagai berikut: 

1. Tangibels adalah penampilan fasilitas-fasilitas fisik, peralatan, personil, 

dan perlengkapan-perlengkapan komuniksi dari sistem. 

2. Realibiliy adalah berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan 

pelayanan yang semestinya secara tepat, melibatkan konsisten sistem atas 

performance dan keandalan sistem, focus pada apakah sistem tersebut 

baik, bermanfaat dan dapat diandalkan. 

3. Responsiveness, berkaitan dengan kesiapan sistem untuk menyediakan jasa 

kepada pengguna sistem dan memberi perhatian khusus apakah sistem 

bekerja baik dan secara tepat 

4. Assurance mengacu pada pengetahuan dan kebaikan yang terkandung 

dalam sistem dan kemampuan sistem untuk menimbulkan kepercayaan 

dan keyakinan atas keamananya. 
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5. Empathy, mengacu pada perhatian (care) dan perhatian khusus yang 

diberikan oleh sistem kepada pengguna. 

Yazid (2005), menyatakan lima dimensi kualitas jasa antara lain : 

1. Keandalan adalah kemampuan yang dapat diandalkan, akurasi, dan 

konsisten dalam mengerjakan jasa sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen 

2. Tanggapan adalah daya tanggap yang merupakan kamauan untuk 

membantu konsumen dan memberikan jasa dengan segera. 

3. Asuransi adalah jaminan mencakup keandalan atau jaminan 

kompetensi, dapat dipercaya, kejujuran pemberi jasa, kredibilitas dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan jasa 

4. Empati adalah orang yang dapat memposisikan dirinya berdasarkan 

empati yang dibangun diatas kebutuhan konsumen akan perhatian, 

yaitu berupa perhatian individual yang bisa saja berbeda dengan 

kebutuhan individu lainnya 

5. Tangible adalah bukti fisik bertujuan untuk memperkuat kesan tentang 

kualitas, kenyamanan dan keamanan dari jasa yang ditawarkan oleh 

konsumen.  

Terlepas dari kesesuaian dimensi pelayanan dengan kondisi spesifik, yang 

jelas adalah bahwa pemenuhan dimensi-dimensi kualitas layanan merupakan 

suatu keharusan apabila manajemen perusahaan ingin meningkatkan kepuasan 

bagi para pengguna sistem informasi serta meningkatkan tujuan dari perusahaan 

itu sendiri. (Hanum, 2007).  
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Hasil yang didapatkan oleh Hanum (2007) yang melakukan penelitian 

yang menguji pengaruh kualitas terhadap efektivitas sistem informasi berbasis 

komputer yang menggunakan sampel para user sistem informasi pada 11 jenis 

perusahaan atau instansi yang ada di kota Malang. Hasil penelitian ini  

menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kualitas jasa terhadap efektivitas 

sistem informasi berbasis komputer. 

Kettinger  dan Lee (1994) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh 

kualitas jasa sistem informasi dan kepuasan para pengguna dengan menggunakan 

sampel yang berasal dari mahasiswa universitas yang mengambil mata kuliah 

sistem informasi manajemen. Hasil penenitian tersebut menunjukkan bahwa dua 

dimensi kualitas jasa dengan item reliabilitas dan empati berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas atau kepuasan pengguna jasa informasi. 

Nurniah (2005) yang menguji pengaruh kualitas terhadap dan efektivitas 

sistem layanan konsumen mobile banking pada BCA  Cabang Malang 

menggunakan tiga dimensi  dari kualitas  yaitu kualitas informasi, kualitas  sistem, 

dan kualitas jasa sebagai pengukur efektivitas suatu sistem layanan mobile 

banking. Hasil penelitian yang didapatkan Nurniah (2005) juga menunjukkan 

adanya hubungan signifikan antara kualitas jasa layanan mobile banking dengan 

efektivitas sistem tersebut. 

Wijayanto (2006) menguji pengaruh kualitas dan partisipasi pemakai 

terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer pada sector perbankan 

yang ada di kota Malang dengan menggunakan tiga dimensi kualitas (kualitas 

informasi, kualitas sistem, kualitas jasa). Hasil penelitian kualitas jasa tersebut 
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menunjukkan bahwa kualitas jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektifitas sistem informasi berbasis computer.  

Negash et al (2003) melakukan penelitian yang menguji kualitas sistem 

dan keefektifan sistem pendukung konsumen berbasis web pada penggunanya. 

Pada penelitian ini, tiga dimensi kualitas sebagai pengukur keefektifan suatu 

sistem berbasis web. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Negash et al (2003) 

tidak menemukan pengaruh signifikan antara kualitas layanan dengan efektivitas 

sistem pendukung berbasis web. 

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

H3 : Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce. 

 

2.4.4 Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan secara 

Simultan Berpengaruh Terhadap Efektifitas Sistem informasi Berbasis E-

commerce 

Nurniah (2005) yang menguji pengaruh kualitas terhadap dan efektivitas 

sistem layanan konsumen mobile banking pada BCA Cabang Malang 

menggunakan tiga dimensi  dari kualitas  yaitu kualitas informasi, kualitas  sistem, 

dan kualitas jasa sebagai pengukur efektivitas suatu sistem layanan mobile 

banking. Hasil penelitian yang didapatkan Nurniah (2005) menunjukkan adanya 

hubungan signifikan secara parsial ataupun serentak terhadap kepuasaan 

pengguna mobile banking. Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2007) bahwa 

variabel kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas jasa pada sistem informasi 
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berbasis computer secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasaan pemakai sistem tersebut. 

 Wijayanto (2006) yag menguji pengaruh kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas jasa dan partisipasi pemakai terhadap efektivitas sistem informasi 

berbasis komputer. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas jasa dan partisipasi pemakai secara serentak berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi berbasis computer. 

Negash et al(2003) yang menguji kualitas sistem dan keefektifan sistem 

pendukung konsumen berbasis web pada penggunanya. Pada penelitian tersebut 

yang menggunakan tiga dimensi kualitas yaitu kualitas informasi, kualitas sistem 

dan kualitas jasa menunjukkan bahwa ketiga kualitas tersebut berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap keefektifan sistem pendukung konsumen 

berbasis web. 

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

H4 : Kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan secara 

simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi berbasis 

e-commerce. 

 

2.6 Efektivitas Sistem (Kepuasan Pengguna Sistem) 

 Kesuksesan sistem informasi sangat sukar untuk dinilai, tetapi banyak 

usaha yang dilakukan para peneliti bidang sistem informasi untuk mengukur 

kesuksesan tersebut. Termasuk dalam pengukuran kesuksesan tersebut kegunaan 

yang diterima dari sistem informasi manajemen (Nurniah, 2005). Kepuasaan 
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pemakai informasi (Baroudi dan Orlikowski, 1988) dan kepuasaan pemakai akhir 

komputer (Doll dan Torkzadeh, 1988). Yoon et.al  dalam  penelitian mereka 

menggunakan kepuasaan pemakai untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. 

 Pada penelitian ini efektivitas diindikasikan sebagai kepuasan pengguna              

untuk mengukur kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan berbasis 

e-commerce, seperti yang digunakan oleh Nurniah (2005) yang menggunakan 

kepuasaan pengguna untuk mengindikasikan kefektivan sistem layanan pelanggan 

berbasis web dalam mengukur kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas 

layanan pada sistem berbasis web. 

 Seddon et.al dalam Nurniah (2005) mencatat bahwa sangat berarti untuk 

mempertimbangkan keberhasilan sistem informasi hanya dari beberapa prespektif 

dan target eveluasi yang spesifik. Mereka mengatakan ada 5 poin yang dapat 

diadopsi dalam menilai kesuksesan sistem informasi yakni : kemandirian 

pengamat, individu, group, manajer atau pemilik dan pemerintah. Target dari 

evaluasi dapat berupa satu dari enam elemen : fitur dari aplikasi teknologi 

informasi, aplikasi informasi khusus, macam-macam aplikasi teknologi informasi, 

seperangkat informasi teknologi informasi yang digunakan organisasi, atau 

pertanggungjawaban fungsi organisasi pada aplikasi teknologi informasi. 

 Pada penelitian ini, keefektivan bagi tipe khusus pada teknologi informasi 

(sistem informasi berbasis e-commerce) adalah target evaluasi, sementara itu 

penelitian dapat dilakukan dari pemahaman pengguna individu sehingga 

kepuasaan pelanggan menjadi pengganti pengukuran yang lebih diterima. 

Penelitian-penelitian yang menggunakan kepuasaan pengguna sebagai pengganti 
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efektifitas adalah penelitian Dor dan segev (1978), Galetta dan lederer, (1989) 

serta Mahmood dan Sniezek, (1989). Menurut mereka, menjaga kepuasaan 

konsumen adalah dasar kesuksesan bisnis. 

 Kepuasaan pengguna (user) adalah pengungkapan kesesuaian antara 

harapan seseorang dengan hasil yag diperolehnya, dikarenakan adanya partisipasi 

selama pengembangan sistem (Ives et.al, 1983). Selanjutnya Day 1988 (dalam 

Tjiptono, 2000; 146) menyatakan bahwa kepuasaan atau ketidakpuasaan 

pengguna adalah respon pengguna terhadap eveluasi ketidaksesuaian atau 

dikonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (norma kinerja lainya) 

dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah digunakan. 

Menurut Kotler (2000) difinisi kepuasaan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (hasil) suatu produk atau harapan-harapannya. Jika kinerja berada dibawah 

harapan pengguna tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pengguna merasa 

puas. 

 Lebih lanjut Kotler (2000) mengemukakan untuk mengetahui kepuasaan 

pengguna sistem informasi dilihat dari output yang dihasilkan oleh sistem 

informasi online dalam hal ini adalah laporan yang dihasilkan, penyerahan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. 

Hanum (2007) menjelaskan kembali pernyataan dari Hadiati (2003) bahwa 

kepuasan seseorang pada dasarnya bersifat individual. Kepuasan seseorang dapat 

bergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan persepsinya 
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(discrepancy theory), dapat juga merupakan perbedaan antara keadilan dan 

tidaknya terhadap suatu situasi (equity theory), atau merupakan dua hal yang 

berbeda antara kepuasan dan ketidakpuasan seseorang, dimana terdapat adanya 

faktor-faktor pemuasan dan faktor-faktor hygiene (two factors theory). 

Hanum (2007) menjelaskan pernyataan dari Martin et al (1994) yang 

dikutip dari Wijayanto (2006) bahwa kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan pengguna. Kriteria-kriteria ini kemudian diukur dengan 

menggunakan skala atau ranking : 

 

Tabel 2.1 

Kriteria untuk Survei Kepuasan Pengguna 

 

User Satisfaction Criteria for System User Satisfaction Criteria for IS 

Units 

- Accuracy of output 

- Quality/realibility 

- Completeness or accessibility 

to database 

- Response time (or other 

measure of work completed) 

- Avaibility 

- Mean time between failures 

- Downtime/malfunction 

recovery time 

- Number and severity of security 

breaches 

- Ease of peration 

- Ease of making changes 

- Increased convidencein 

decision and action taken duo 

to system 

- Extend of achieving expected 

benefits 

- Quality of system 

specification documents 

- Size of request backlog or 

workload 

- Project completed on time 

and within budget 

- Speed a which requested 

system chages are made 

- Professionalism of IS staff 

- Business knowledge of IS 

staff 

- Quality of user training 

- User feeling of involvement 

in system management 

Sumber : Martin et al (1994); Wijayanto (2006);Hanum (2007) 
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2.7 Kerangka Teori dan Hipotesis 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas informasi, 

kualitas sistem, kualitas layanan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis E-

commerce dengan menggunakan model kesuksesan system informasi. Melalui e-

Commerce untuk dapat mengetahui kepuasan pengguna ditunjukkan oleh suatu 

kualitas, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas jasa. Untuk 

selengkapnya data dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Teori 

 

     H1   

     

                                H2                           

 

           

H3 

 

Sesuai dengan kerangka teori tersebut, peneliti mengajukan hipotesis 

mengenai pengaruh dimensi kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas 

layanan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce sebagai 

berikut : 

 

Kualitas Informasi 

 

Kualitas Layanan 

  

  

  

   

Kualitas Sistem 

 

Efektivitas 

(kepuasan pengguna) 

Y 
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H1 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce 

H2 : Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce 

H3 : Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce. 

H4 : Kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan secara 

simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi berbasis 

e-commerce. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui efektivitas (kepuasaan pengguna) terhadap e-

commerce adalah deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2003;26) 

“Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi,” 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin 

menjelaskan dan menggambarkan berbagai kondisi dan situasi yang timbul 

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Jadi 

penelitian ini adalah penelitian penjelasan untuk menggambarkan pengaruh 

kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan terhadap efektifitas sistem 

informasi berbasis e-Commerce di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2 Lokasi 

Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah Universitas 

Brawijaya Malang yang beralamat di Jalan Veteran No, 1 Malang. Penelitian akan 

dilakukan pada pengakses e-Commerce yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Hal ini di dasarkan pada kondisi pengakses 
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e-commerce di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang 

dinamis dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 

 

3.3 Fokus 

Agar pembahasan lebih terarah, maka diperlukan fokus penelitian. Hal ini 

bertujuan untuk membatasi studi dalam penentuan tempat penelitian menjadi lebih 

layak dalam menyaring informasi yang masuk menjadi lebih efektif. 

Selain itu, menetapkan fokus penelitian adalah suatu hal yang penting bagi 

seorang peneliti agar penelitian yang dilakukannya bisa lebih spesifik dan tepat 

sasaran. Fokus dari penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan dimensi 

kualitas terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-Commerce.  Dengan 

batasan masalah yang diangkat oleh penulis ialah kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas layanan untuk mengetahui efektifitas terhadap pengguna e-

Commerce di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Brawijaya Malang. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006).  Selain itu Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek yang mempunyai karakteristik 

tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel Umar, (2004) dalam Wijayanto (2006). Populasi yang dipilih dalam 

penelitian  ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Dipilihnya mahasiswa sebagai populasi karena 

mahasiswa merupakan pengguna  yang potensial dalam melakukan transaksi 

melalui e-commerce.  

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk tahun ajaran 2010/2011. jumlah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang aktif adalah sejumlah 

2899. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 2899. Dimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari 3 

jurusan yaitu Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi. 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan menjadi sumber data 

sebenarnya dalam suatu penelitian. Respon yang dijadikan sampel adalah 

sebagian dari pemakai sistem informasi. Metode sampling dalam penelitian ini 

adalah metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Selain itu sampel 

sebagian dari populasi atau wakil dari populasi yang diteliti. Sekaran (2006),   

mendefinisikan sampel  sebagai bagian dari populasi. Pengambilan sampel 

merupakan proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga 

penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya 

akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut 

pada elemen populasi (Sekaran, 2006). 
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Kusuma (2008) menjelaskan pernyataan dari Hasan (2002) bahwa  syarat dari 

sampel adalah : 

1. Representatif, artinya suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri-ciri 

sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama 

dengan ciri-ciri dari populasinya. 

2. Memadai, artinya apabila ukuran sampel cukup untuk menanyakan 

kestabilan ciri-cirinya. 

Dalam penelitian ini, sampel yang dituju adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk tahun ajaran 2010/2011 yang 

pernah melakukan transaksi melalui e-commerce karena penelitian ini bertujuan 

untuk menguji kepuasan pengguna dalam menggunakan e-commerce. Pemilihan 

sampel untuk penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dan judgement 

sampling . Nonprobability sampling adalah cara pengambilan sampel dimana 

tidak diketahui probabilitas setiap elemen populasi terpilih menjadi subjek sampel 

(Sekaran, 2006). Sugiyono (1999) mendefinisikan nonprobability 

sampling/random sampling sebagai teknik pengambilan sampel penelitian yang 

tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Metoda judgement sampling yaitu suatu metoda 

yang melibatkan pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling 

menguntungkan atau posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan 

(Sekaran, 2006). Jogiyanto (2004) mengemukakan bahwa metoda judgement 

sampling adalah metoda yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau 

kriteria tertentu dalam pemilihan sampelnya. 
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Kriteria-kriteria yang digunakan dalam memilih sampel : 

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

2. Mahasiswa yang pernah mengakses internet  

3. Mahasiswa yang pernah melakukan transaksi melalui e-commerce. 

Mengingat tidak terdapat data mengenai jumlah mahasiswa yang pernah 

melakukan transaksi melalui e-commerce, maka untuk penentuan jumlah sampel 

didasarkan pada pendapat Sekaran (2006), yaitu jumlah sampel untuk penelitian 

korelasional adalah > dari 30 atau < dari 500. Sehingga untuk sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu 

data yang diambil langsung dari sumbernya atau data yang belum melalui proses 

pengumpulan data dari pihak lain. Indriantoro dan Supomo (2002) mendefinisikan 

data primer sebagai data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli atau tidak melalui perantara.  Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan 

melalui survey dengan pemberian kuisioner kepada responden pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi S1 yang berada pada Fakultas Ekonomi, Universitas 

Brawijaya, wilayah kota Malang.  

Arini (2010) menjelaskan pernyataan dari William dan Cooper (1996) 

bahwa mensurvei adalah mengajukan pertanyaan pada orang-orang dan merekam 

jawabannya untuk dianalisis. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang 
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telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam 

alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). Sekaran (2006) juga 

menjelaskan bahwa kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data 

yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan 

bagaimana mengukur variabel penelitian dan kuesioner dapat diberikan secara 

pribadi, disuratkan kepada responden, atau disebarkan secara elektronik.  

Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengirimkan kuesioner yang 

telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden. Selanjutnya peneliti 

menyebarkan kuisioner tersebut kepada responden yang pernah mengakses 

internet dan apakah respendon tersebut juga pernah melakukan transaksi e-

commerce. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan pada penelitian 

yang akan mempengaruhi tingkat keakuratan hasil penelitian. Pada penelitian ini 

data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada seluruh Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya pada tahun ajaran 2010/2011, yang 

mengetahui sistem informasi yang berbasis e-commerce. 

Kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada objek 

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, 

pengguna kuisioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hadil 

kuisioner akan diterjemahkan kedalam angka-angka, tabel, analisa statistic dan 

uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Tujuan dari pengumpulan data kuisioner 
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adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan efektif serta untuk mendapatkan 

informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi (Nazir, 1999). 

Dalam memberikan jawaban, responden tidak diminta menyebutkan 

identitas diri, sehingga diharapkan responden dapat dengan bebas mengemukakan 

pendapatnya tanpa harus muncul kekhawatiran bahwa jawaban yang disampaikan 

tersebut dapat mempengaruhi kredibilitasnya dengan adanya pencatuman nama 

tersebut. 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 

likert  merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 

ke-tidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu (Indriantoro 

dan Supomo, 2002). 

 Dalam penelitian ini skala likert digunakan dalam variabel dependent yaitu 

efektivitas yang dalam penelitian ini mengindikasikan sebagai kepuasan pengguna  

dan variabel independen yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas 

layanan. Cara pengukuran dalam penelitian ini yaitu dengan menghadapkan 

seorang responden yang diminta menjawab pertanyaan untuk menentukan 

responnya terhadap pernyataan-pernyataan. Pengukuran ini digunakan pada 

variabel efektivitas, kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. 

Teknik skala pengukuran adalah Skala Likert, yaitu mengukur sikap dengan 
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menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan 

dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut: 

 

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 7 

2. Setuju (S) diberi skor 6 

3. Agak Setuju (AS) diberi skor 5 

4. Netral (N) diberi skor 4 

5. Agak Tidak Setuju (ATS) diberi skor 3 

6. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

7. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel penelitian 

Konsep dan definsi operasional serta pengukuran setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang mengambil data dari 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari 

instrument yang telah dikembangkan oleh Nurniah (2005). Adapun definisi 

operasional serta variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini dapat 

dirinci sebagai berikut : 

 

3.7.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). 
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Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas Informasi (X1) 

Kualitas informasi adalah suatu fungsi yang menyangkut nilai dari 

keluaran yang dihasilkan oleh suatu sistem yang dirasakan oleh pengguna 

(Negash et al, 2003). Penelitian ini menggunakan elemen variabel kualitas 

informasi sebagaimana yang digunakan oleh Nurniah (2005) yang mengacu pada 

konsep O’Brien (2002), yaitu sebagai berikut: 

1. Tepat waktu 

2. Aktual 

3. Periode waktu 

4. Akurasi 

5. Relevan 

6. Kelengkapan 

7. Ringkas 

8. Rinci 

9. Jelas 

10. Tersusun 

yang berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi di mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Ukuran pengukuran kualitas informasi terhadap efektivitas 

sistem informasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut digunakan kuisioner 

O’Brien (2002) yang telah dimodifikasi. 
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2. Kualitas sistem (X2) 

Kualitas sistem adalah keterkaitan antara karakteristik sistem dengan 

keberhasilan implementasi sistem. Kualitas sistem yang dimaksud disini adalah 

kehandalan sistem informasi di mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya dalam memperlancar proses kegiatan penggunanya. Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel kualitas sistem sebagaimana yang digunakan oleh 

Nurniah (2005) yang mengacu pada konsep gabungan yang dikembangkan oleh 

Dol dan Torkzadeh (1988) yang digunakan Xiao dan Dasgupta (2002) dan konsep 

yang digunakan Bailey dan Pearson (1983). Indikator yang digunakan yaitu : 

1. Akurasi 

2. Kepercayaan terhadap sistem 

3. Kelengkapan 

4. Mudah digunakan 

5. Integrasi sistem 

6. Pemahaman sistem 

7. Kecepatan respon 

3. Kualitas Layanan (X3) 

Kualitas layanan adalah tingkat ketidaksesuaian antara harapan atau 

keinginan pelanggan dengan tingkat presepsi mereka (Zeithmal dan Bitner, 

1996). Kualitas layanan tersusun dari beberapa dimensi unik yang 

berdasarkan pengalaman yang berbeda dari beberapa pelayanan jasa dan 

karakteristik yang berbeda. Ukuran pengukuran variabel ini menggunakan 
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kuisioner Nurniah (2005) yang mengacu pada  konsep Parasuraman et al 

(1988), yaitu sebagai berikut: 

1. Tampilan 

2. Keandalan 

3. Respon 

4. Jaminan 

5. Empati 

 

3.7.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

penelitian (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

variabel efektivitas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas sistem informasi 

di mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kepuasan pengguna lebih dihubungkan dengan 

kepuasaan pemakainya. Kepuasaan pengguna mengungkapkan keselarasan antar 

harapan seseorang dan hasil yang diperoleh dari sistem. 

 

3.8 Uji Validitas dan Realibilitas 

Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data 

yang dipakai dalam pengujian tersebut. Keandalan data perlu diuji agar tidak bias 

dan mampu menghasilkan kesimpulan yang tidak bias pula (Sekaran, 2003) 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur (Santoso dan Ashari, 2005). Suatu angket 
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dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk 

mengungkapan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut (Ghozali, 2006).  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item – item pertanyaan 

yang terdapat dalam kuisioner benar-benar mampu untuk mengungkapkan dengan 

pasti apa yang akan diteliti. Cara yang dilakukan adalah dengan analisa item, 

dimana setiap nilai yang ada pada setiap item pertanyaan dikorelasikan dengan 

nilai total seluruh item pertanyaan dengan taraf signifikan 5 % (Sugiono,1999). 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan 

nilai kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus (Arikunto, 1993): 

rxy  = 

  

       

 





2322 YYNXXN

YXXYN

  

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi person 

n = banyaknya sampel 

X = skor item 

Y = skor total item 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

Realibilitas atau keandalan instrument menunjukkan keajekan atau 

kepercayaan suatu alat ukur, yaitu ukuran yang menunjukkan kestabilan dalam 

mengukur (Santoso dan Ashari, 2005), reliabilitas mengandung pengertian : 
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a. Gejala atau unsur-unsur dalam gejala yang diungkapkan pada pengukuran 

pertama, ternyata sama atau tidak berubah (tidak bertalian) pada pengukuran 

kedua dan seterusnya apabila pengukuranya dilakukan dengan instrument yang 

sama. 

b. Hasil pengukuran sumber data penelitian kedua dan seterusnya bersifat 

ekuivalen (memiliki variasi yang sama) dengan hasil pengukuran sebelumnya jika 

pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrument yang sama. 

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas 

instrumen digunakan uji Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach alpha 

(koefisien keandalannya) harus lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2006). 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Peneliti akan meggunakan  SPSS versi 15.0 untuk menguji perbedaan 

masing-masing kelompok analisis terhadap variabel independen (prespektif etis) 

untuk menjawab pertanyaan peneliti.  

 

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 1999). Analisis ini 
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digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul berdasarkan jawaban 

responden melalui distribusi item dari masing-masing variabel. 

 

3.9.2 Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial yaitu teknik statistic yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 

1999).  

 

3.9.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Menurut teorema Gauss-Markov untuk mengetahui apakah parameter 

yang dihasilkan oleh model regresi yang diperoleh dari metode ordinary least 

square bersifat BLUE (best linear unbiased estimator) digunakan untuk menguji 

asumsi klasik (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari : 

 

3.9.2.1.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 

sempurna atau mendekati sempurna antara semua atau beberapa variabel bebas 

yang digunakan dalam persamaan regresi ini. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas, khususnya dalam model regresi linear yang mencakup lebih dua 

variabel bebas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah VIF (variance 

inflating factor). VIF menunjukkan bagaimana varian dari suatu estimator 

dilambungkan oleh adanya keberadaan multikolinearitas, maksudnya disini adalah 

jika kolinearitas suatu variabel bebas lainya meningkat. Maka VIF juga ikut 
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meningkat. Multikolinearitas dapat dilihat dengan VIF (variance inflation factor) 

bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,10, maka tidak terdapat 

gejala multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya. 

 

3.9.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas adalah suatu keandalan dimana masing-masing 

kesalahan penggangu mempunyai varian yang berlainan atau varian variabel 

dalam model tidak sama (konstan). Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

dari suatu pengamatan ke pangamatan yang lain (Santoso, 2000). Jika varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Dengan kata lain, 

jika varians faktor pengganggu tidak sama atau tidak konstan maka disebut 

heteroskedastisitas dan hal tersebut bertentangan dengan asumsi model regresi 

linear (Gujarati, 2001).  

Pada dasarnya, kebanyakan data mengandung heterokedasitas dibanding 

homokedasitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

kecil, sedang dan besar. Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilihat 

melalui sebaran data pada scatterplot. Jika tampilan scatterplot menyebar dan 

tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.9.2.1.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, 

variabel bebas, variabel terikat atau keduanya memiliki data distribusi normal. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Kenormalan distribusi data diuji dengan pengujian Kolmogrov-Smirnov Goodness 

of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Dalam pengujian ini kaidah 

keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf 

kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal. Selain itu, kenormalan 

distribusi data juga dapat diuji dengan analisa grafik. Normalitas ini dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) yang ada pada sumbu diagonal dari grafik 

yang dihasilkan. 

Deteksi normalitas menurut Santoso (2000) adalah: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.9.3  Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas informasi, kualitas sistem, 

kualitas layanan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-Commerce, 

maka digunakan analisis regresi berganda. Pada penelitian ini, hasil dari analisis 

korelasi dan regresi berganda adalah dengan menggunakan Statistical Package 

for Social Science (SPSS). 
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Regresi linier berganda adalah regresi linear dimana sebuah variabel 

terikat (Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (X). Adapun 

model yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  

Dimana:  

Y   = Variabel dependen (efektivitas) 

α   = Konstanta 

β1, β2, β3  = koefisien arah regresi 

X1  = Variabel independen (kualitas informasi) 

X2  = Variabel independen (kualitas sistem) 

X3  = Variabel Independen (kualitas layanan) 

e   = Variabel gangguan (error) 

Untuk menganalisis variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas 

layanan terhadap efektivitas sistem informasi e-commerce digunakan metoda 

statistik dengan tingkat taraf signifikansi R = 0.05 yang artinya derajat 

kesalahannya sebesar 5%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka digunakan 

analisis  untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 

 

3.9.3.1 Koefisien Determinan (R
2
) 

Menurut Gujarti (1988) koefisien determinan majemuk adalah besaran 

memberikan informasi proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh 

variabel-variabel bebas secara bersama-sama. Koefisien determinasi (R
2
) pada 
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intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat (Kuncoro, 2004). 

Kegunaan dari perhitungan koefisien determinasi (Adjusted  R
2
), adalah : 

1. Sebagai ukuran ketepatan suatu regresi yang diterapkan suatu 

kelompok data hasil survey. Semakin besar nilai Adjusted  R
2, 

maka 

semakin tepat suatu garis regresi. Sebaliknya, semakin kecil Adjusted  

R
2, 

maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil 

observasi. 

2. Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentase dari jumlah variasi 

dari variabel terikat, atau untuk mengukur sumbangan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

 

3.9.3.2 Uji F (Overal Significance Test) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

berpengaruh secara simultan atau seretak terhadap variabel terikat. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika | f-hitung | > f-tabel, artinya variabel bebas (X1), (X2), dan  

(X3), mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

- H0 akan diterima jika | f-hitung | ≤ f-tabel, artinya variabel bebas (X1), (X2),  dan 

(X3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat. 
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Jika HO ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.9.3.3 Uji t (Partial Individual Test) 

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas/independent secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan 

hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika | t-hitung | > t-tabel, artinya variabel bebas (X1) mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

- H0 akan diterima jika | t-hitung | ≤ t-tabel, artinya variabel bebas (X1) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

Jika Ho ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh dimensi 

kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce. Responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan telah 

dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

 Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan metode survey yaitu dengan menyebarkan kuisioner di beberapa 

kelas perkuliahan dan sekitar kampus Jurusan Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu 

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Peneliti 

melakukan secara acak dalam pemilihan mahasiswa Jurusan Akuntansi, 

Manajemen, dan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya sebagai sampel penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan peneliti 

kurang dari satu minggu dengan menyebarkan kuisioner penelitian secara 

langsung dan tidak langsung (melalui perantara orang lain). 

 Jumlah kuisioner yang disebarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya sejumlah 50 buah. Jumlah kuesioner yang kembali 

sebanyak 50 buah.  Setelah diperiksa terdapat 5 yang tidak dapat digunakan 

dengan rincian yaitu responden tidak pernah menggunakan sistem e-commerce . 

Dengan demikian respon rate dalam penelitian ini adalah 100% dan kuisioner 
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yang dapat diolah adalah sebanyak 45 buah dengan persentase sebesar 90% 

sebagai sampel dalam penelitian ini.  

Jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner seperti yang tersaji 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah sampel 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang tidak menggunakan e-

commerce 

Kuesioner yang digunakan 

50 

0 

50 

 

5 

45 

Tingkat pengembalian (respon rate) 

Tingkat pengembalian yang digunakan 

(usable respon rate) 

100% 

90% 

         Sumber: Data Primer (diolah) 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi 

data penelitian ini, tabel-tabel berikut ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu.  

Tabel 4.2 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan jenis kelamin seperti yang tersaji pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

12 

33 

27% 

73% 

 Jumlah 45 100% 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 45 orang. Komposisi dari 45 orang responden tersebut adalah jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 12 orang dengan presentase sebesar 27%, sedangkan 

jenis kelamin perempuan berjumlah 33 orang dengan presentase sebesar 73%. 

Berdasarkan komposisi yang terbagi dua tersebut, yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah jenis kelamin perempuan. 

Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan umur responden. Seperti tersaji pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

<17 tahun 

17-19 tahun 

20-22 tahun 

23-25 tahun 

Di atas 25 tahun 

0 

8 

35 

1 

1 

0 

18% 

78% 

2% 

2% 

 Jumlah 45 100% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan umur 

berjumlah 45 orang. Komposisi dari 45 orang responden tersebut adalah kurang 

dari 17 tahun berjumlah 0 dengan persentase sebesar 0%, antara 17 hingga 19 

tahun berjumlah 8 orang dengan persentase sebesar  18%, antara 20 hingga 22 

tahun berjumlah 35 orang dengan persentase sebesar 78%, antara 23 hingga 25 

tahun berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar  2%, dan diatas 25 tahun 

berjumlah 1 orang dengan persentase sebesar 2%. Berdasarkan komposisi yang 



lxxxvii 

 

terbagi lima tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah antara 20 

hingga 22 tahun sehingga dapat diketahui bahwa umur antara 20 hingga 22 tahun 

berpotensi menggunakan sistem e-commerce. Hal ini dikarenakan kebutuhan 

mereka lebih kompleks. 

Tabel 4.4 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan jurusan yang sedang ditempuh. Seperti tersaji pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4.4 

Komposisi Responden berdasarkan setiap Jurusan 

No Jurusan Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

 

Akuntansi 

Manajemen 

Ilmu Ekonomi 

20 

12 

13 

44% 

27% 

29% 

 Jumlah 45 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden berdasarkan setiap 

jurusan yang terdapat tiga jurusan yaitu berjumlah 45. Komposisi dari 45 orang 

responden tersebut adalah jurusan Akuntansi berjumlah 20 orang dengan 

persentase sebesar 44%, Jurusan Manajemen sejumlah 12 dengan persentase 

sebesar 27%, dan jurusan Ilmu Ekonomi sejumlah 13 dengan persentase sebesar 

29%. Berdasarkan komposisi yang terbagi tiga tersebut, yang merupakan 

komposisi tertinggi adalah Jurusan Akuntansi  sehingga hal ini dapat diketahui 

bahwa mahasiswa Jurusan Akuntansi berpotensi menggunakan sistem e-

commerce. Hal ini dikarenakan kebutuhan mereka lebih kompleks. 
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Tabel 4.5 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan semester yang sedang ditempuh. Seperti tersaji pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4.5 

Komposisi Responden berdasarkan Semester yang sedang Ditempuh 

No Semester Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

Semester 2 

Semester 4 

Semester 6 

Semester 8 

Lain-lain 

2 

9 

7 

27 

0 

4% 

20% 

16% 

60% 

0% 

 Jumlah 45 100% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan semester 

yang sedang ditempuh berjumlah 45 orang. Komposisi dari 45 orang responden 

tersebut adalah semester 2 berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 4%, 

semester 4 berjumlah 9 orang dengan persentase sebesar 20%, semester 6 

berjumlah 7 orang dengan persentase sebesar 16%, semester 8 berjumlah 27 orang 

dengan persentase sebesar 60%, dan lain-lain berjumlah 0 orang dengan 

persentase sebesar 0%. Berdasarkan komposisi yang terbagi lima tersebut, yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah semester 8 sehingga hal ini dapat diketahui 

bahwa mahasiswa semester 8 berpotensi menggunakan sistem e-commerce. Hal 

ini dikarenakan kebutuhan mereka lebih kompleks. 
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Tabel 4.6 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan intensitas dalam mengakses internet seperti yang tersaji 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6 

Komposisi Responden Berdasarkan Intensitas mengakses Internet 

No Intensitas Mengakses 

Internet 

Jumlah Presentase 

1 

2 

3 

4 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak Pernah 

43 

2 

0 

0 

96% 

4% 

0% 

0% 

 Jumlah  45 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan intensitas dalam 

mengakses internet berjumlah 45 orang. Komposisi dari 45 orang responden 

tersebut adalah mahasiswa yang mengakses internet dengan intensitas sering 

sebanyak 43 orang dengan presentase sebesar 96%, mengakses internet dengan 

intensitas kadang-kadang sebanyak 2 orang dengan presentase sebesar  4%, untuk 

intensitas jarang dan intensitas tidak pernah dalam mengakses internet jumlah 

presentasenya hanya 0%. Berdasarkan komposisi yang terbagi empat tersebut, 

yang merupakan komposisi tertinggi dalam mengakses internet  adalah intensitas 

sering.  

Tabel 4.7 berikut menunjukkan Komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan tempat yang paling sering digunakan untuk mengakses 

internet Seperti tersaji pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 

Komposisi Responden berdasarkan Tempat yang Paling Sering Digunakan 

untuk Mengakses Internet 

No Tempat Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

Kampus 

Rumah/kos 

Warnet 

8 

31 

6 

18% 

69% 

13% 

 Jumlah 45 100% 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan tempat yang 

paling sering digunakan untuk mengakses internet berjumlah 45 orang. Komposisi 

dari 45 orang responden tersebut adalah kampus sebanyak 8 orang dengan 

presentase sebesar  18%, rumah atau kos sebanyak 31 orang dengan presentase 

sebesar 69%, dan warnet sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 13%. 

Berdasarkan komposisi yang terbagi tiga tersebut, yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah rumah/kos sehingga dapat diketahui bahwa mahasiswa sudah 

terbiasa dalam mengakses internet. 

Tabel 4.8 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan pengalaman responden menggunakan internet. Seperti 

tersaji pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Komposisi Responden berdasarkan Pengalaman Menggunakan Internet 

No Pengalaman Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

< 1 tahun 

1-3 tahun 

3-5 tahun 

5-10 tahun 

> 10 tahun 

0 

6 

11 

26 

2 

0% 

14% 

24% 

58% 

4% 

 Jumlah 45 100% 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan pengalaman 

menggunakan internet berjumlah 45 orang. Komposisi dari 45 orang responden 

tersebut adalah pengalaman menggunakan internet kurang dari 1 tahun sebanyak 0 

dengan presentase sebesar 0%, antara 1 hingga 3 tahun sebanyak 6 orang dengan 

presentase sebesar 14%, antara 3 hingga 5 tahun sebanyak 11 orang dengan 

presentase sebesar 24%, antara 5 hingga 10 tahun sebanyak 26 dengan persentase 

sebesar 58%. Dan lebih dari 10 tahun sebanyak 2 dengan persentase sebesar 4%. 

Berdasarkan komposisi yang terbagi lima tersebut, yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah pengalaman menggunakan internet selama 5 hingga 10 tahun 

sehingga hal ini dapat diketahui bahwa mahasiswa sudah mempunyai kemampuan 

yang lebih baik dalam penggunaan internet. 

Tabel 4.9 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan pengalaman responden menggunakan e-commerce seperti 

yang tersaji pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.9 

Komposisi Responden Berdasarkan Pengalaman Menggunakan E-commerce 

No Pengalaman Jumlah Presentase 

1 

2 

3 

4 

< 6 bulan 

6 bulan-1 tahun 

1-3 tahun 

> 3 tahun 

14 

16 

12 

3 

31% 

35% 

27% 

7% 

 Jumlah 45 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan pengalaman 

menggunakan e-commerce berjumlah 45 orang. Komposisi dari 45 orang 
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responden tersebut adalah pengalaman menggunakan e-commerce kurang dari 6 

bulan sebanyak 14 orang dengan presentase sebesar 31%,  antara 6 bulan hingga 1 

tahun sebanyak 16 orang dengan presentase sebesar 35%, antara 1 hingga 3 tahun 

sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 27%,  dan lebih dari 3 tahun 

sebanyak 3 dengan presentase sebesar 7%. Berdasarkan komposisi yang terbagi 

empat tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah pengalaman 

menggunakan e-commerce selama 6 bulan hingga 1 tahun.   

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 45 

responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran 

statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan adalah 

pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini 

umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai 

observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil perhitungan 

nilai-nilai tendency central tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel 

secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. 

Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan program 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 15 dengan hasil perhitungan 

seperti yang tersaji pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kualitas informasi 45 23.00 64.00 49.67 8.413 

Kualitas Sistem 45 17.00 45.00 33.76 6.249 

Kualitas Layanan 45 15.00 34.00 24.49 4.591 

Efektivitas 45 10.00 31.00 24.29 5.542 

Valid N (listwise) 45         

Sumber: Data primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) adalah 45. Dari 45 

responden ini, pada variabel  kualitas informasi memiliki nilai terkecil (minimum) 

adalah 23,00; nilai terbesar (maximum) adalah 64,00; rata-rata (mean) adalah 

49,67 dengan standar deviasi sebesar 8,413. Pada variabel kualitas sistem 

memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 17,00; nilai terbesar (maximum) adalah 

45,00; rata-rata (mean) adalah 33,76 dengan standar deviasi sebesar 6,249. Pada 

variabel kualitas layanan memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 15,00; nilai 

terbesar (maximum) adalah 34,00; rata-rata (mean) adalah 24,49 dengan standar 

deviasi sebesar 4,591. Pada variabel efektivitas memiliki nilai terkecil (minimum) 

adalah 10,00; nilai terbesar (maximum) adalah 31,00; rata-rata (mean) adalah 

24,29 dengan standar deviasi sebesar 5,542.  

 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

 Pengujian instrument penelitian baik dari segi validitasnya maupun 

realibilitasnya terhadap 45 responden diperoleh hasil instrument penelitian yang 

dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya menghasilkan nilai 
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probabilitas lebih kecil dari 0.05 dan koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) 

lebih besar dari 0.6. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel efektivitas (kepuasaan pengguna) sistem informasi berbasis e-commerce 

(Y). 

 

Tabel 4.11 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Efektivitas (kepuasan pengguna)             

sistem informasi berbasis e-commerce (Y) 

Variabel No Item Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Y Y1.1 0,834 0,000 0,862 

 Y1.2 0,855 0,000 

 Y1.3 0,681 0,000 

 Y1.4 0,838 0,000 

 Y1.5 0,808 0,000  

   Sumber: Data primer (diolah) 

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

untuk variabel minat penggunaan sistem e-commerce mempunyai nilai korelasi (r) 

dengan probabilitas lebih kecil dari 0.05 dan menghasilkan nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0.6 yaitu sebesar 0,862 sehingga instrument dinyatakan valid dan 

reliabel. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel dimensi kualitas 

informasi (X1) seperti yang tersaji pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Informasi (X1) 

Variabel No Item Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 

X X1.1 0,660 0,000 0,871 

 X1.2 0,673 0,000 

 X1.3 0,504 0,000 

 X1.4 0,622 0,000 

 X1.5 0,736 0,000 

 X1.6 0,679 0,000 

 X1.7 0,685 0,000 

 X1.8 0,749 0,000 

 X1.9 0,816 0,000 

 X1.10 0,784 0,000 

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pernyataan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

(<0,05) sehingga dapat disimpulkan semua item pernyataan dinyatakan valid. 

Pengujian ini  juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,871 dan lebih 

besar dari 0,6 (>0,6) sehingga instrumen dinyatakan reliable. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel kualitas sistem (X2) 

seperti yang tersaji pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Sistem (X2)  

Variabel No Item Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 

X X2.1 0,698 0,000 0,787 

 X2.2 0,619 0,000 

 X2.3 0,626 0,000 

 X2.4 0,809 0,000 

 X2.5 0,487 0,001 

 X2.6 0,758 0,000 

 X2.7 0,707 0,000 
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Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pernyataan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

(<0,05) sehingga dapat disimpulkan semua item pernyataan dinyatakan valid. 

Pengujian ini  juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,787 dan lebih 

besar dari 0,6 (>0,6) sehingga instrumen dinyatakan reliable. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel kualitas layanan (X3) 

seperti yang tersaji pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.14 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Layanan (X3) 

Variabel No Item Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 

X X3.1 0,743 0,000 0,754 

 X3.2 0,756 0,000 

 X3.3 0,769 0,000 

 X3.4 0,614 0,000 

 X3.5 0,709 0,000 

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pernyataan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

(<0,05) sehingga dapat disimpulkan semua item pernyataan dinyatakan valid. 

Pengujian ini  juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,754 dan lebih 

besar dari 0,6 (>0,6) sehingga instrumen dinyatakan reliable. 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

 Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi linier 

berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Dalam pengujian dengan 

menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares/OLS), 

dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier unbiased estimator/BLUE) 

dari penaksir (Gujarati, 1997). Persyaratan BLUE pada persamaan regresi yang 

harus dipenuhi adalah: 

 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Hal ini dikarenakan uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstandardized 

residual dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai 

asymptotic significance > R=5%. Berikut ini hasil pengujian dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Regresi Kolmogorov-Smirnov Z Asymptotic Significance 

Model Regresi 0.501 0.964 

Sumber data: Data Primer (diolah) 
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Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Selain dengan Kolmogrov-Smirnov Test, uji normalitas juga dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P Plot 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Hasil uji asumsi normalitas dengan metode grafik sebagai berikut: 

Gambar 2.3 

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Observed Cum Prob

1.00.80.60.40.20.0

E
x
p

e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Efektifitas

 

Sumber : Lampiran 

Dari Gambar 2.3 di atas, tampak bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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Hasil uji asumsi normalitas dengan histogram dari residualnya adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.4 

Grafik Histogram of Regression Standardized Residual 
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Sumber: Lampiran 

Dari Gambar 2.4 grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya 

apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Dalam penelitian ini 

diperoleh VIF seperti pada tabel 4.18 berikut: 



c 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolonieritas 

No Variabel VIF 

1 Kualitas Informasi (X1) 5.311 

2 Kualitas Sistem (X2) 5.201 

3 Kualitas Layanan (X3) 3.409 

Sumber data: Lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 di atas, nilai VIF pada 

keseluruhan model regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10. Hasil tersebut 

menunjukkan tidak dijumpai multikolinieritas antar variabel independen. 

 

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan yang masing-masing kesalahan 

penganggu mempunyai varian yang berlainan. Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas akan 

mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. 

 Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. 

Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas.  
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Gambar 2.5 

Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas 
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Sumber : Lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap heteroskedastisitas pada keseluruhan 

model regresi (lihat lampiran hasil uji asumsi klasik), dapat diamati tidak dijumpai 

pola tertentu pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat 

disimpulkan tidak dijumpai heteroskedastisitas pada model regresi yang 

digunakan atau dapat dikatakan terjadi homoskesdatisitas. 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

 Metoda regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian ini. Pengujian hipotesis penelitian ini antara lain menguji pengaruh 

langsung dari pengaruh dimensi kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas 

layanan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce.  
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4.5.1 Uji F (Overal Significance Test) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

berpengaruh secara simultan atau seretak terhadap variabel terikat. Berikut ini 

hasil analisis regresi uji F. 

 

Tabel 4.18 

Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F R R Square Adjusted R Square Sig 

33,767 0,844 0,712 0,691 0,000 

    Sumber data: Lampiran 

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.18 di atas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,691. Angka ini menunjukkan bahwa variasi 

efektivitas terhadap e-commerce (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi 

sebesar 69,1% sedangkan sisanya sebesar 30,9% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi 

tersebut adalah 33,767 dan nilai signifikan alfanya (nilai probabilitas) sebesar 

0,000<0,05 sehingga variabel kualitas informasi (X1), kualitas sistem (X2), dan 

kualitas layanan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas sistem informasi berbasis  e-commerce (Y). Hasil ini menunjukkan 

bahwa model tersebut dapat dipakai untuk memprediksi efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Negash et al (2003). 
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4.5.2 Uji t (Partial Individual Test) 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t seperti 

yang tersaji pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi (Uji t) 

Variabel UnStandardized 

Coefficients 

T Sig 

Beta 

Kualitas Informasi 0,420 3,303 0,002 

Kulitas Sistem 0,384 2,265 0,029 

Kualitas Jasa -0,299 -1,600 0,117 

    Sumber data: Lampiran 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.19 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 

Ha Model Regresi 

H1,2,3 Y = -2,227+ 0,420X1 + 0,384X2 + -0,299X3 

 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat 

signifikansinya setelah didapatkan pengolahan data dari tabel di atas.  Hipotesis 

yang diajukan digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk 

yang dihipotesiskan seperti yang dijelaskan di bawah ini: 
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A. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dinyatakan bahwa variabel kualitas informasi (X1) 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce. Dari 

tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel kualitas informasi  (X1) mempunyai t 

hitung sebesar 3,303 dengan signifikansi alfa sebesar 0,002<0,05 sehingga 

kualitas informasi  (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 1 

diterima. Hasil ini  konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Negash et al 

(2003) dan Nurniah (2005). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anindita dkk (2003); Hanum (2007); Wijayanto 

(2006). 

B. Hipotesis 2  

Hipotesis 2 dinyatakan bahwa variabel kualitas sistem (X2) berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce. Dari tabel 4.19 dapat 

dilihat bahwa variabel kualitas sistem (X2) mempunyai t hitung sebesar 2,265 

dengan signifikansi alfa sebesar 0,029<0,05 sehingga kualitas sistem (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-

commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 2 diterima. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Negash et al (2003); Anindita 

dkk (2003); Nurniah (2005); Hanum (2007); dan Wijayanto (2006).  
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C. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 dinyatakan bahwa variabel kualitas layanan (X3) tidak 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce. Dari 

tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel kualitas layanan  (X3) mempunyai t hitung 

sebesar -1,600 dengan signifikansi alfa sebesar 0,117>0,05 sehingga kualitas 

layanan (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis e-commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 3 

ditolak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Negash et al 

(2003). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kettinger  dan Lee (1994); Nurniah (2005); Hanum (2007); 

Wijayanto (2006). 

 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian  

1. Pengaruh dimensi kualitas informasi terhadap efektivitas sistem informasi 

berbasis e-commerce. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, H1 diterima, 

menyatakan dimensi kualitas informasi berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Negash et al (2003) dan Nurniah (2005). Negash et al (2003) menyatakan 

bahwa suatu sistem pendukung pelanggan yang mempunyai kualitas 

informasi akan mengurangi ketidakpastian masukan yaitu sistem 

pendukung yang menyediakan self-service pilihan dapat membantu 
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mengartikulasikan pertanyaan pemakai. Senada dengan hal tersebut  

Nurniah (2005) mengatakan bahwa nasabah menginginkan informasi 

dengan tingkat kualitas yang tinggi dimana informasi tersebut membantu 

mereka mendapatkan nilai lebih. 

Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Anindita, dkk (2003) 

yang tidak menemukan pengaruh antara kualitas informasi pada system 

EDI pada penggunanya, hal ini disebabkan karena lama bekerja karyawan 

pada tempat penelitian mereka masuk kategori belum cukup lama, 

sehingga pemahaman karyawan tentang sistem tersebut masih kurang yang 

mengakibatkan ketidakpuasaan mereka. 

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian Hanum 

(2007) yang melakukan penelitian terhadap karyawan dari 11 jenis 

perusahaan dan tidak menemukan pengaruh signifikan antara kualitas 

informasi terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer. Hal ini 

disebabkan karena pengetahuan karyawan tentang sistem masih kurang 

dan karyawan yang bekerja belum terlalu lama. Apalagi karyawan yang 

menjadi responden berada pada berbagai jenis perusahaan sehingga 

menyebabkan pengetahuan tentang sistem di setiap jenis perusahaan ikut 

berbeda pula. Ada perusahaan yang sudah cukup baik menerapkan sistem 

adapula yang masih belum menerapkan sistem dengan cukup baik. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa karyawan merasakan adanya informasi yang 

didapatkan masih belum up to date.  
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Peneliti menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas system informasi berbasis e-commerce. 

Pada masa sekarang dimana teknologi sudah maju dengan seiring 

kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi gaya hidup mereka, maka 

dibutuhkan layanan transaksi jual beli secara ringkas, jelas dan dapat 

memenuhi kebutuhan mahasiswa, yaitu melalui e-commerce. Hal tersebut 

dapat dimaklumi, karena dengan adanya e-commerce segala transaksi 

dapat dijalankan dengan mudah dan tepat waktu tanpa melalui proses yang 

rumit. Karena e-commerce sudah memberikan informasi yang relevan dan 

jelas akan segala kebutuhan yang kita perlukan saat ini. Sehingga kualitas 

informasi pada e-commerce berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas system informasi berbasis e-commerce. 

2. Pengaruh dimensi kualitas sistem terhadap efektivitas sistem informasi 

berbasis e-commerce. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, H2 diterima Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh secara 

signifikan terhadap efektivitas e-commerce. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Negash et al (2003); Anindita dkk 

(2003); Nurniah (2005); Hanum (2007) dan Wijayanto (2006).  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurniah (2005) bahwa kualitas sistem layanan nasabah  mobile banking 

berpengaruh terhadap efektivitas dari sistem tersebut, yang berarti bahwa 

semakin tinggi kualitas sistem yang diberikan oleh sistem mobile banking 



cviii 

 

semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan oleh pengguna sistem 

tersebut. Nurniah (2005) menjelaskan bahwa dalam industri perbankan , 

khususnya dalam penggunaan suatu aplikasi sistem informasi yang 

digunakan untuk transaksi, kemudahan dan kecepatan dalam menangani 

transaksi  dan dapat digunakan dimanapun adalah salah satu faktor yang 

sangat dipertimbangkan nasabah dalam kondisi yang cepat berubah seperti 

sekarang ini. Nasabah atau pelanggan kini membutuhkan layanan yang 

lebih memudahkan mereka dalam bertransaksi yang mampu dilakukan dari 

berbagai tempat dan manjangkau dimanapun mereka berada. Inilah yang 

mereka rasakan pada sistem mobile banking. 

Negash et al (2003) yang juga menemukan  pengaruh antara kualitas 

sistem pendukung pelanggan berbasis web  dengan efektivitas. Peneliti 

menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap efektivitas e-

commerce yang berarti bahwa semakin tinggi kualitas sistem yang 

diberikan oleh   e-commerce semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan 

oleh pengguna sistem tersebut. Berkembangnya e-commerce 

dilatarbelakangi oleh keinginan konsumen akan adanya suatu kemudahan 

(Purbo dan Wahyudi, 2001). Sebelum adanya e-commerce, mahasiswa 

yang ingin membeli suatu produk diharuskan untuk mendatangi tempat 

dari penjual produk sendiri dan hal itu sangatlah tidak efisien bagi para 

mahasiswa yang mempunyai kesibukan-kesibukan yang sangat padat 

sekali. Dengan adanya layanan e-commerce ini maka mahasiswa dapat 

mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Mahasiswa bisa 
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mendapatkan barang yang diinginkan karena mereka dapat mengetahui 

berbagai macam produk yang ditawarkan pada situs e-commerce dan dapat 

melakukan transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi waktu dan jarak. 

Wijayanto (2006) menguji pengaruh kualitas dan partisipasi 

pemakai terhadap efektivitas sistem informasi berbasis komputer 

pada sector perbankan yang ada di kota Malang dengan 

menggunakan tiga dimensi kualitas (kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas jasa). Hasil penelitian kualitas sistem tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas sistem  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektifitas sistem informasi berbasis computer.  

Kualitas sistem pada e-commerce saat ini cukup mendapat 

kepercayaan dari konsumen khususnya di kalangan mahasiswa . Hal ini 

didasari dengan fakta yang ada bahwa sebagian besar pembelian melalui 

system e-commerce didominasi oleh mahasiswa. Mahasiswa kini 

membutuhkan system e-commerce yang memberikan kemudahan, dan 

kecepatan dalam mengaplikasikannya. Beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi dalam kepuasan terhadap system e-commerce adalah dapat 

digunakan dimanapun, mudah dipahami, memenuhi seluruh kebutuhan, 

tidak adanya keraguan dan adanya keakuratan. Jadi, kualitas sistem 

berpengaruh terhadap efektivitas e-commerce. 
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3. Pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap efektivitas sistem informasi 

berbasis e-commerce. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas, H3 ditolak, 

menyatakan Kualitas layanan berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap Efektivitas sistem informasi berbasis e-commerce. Hal ini 

konsisten dengan penelitian Negash et al (2003) yang tidak menemukan 

pengaruh signifikan antara kualitas layanan sistem pendukung konsumen 

berbasis web dengan penggunanya. Negash et al (2003) menyatakan 

bahwa penggunaan web  bagi masyarakat di Amerika bukan merupakan 

hal baru, sehingga mereka mengabaikan pelayanan jasa yang diberikan 

oleh suatu sistem informasi. Peneliti memprediksi  bahwa transaksi 

melalui e-commerce bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang baru. 

Mereka menginginkan sistem e-commerce dapat memberikan kepuasan 

dan nilai lebih bagi mereka. 

Hal ini sesuai dengan Jogiyanto (2003) yang telah dijelaskan 

kembali oleh Nurniah (2005) bahwa salah satu faktor kegagalan dan 

kesuksesan penerapan teknologi adalah perbedaan kultur (budaya). 

Budaya dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerapkan 

teknologi. Masyarakat Indonesia masih menginginkan aplikasi yang dapat 

membantu mereka (memudahkan mereka) dan memberikan layanan yang 

dapat menambah nilai bagi mereka dibandingkan dengan masyarakat di 

negara-negara maju yang menggunakan aplikasi hanya dengan melihat 

fungsi dari sistem aplikasi tersebut.  
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Maka pada sistem e-commerce yang sudah mulai berkembang 

didunia ini masih belum mendapat kepercayaan di kalangan Mahasiswa 

karena walaupun dilihat dari penampilan fasilitas-fasilitas fisik yang baik 

belum tentu menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atas keamanannya.  

Penjual e-commerce hanya menjual barang – barang tertentu yang 

menurutnya akan laku di pasaran, bahwa pada kenyataanya setiap barang 

yang dinginkan pengguna tidak sesuai dengan barang yang disediakan 

karena setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda, tidak 

semua orang mempunyai keinginan yang serupa. Dan e–commerce banyak 

yang tidak memberikan jaminan keamanan pembelinya dalam bentuk 

kenyamanan, kejelasan informasi kepada pembeli, dikarenakan banyak 

pembeli yang takut ditipu bila menggunakan e-commerce, selain itu 

pengguna juga tidak aman dalam melakukan transaksi. Jadi kualitas 

layanan tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi e-

commerce. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan hasil analisis dari Pengaruh Dimensi Kualitas 

Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan terhadap Efektivitas Sistem 

Informasi Berbasis E-commerce, dapat disimpulkan:  

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan variabel kualitas informasi 

(X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis  e-commerce (Y) sehingga hipotesis 1 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas informasi 

menimbulkan peningkatan terhadap kepuasan pengguna sehingga 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi berbasis e-

commerce. Hasil ini  konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Negash et al (2003) dan Nurniah (2005).  

2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan  variabel kualitas sistem (X2) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi berbasis  e-commerce (Y) sehingga hipotesis 2 diterima. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Negash 

et al (2003); Anindita dkk (2003); Nurniah (2005); Hanum (2007) dan 

Wijayanto (2006).  
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3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan  variabel kualitas layanan 

(X3) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas sistem informasi berbasis  e-commerce (Y) sehingga 

hipotesis 3 ditolak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Negash et al (2003). Namun hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kettinger  dan Lee 

(1994); Nurniah (2005); Hanum (2007) dan Wijayanto (2006). 

4. Variabel dimensi kualitas informasi (X1), dimensi kualitas sistem (X2), 

dan dimensi kualitas layanan (X3), secara simultan berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi berbasis  e-commerce (Y). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama 

dapat mempengaruhi responden e-commerce dalam menggunakan 

sistem e-commerce. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Sig. F sebesar 0,000 (nilai Sig. 

<0,05). 

Kondisi ini menunjukkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya menerima kehadiran sistem informasi berbasis 

e-commerce setelah mengetahui dan merasakan manfaat dan 

kemudahan yang diberikan oleh sistem tersebut. 

5. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 30,9% 

faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat 

mempengaruhi efektivitas e-commerce. Menurut beberapa peneliti ada 

beberapa variabel yang tidak masuk dalam penelitian ini, antara lain 
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variabel  sikap yang positif (favorable attitude) yang digunakan  oleh 

Laudon dan Laudon (2000), variabel respon pengguna terhadap sistem 

informasi (user satisfaction) yang digunakan oleh DeLone dan 

McLean (1992), dan variabel individu (the individual) yang digunakan 

oleh Seddon et al (1999) serta  masih banyak faktor lain yang 

merupakan dasar dalam mengukur efektivitas e-commerce. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-

keterbatasan antara lain: 

1. Sampel yang diambil peneliti sebagai obyek penelitian adalah individu 

sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

saja, sehingga hasil yang didapat kurang mewakili obyek dalam 

penggunaan sistem e-commerce dengan wilayah yang lebih luas. Untuk 

mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi, penelitian lebih lanjut perlu 

dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga diharapkan hasil 

tersebut benar-benar merupakan kesimpulan secara umum. 

2. Pengukuran efektivitas sistem pada penelitian ini hanya menggunakan 

pengukuran pada kepuasaan pemakai. 

3. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data sebagai 

dasar analisis. Kelemahan metode ini adalah responden mungkin tidak 

serius dalam memberikan jawabannya atau jawaban yang diberikan tidak 

jujur baik karena disengaja maupun karena responden salah tafsir atas 
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pertanyaan yang dimaksudkan.  Hal ini dapat menimbulkan bias dari data 

yang terkumpul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cxvi 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anindita, Dyah H., Mukhlasin. 2003. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Kepuasan Pemakai Sistem EDI dan Tingkat Inovasi Pengembangan 

Produk Pelayanan Pada Perbankan Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi 

VI. 

Apriliani, Anita Sari. 2010. EBC (E-Commerce dan E-Business. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik. Diakses pada tanggal 

8 Maret 2011. 

Aras, Dikhi Wahyudi, 2003.  Pengaruh pengadopsian teknologi baru terhadap 

peningkatan efektifitas dan kinerja pengembangan bersama sistem 

informasi manajemen. Tesis. Jakarta. Program Pasacasarjana Universitas 

Bina Nusantara Internasional.  

Arikunto, Suharsimi, 1996, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta 

Jakarta. 

Arini, Annisa Cahyaning. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol 

Perilaku Persepsian, Persepsi Resiko, dan Pengalaman Terhadap Niat 

untuk Bertransaksi Secara Online. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 

Bailey, J. E., and Pearson, S. W., 1983. Development of a Tool for Measuring and 

Analizing Computer User Satisfaction. Management Science. 29 (5),p.530-

545. 

Baridwan, Zaki, 1985, Sistem Information Akuntansi ; YKPN, Yogyakarta. 

DeLone, W.H., McLean, E.R., 1992. Information System Succes : The Quest for 

Dependent Variable. Information System Research, 3 (1), p.60-95. 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Badan Semarang : Penerbit UNDIP 

Gujarati, Damodar N., 1988, Ekonometrika Dasar, Alih bahasa Drs.Ak Sumarno 

Zain. MBA, Erlangga, Jakarta. 

Gujarati, Damodar N., 2003, Basic Econometrics. Fourth Edition. McGraw Hill. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik


cxvii 

 

Hanum, Latifah. 2007. Pengaruh Kualitas terhadap Sistem Informasi Berbasis 

Komputer. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawiajaya.  

HP, N.R.A.C,Devi, 2011, Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem kualitas 

Jasa Terhadap Efektivitas E-commerce, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFE 

Ives, B., M.Olson, and S.Baroudi.1983.”The Measurement of User Information 

Satisfaction” Communications of the ACM, October. 

Jogiyanto, HM., 2003, Sistem Teknologi Informasi Pendekatan Terintegrasi. 

Konsep Dasar, Teknologi, Pengembangan dan Pengolahan, Andi Offset, 

Yogyakarta. 

Jogiyanto, HM., 2004. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE 

Jong Min Choe, (1996), The relationship Among Performance of accounting 

Information System, Influence factor, and evolution level of system 

information, JMIS. 

Junaedi, Erwin, (2009) Model Sistem E-Commerce yang Dikorelasikan Dengan 

Sistem Pelayanan Berbasis Customer Relationship Management (CRM) 

Studi Fenomenologi. 

Ketingger, W.J., & Lee, C.C., 1994. Perceived Service Quality and User 

Satisfaction with the Information System Function. Decision science, 25 

(5), p.737-766. 

Kotler, Philip, 2000. Management Pemasaran (Terjemahan). Penerbit Prentice 

Hill International. 

Kotler, Philip, 2002, Manajemen Pemasaran, Jilid I, Diterjemahkan Oleh Hendra 

Teguh dan Ronny A. Rusli, Edisi Milinium, PT. Prenhallindo, Jakarta 

Kuncoro, Mdrajad, 2004, Metode Kuantitatif ; Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis 

dan Ekonomi, Edisi Kedua, Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 

Yogyakarta. 



cxviii 

 

Kusuma, Titon Wira Hadi. 2008. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah (PT. Bank Muamalat Terbuka Cab. Jember). Skripsi. Malang. 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Laudon, Kenneth C., and Jane P.Laudon . 2007 “Organization And Technology in 

the Networked Enterprise”Management Information System. Ten Edition, 

International Edition.www.prenhall.com/laudon. 

McLeod Jr, Raymond, 2001, Manajemen Information System, Eight Edition, 

Printice Hall Int., New Jersey. 

Muawanah, Umi, 2000, Efektivitas Pengembangan Sistem Informasi; Model 

Integratif Keterlibatan Pemakai Sistem, jurnal Ekonomi dan Manajemen, 

vol. 1, No.2 

Nazir, M. 1999, Metode Penelitian. Jakarta ; Ghava Indonesia. 

Negash, Terry Ryan, and Magid Igbaria, 2003. Quality and Effectiveness in Web-

Based Customer Support System, Information & Management 40, 2003. 

P.757-768. 

Noor, Max, Advian, (2006), Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan 

Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan KOmpleksitas 

Tugas, KOmpleksitas Sistem dan Kebijakan Organisasi sebagai 

Moderating Variable, Skripsi (S1) Fakultas Ekonomi, Universitas 

Brawijaya. 

Nurniah. 2005. Kualitas dan Keefektifan Sistem Layanan Konsumen Mobile 

Banking (Studi Kasus BCA Cabang Malang). Tesis. Malang. Program 

Pascasarjana Universitas Brawijaya.  

O’Brien, James A, 2002. Management Information System, Managing 

Information Technology in the E-Business enterprise. Fifth Edition, 

McGraw-Hill International. United States of America. 

Onno, W., Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001. “Mengenal                                    

E-commerce”.PT.Jakarta: Elex Media Komputindo 

P.B. Seddon, S., Staples, R., Patnayakuni, M., Bowtell. 1999. Dimensions of 

Information System Success. Communications of The AIS 20 (2). 



cxix 

 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry L. L., 1988. SERVQUAL : A 

Multiple Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service 

Quality. Journal of Retailing, 64 (10, p.12-40. 

Purba, Ronni. 2010. Tutorial. http//www.binushacker.net.  Diakses pada tanggal 6 

Maret 2011. 

Radityo, Dody dan Zulaikha. 2007. Pengujian Model DeLone dan McLean Dalam 

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (kajian sebuah kasus). 

Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 

Rekap Jumlah Mahasiswa Per Semester. http://siska.fe.unibraw.ac.id. Diakses 

pada tanggal 31 Maret 2011. 

Santoso, Singgih. 2000. Buku Latijan SPSS Statistik Parametik. PT. Jakarta: Elex 

Media Komputindo 

Santoso dan Ashari, 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS. 

Semarang : ANDI  

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business : A Skill Building Approach. 

PT.Jakarta : Elex Media Komputindo 

Sihotang, Y, A, Martharina, 2006, Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan 

Terhadap kepuasaan Pelanggan., Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya, Malang. 

Sjazna, Barnadette & Richad W, Scammell, 1993. The Effects of Information 

system User Expectations on Their Performance and Perceptions. MIS 

Quarterly, December, p.493-516 

Sudarma, Made, 1996. Peranan Sistem Informasi dalam Pengendalian 

Manajemen Lintasan Ekonomi, Edisi April. 

Sugiyono, 1999. Metode Penelitian Bisnis. PT. Bandung: Alfabeta 

Susanto Azhar (2002), Sistem Informasi Manajemen : Konsep dan 

Pengembangan, Penerbit Lingga Jaya, Bandung. 

Suyanto. M., 2003. Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top 

Dunia. Yogyakarta: ANDI 



cxx 

 

Tayer. 2010.  EBC (E-Commerce dan E-Business). http//www.commerce.net . 

Diakses pada tanggal 11 Maret 2011. 

Tjiptono, Fandy. 2000. Manajemen Jasa.  Yogyakarta: ANDI 

Turban, Efraim et al, Electronic Commerce 2002; A Management Prespective, 

Prentice Hall, USA, 2002, PP.136. 

Wijayanto, A., Wahyu. 2006. Pengaruh Kualitas dan Partisipasi Pemakai 

Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Komputer. Skripsi. 

Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Wilkinson, Joseph. H., 1993, Sistem Akunting dan Informasi, diterjemahkan oleh 

Agus Maulana, Edisi Ketiga, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta. 

Xiao. Li and Subhasish Dasgupta, 2002. Meaurement of User Satisfaction with 

web-based Information System : An Empirical Study. Eight America 

Conference on Information System. 

Yazid. 2005. Pemasaran Jasa: Konsep dan Implementasi. Edisi Satu. Yogyakarta: 

Liberty 

Yulimar, Vidi Arini. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengadopsian Elektronik E-commerce dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja 

Perusahaan. Tesis. Semarang. Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



  

Correlations 

Correlations 

    x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x10 

Kualitas 

Informasi 

x1.1 Pearson 

Correlation 
1 .582(**) .268 .201 .443(**) .283 .299(*) .454(**) .517(**) .536(**) .660(**) 

  Sig. (2-tailed)  .000 .075 .186 .002 .060 .046 .002 .000 .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.2 Pearson 

Correlation 
.582(**) 1 .208 .162 .637(**) .431(**) .297(*) .419(**) .526(**) .470(**) .673(**) 

  Sig. (2-tailed) .000  .170 .289 .000 .003 .048 .004 .000 .001 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.3 Pearson 

Correlation 
.268 .208 1 .411(**) .091 .202 .268 .485(**) .220 .163 .504(**) 

  Sig. (2-tailed) .075 .170  .005 .551 .184 .076 .001 .146 .286 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.4 Pearson 

Correlation 
.201 .162 .411(**) 1 .263 .299(*) .507(**) .520(**) .460(**) .319(*) .622(**) 

  Sig. (2-tailed) .186 .289 .005  .081 .046 .000 .000 .001 .033 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.5 Pearson 

Correlation 
.443(**) .637(**) .091 .263 1 .532(**) .434(**) .474(**) .690(**) .640(**) .736(**) 

  Sig. (2-tailed) .002 .000 .551 .081  .000 .003 .001 .000 .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.6 Pearson 

Correlation 
.283 .431(**) .202 .299(*) .532(**) 1 .409(**) .407(**) .444(**) .700(**) .679(**) 

  Sig. (2-tailed) .060 .003 .184 .046 .000  .005 .005 .002 .000 .000 
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  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.7 Pearson 

Correlation 
.299(*) .297(*) .268 .507(**) .434(**) .409(**) 1 .405(**) .634(**) .593(**) .685(**) 

  Sig. (2-tailed) .046 .048 .076 .000 .003 .005  .006 .000 .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.8 Pearson 

Correlation 
.454(**) .419(**) .485(**) .520(**) .474(**) .407(**) .405(**) 1 .563(**) .400(**) .749(**) 

  Sig. (2-tailed) .002 .004 .001 .000 .001 .005 .006  .000 .006 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x1.9 Pearson 

Correlation 
.517(**) .526(**) .220 .460(**) .690(**) .444(**) .634(**) .563(**) 1 .646(**) .816(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .146 .001 .000 .002 .000 .000  .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

x10 Pearson 

Correlation 
.536(**) .470(**) .163 .319(*) .640(**) .700(**) .593(**) .400(**) .646(**) 1 .784(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .001 .286 .033 .000 .000 .000 .006 .000  .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Kualitas 

Informasi 

Pearson 

Correlation 
.660(**) .673(**) .504(**) .622(**) .736(**) .679(**) .685(**) .749(**) .816(**) .784(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

Correlations 

 

    x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 

Kualitas 

Sistem 

x2.1 Pearson 

Correlation 
1 .383(**) .360(*) .407(**) .394(**) .359(*) .376(*) .698(**) 

  Sig. (2-tailed)   .009 .015 .006 .007 .016 .011 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

x2.2 Pearson 

Correlation 
.383(**) 1 .369(*) .348(*) .152 .269 .221 .619(**) 

  Sig. (2-tailed) .009   .013 .019 .320 .074 .145 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

x2.3 Pearson 

Correlation 
.360(*) .369(*) 1 .542(**) -.101 .400(**) .416(**) .626(**) 

  Sig. (2-tailed) .015 .013   .000 .511 .006 .005 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

x2.4 Pearson 

Correlation 
.407(**) .348(*) .542(**) 1 .297(*) .630(**) .675(**) .809(**) 

  Sig. (2-tailed) .006 .019 .000   .048 .000 .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

x2.5 Pearson 

Correlation 
.394(**) .152 -.101 .297(*) 1 .369(*) .159 .487(**) 

  Sig. (2-tailed) .007 .320 .511 .048   .013 .296 .001 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

x2.6 Pearson .359(*) .269 .400(**) .630(**) .369(*) 1 .568(**) .758(**) 
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Correlation 

  Sig. (2-tailed) .016 .074 .006 .000 .013   .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

x2.7 Pearson 

Correlation 
.376(*) .221 .416(**) .675(**) .159 .568(**) 1 .707(**) 

  Sig. (2-tailed) .011 .145 .005 .000 .296 .000   .000 

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

Kualitas 

Sistem 

Pearson 

Correlation 
.698(**) .619(**) .626(**) .809(**) .487(**) .758(**) .707(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000   

  N 45 45 45 45 45 45 45 45 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2 

 

 

 

 



  

 

Lampiran 1 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 45 100.0 

Exclude

d(a) 
0 .0 

Total 45 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.871 .879 10 
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 Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 45 100.0 

Exclude

d(a) 
0 .0 

Total 45 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.787 .799 7 
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 Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 45 100.0 

Exclude

d(a) 
0 .0 

Total 45 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.754 .767 5 

 

 

 

 Correlations 
 

    x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 

Kualitas 

Layanan 

x3.1 Pearson 

Correlation 
1 .367(*) .701(**) .353(*) .300(*) .743(**) 

  Sig. (2-tailed)   .013 .000 .017 .045 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

x3.2 Pearson 

Correlation 
.367(*) 1 .508(**) .299(*) .577(**) .756(**) 

  Sig. (2-tailed) .013   .000 .046 .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

x3.3 Pearson 

Correlation 
.701(**) .508(**) 1 .187 .447(**) .769(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000   .220 .002 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

x3.4 Pearson 

Correlation 
.353(*) .299(*) .187 1 .226 .614(**) 

  Sig. (2-tailed) .017 .046 .220   .135 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

x3.5 Pearson 

Correlation 
.300(*) .577(**) .447(**) .226 1 .709(**) 
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  Sig. (2-tailed) .045 .000 .002 .135   .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

Kualitas 

Layanan 

Pearson 

Correlation 
.743(**) .756(**) .769(**) .614(**) .709(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   

  N 45 45 45 45 45 45 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 45 100.0 

Exclude

d(a) 
0 .0 

Total 45 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 

 Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.862 .863 5 

 

 

 

 

 

 Correlations 

 

    y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 Efektifitas 

y1.1 Pearson 

Correlation 
1 .626(**) .475(**) .630(**) .593(**) .834(**) 

  Sig. (2-tailed)   .000 .001 .000 .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

y1.2 Pearson 

Correlation 
.626(**) 1 .448(**) .766(**) .612(**) .855(**) 

  Sig. (2-tailed) .000   .002 .000 .000 .000 
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  N 45 45 45 45 45 45 

y1.3 Pearson 

Correlation 
.475(**) .448(**) 1 .391(**) .420(**) .681(**) 

  Sig. (2-tailed) .001 .002   .008 .004 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

y1.4 Pearson 

Correlation 
.630(**) .766(**) .391(**) 1 .612(**) .838(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .008   .000 .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

y1.5 Pearson 

Correlation 
.593(**) .612(**) .420(**) .612(**) 1 .808(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000   .000 

  N 45 45 45 45 45 45 

Efektif

itas 

Pearson 

Correlation 
.834(**) .855(**) .681(**) .838(**) .808(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   

  N 45 45 45 45 45 45 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 2 

Uji Asumsi Klasik 

 

a.  Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

Unstandardi

zed Residual 

N 45 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.97459449 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .075 

Positive .075 

Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z .501 

Asymp. Sig. (2-tailed) .964 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

b. UJi Multikolonieritas 

Coefficients(a) 

 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

    B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.227 2.811   -.792 .433     

  Kualitas 

Informasi 
.420 .127 .638 3.303 .002 .188 5.311 

  Kualitas 

Sistem 
.384 .170 .433 2.265 .029 .192 5.201 

  Kualitas 

Layanan 
-.299 .187 -.248 

-

1.600 
.117 .293 3.409 

a  Dependent Variable: Efektifitas 
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c. Heteroskedesitas 

Regression Standardized Predicted Value

210-1-2-3-4

R
eg

re
ss

io
n

 S
tu

d
en

ti
ze

d
 R

es
id

u
al

3

2

1

0

-1

-2

-3

Scatterplot

Dependent Variable: Efektifitas
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Lampiran 3 

Hasil Uji Regresi 

 

 Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kualitas 

Layanan, 

Kualitas 

Sistem, 

Kualitas 

Informasi

(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: Efektifitas 

 

 Model Summary(b) 

 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .844(a) .712 .691 3.082 1.981 

a  Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi 

b  Dependent Variable: Efektifitas 

 

 ANOVA(b) 

 

Model   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 961.923 3 320.641 33.767 .000(a) 

  Residual 389.321 41 9.496     

  Total 1351.244 44       

a  Predictors: (Constant), Kualitas Layanan, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi 
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b  Dependent Variable: Efektifitas 

 

Coefficients(a) 

 

Mode

l   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) -2.227 2.811   -.792 .433 

  Kualitas 

Informasi 
.420 .127 .638 3.303 .002 

  Kualitas 

Sistem 
.384 .170 .433 2.265 .029 

  Kualitas 

Layanan 
-.299 .187 -.248 -1.600 .117 

  Dependent Variable: Efektifitas 
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Kepada: 

Yth: Saudara 

Di Tempat 

Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Brawijaya 

yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dimensi 

Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Dan Kualitas Layanan Terhadap 

Efektivitas Sistem Informasi Berbasis E-Commerce. Penelitian ini merupakan 

syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan Strata Satu (S1). 

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Saudara untuk 

bersedia mengisi kuisioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera 

berikut ini. Bantuan Saudara sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian 

ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaanya. 

Atas bantuan dan kesediaan Saudara dalam mengisi kuisioner ini, dengan rendah 

hati saya ucapkan terima kasih. 

 

Wassalam 

 

          Ika Nur Yuliawati 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 
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 E-commerce adalah transaksi penjualan-pembelian barang atau 

layanan melalui sistem elektronik (internet). 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

Karakteristik Responden 

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (√) 

pada jawaban yang paling sesuai. 

1. Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 

2. Umur   :          < 17 tahun             20-22 tahun     

>25 tahun 

                   17-19 tahun              23-25 tahun 

3. Fakultas    :  Ekonomi  Non  Ekonomi 

4. Jurusan    :  Akuntansi  Ilmu Ekonomi 

     Manajemen              Lain-lain : 

............. 

5. Saat ini Saudara sedang menempuh perkuliahan pada semester : 

Semester 2   Semester 8 

Semester 4   Semester >8 

Semester 6   Lain-lain : ………………… 

6. Apakah Saudara pernah mengakses internet ? 

 Sering    Jarang 

 Kadang-kadang  Tidak pernah 

7. Saudara sering mengakses internet melalui : 

 Kampus        Rumah/Kos  Warnet 

8. Pengalaman Saudara menggunakan internet: 

< 1 tahun        1- 3 tahun           3 – 5 tahun   

5 – 10 tahun        > 10 tahun 

9. Apakah Saudara pernah melakukan transaksi melalui e-commerce ? 

Ya  Tidak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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10. Pengalaman Saudara menggunakan E-Commerce : 

  < 6 bln         6 bln-1 thn        1-3 thn           > 3 thn 

Tunjukkan tingkat kesetujuan Saudara terhadap pernyataan berikut dengan 

memberi tanda silang (x) yang sesuai pada masing-masing pernyataan, dengan 

menggunakan skala yang diberikan di bawah ini. Skala dimulai dari skala 1 yang 

menyatakan bahwa Sangat Tidak Setuju (STS) hingga skala 7 yang menyatakan 

bahwa Sangat Setuju (SS). 

 

Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju  4 = Netral   6 = Setuju 

2 = Tidak Setuju   5 = Cukup Setuju 7 = Sangat Setuju 

3 = Cukup Tidak Setuju 

 

 

No. PERNYATAAN 1   2 3 4 5 6 7     

1 Informasi yang diperoleh di sistem e-

commerce sesuai dengan yang dibutuhkan 

       

2 Sistem E-commerce tidak menimbulkan 

keraguan 

       

3 Pemrosesan data dari sistem e-commerce 

akurat 

       

4 Dengan menggunakan sistem e-commerce 

terdapat keunikan yang dapat dilihat 

       

5 Sistem E-commerce dapat digunakan di 

manapun 

       

6 Informasi yang disajikan di sistem e-

commerce sesuai dengan format yang 

dibutuhkan 
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7 Semua informasi yang dibutuhkan di sistem              

e-commerce dapat diperoleh secara lengkap 

       

8 Dengan menggunakan sistem e-commerce 

memberikan layanan yang cepat 

       

9 Aman melakukan transaksi melalui sistem e-

commerce 

       

10 Secara umum kualitas sistem e-commerce 

membantu Saudara berhubungan dengan 

penjual 

       

11 Informasi yang dibutuhkan di sistem e-

commerce tersedia pada saat dibutuhkan 

       

12 Informasi yang didapatkan di sistem e-

commerce juga menyangkut informasi masa 

lalu 

       

13 Sistem E-commerce dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan 

       

14 Sistem E-commerce mudah dipahami        

15 Secara umum sistem e-commerce 

memberikan kepuasan sesuai dengan yang 

Saudara inginkan 

       

16 Sistem E-commerce yang Saudara gunakan 

lebih baik dari yang Saudara harapkan 

       

17 Dengan menggunakan sistem e-commerce 

memberikan solusi yang tepat terhadap 

kebutuhan 
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18 Sistem E-commerce memberikan perhatian 

secara khusus kepada setiap individu 

       

19 Sistem E- commerce dapat digunakan dengan 

mudah 

       

20 Informasi yang diperoleh di sistem e-

commerce adalah informasi terkini 

       

21 Informasi yang disajikan di sistem e-

commerce dapat dengan mudah dipahami 

       

22 Sistem  E-commerce merespon dengan cepat        

23 Informasi yang disajikan di sistem e-

commerce disajikan secara ringkas 

       

24 Informasi yang disajikan di sistem e-

commerce adalah informasi yang akurat 

(bebas dari kesalahan) 

       

25 Informasi yang disajikan di sistem e-

commerce tersusun secara sistematis 

       

26 Penghubung pada sistem e-commerce yang 

digunakan sesuai dengan keinginan  

       

27 Secara umum biaya transaksi dengan sistem 

e-commerce memuaskan (lebih murah 

dibanding manual) 

       

 

 

 

 

 

 

 



  

no. x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x10 X1 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 X2 x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 X3 y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 Y1 

1 5 5 6 4 4 6 6 6 5 6 53 4 4 5 6 5 4 6 34 5 6 5 5 6 27 6 6 5 5 5 27 

2 1 2 7 7 3 5 6 5 4 2 42 2 5 7 5 2 3 3 27 4 6 5 7 5 27 4 1 1 3 4 13 

3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 58 6 6 5 6 6 6 5 40 6 6 6 5 5 28 6 5 6 5 6 28 

4 5 6 7 5 6 5 5 7 5 6 57 6 5 6 5 5 5 5 37 6 5 6 6 5 28 6 6 6 5 4 27 

5 5 6 6 4 6 6 6 6 5 6 56 6 5 6 5 6 5 4 37 5 6 5 5 6 27 6 6 5 5 5 27 

6 6 6 6 3 6 6 5 6 6 5 55 5 5 5 6 7 6 6 40 5 6 6 4 5 26 6 6 6 6 5 29 

7 4 5 3 6 6 5 7 6 7 7 56 5 4 5 6 5 5 5 35 6 6 5 7 6 30 3 5 5 6 4 23 

8 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6 56 5 6 6 7 5 6 5 40 6 7 6 5 7 31 7 5 7 6 5 30 

9 5 7 6 5 6 5 5 5 6 6 56 5 6 6 5 5 5 5 37 6 5 6 5 5 27 5 5 6 5 5 26 

10 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 34 4 2 4 3 5 4 4 26 4 3 4 4 3 18 3 3 4 4 4 18 

11 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 56 6 6 6 6 5 6 6 41 6 6 6 5 5 28 5 6 6 6 6 29 

12 6 7 5 5 7 5 5 6 7 6 59 6 6 5 6 6 5 6 40 6 5 7 7 6 31 6 6 7 5 6 30 

13 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 39 5 3 3 4 5 3 3 26 4 3 5 6 4 22 5 4 3 4 3 19 

14 5 5 5 1 4 4 5 5 3 4 41 4 3 5 5 4 3 5 29 4 3 5 3 3 18 1 5 5 3 5 19 

15 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 44 3 5 3 5 5 3 3 27 3 3 3 5 5 19 3 5 3 3 3 17 

16 5 6 5 3 5 5 5 6 5 5 50 5 3 3 3 3 3 4 24 5 5 5 3 6 24 3 6 3 6 5 23 

17 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 55 5 5 5 6 5 6 5 37 5 6 6 6 5 28 5 5 3 5 5 23 

18 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 54 5 6 5 5 5 5 6 37 6 5 5 5 5 26 6 6 6 5 6 29 

19 6 6 7 7 6 6 7 6 6 7 64 6 6 6 7 7 7 6 45 7 6 7 7 7 34 6 6 6 5 7 30 

20 3 4 5 4 3 5 5 4 5 4 42 4 2 4 5 5 3 4 27 4 4 3 4 4 19 3 3 3 3 5 17 

21 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 46 5 3 3 5 5 5 5 31 5 3 5 3 5 21 3 3 5 3 3 17 

22 5 5 6 3 5 3 6 5 5 5 48 5 5 5 5 7 5 5 37 5 5 5 5 3 23 5 6 6 6 5 28 

23 4 5 5 3 5 5 5 4 3 5 44 4 4 5 4 5 4 5 31 4 3 4 3 3 17 6 5 5 3 3 22 

24 6 7 2 3 7 7 6 5 7 7 57 6 6 5 5 6 5 7 40 7 6 7 5 7 32 6 7 5 5 5 28 

25 4 6 5 5 6 7 6 5 6 7 57 6 2 4 7 7 5 7 38 5 6 6 4 5 26 5 6 4 6 7 28 
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26 6 5 6 6 6 5 5 6 7 5 57 5 6 6 6 5 6 5 39 5 5 5 6 6 27 6 5 6 6 6 29 

27 6 6 6 2 6 6 6 6 7 6 57 6 2 6 6 7 6 6 39 6 6 7 2 6 27 5 4 6 4 6 25 

28 2 6 2 2 6 5 6 2 5 5 41 2 6 2 5 6 6 5 32 6 5 5 2 5 23 2 2 5 2 2 13 

29 4 6 5 6 6 5 6 7 6 5 56 2 1 5 6 5 6 7 32 4 5 6 1 6 22 6 5 5 4 7 27 

30 5 6 5 3 5 3 6 3 5 3 44 5 3 5 6 6 6 5 36 5 5 5 3 5 23 5 5 5 5 3 23 

31 6 6 2 6 6 6 6 5 5 5 53 5 6 6 6 6 4 5 38 5 6 5 5 6 27 6 6 6 6 6 30 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 6 7 6 6 6 41 6 6 5 6 5 28 5 5 6 4 5 25 

33 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 57 5 5 6 5 6 6 5 38 5 6 6 5 6 28 6 6 5 6 5 28 

34 3 3 3 2 5 4 3 2 3 4 32 3 3 3 3 2 4 3 21 5 3 4 4 3 19 5 3 3 3 3 17 

35 6 7 5 6 5 6 6 6 7 6 60 3 6 7 7 3 7 7 40 5 7 6 5 3 26 6 7 3 6 7 29 

36 3 7 5 3 5 6 3 6 3 2 43 3 6 3 3 7 3 3 28 6 3 5 5 1 20 5 6 6 5 6 28 

37 5 5 4 3 5 3 5 5 5 3 43 3 3 3 5 5 3 5 27 5 3 5 3 4 20 3 3 5 3 4 18 

38 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 43 3 1 5 5 3 4 5 26 3 4 4 3 5 19 4 4 3 4 5 20 

39 5 6 5 6 5 2 5 6 5 2 47 5 6 6 5 2 1 5 30 1 5 1 5 5 17 5 5 6 5 5 26 

40 3 4 2 1 2 2 3 2 2 2 23 1 1 2 3 6 2 2 17 2 5 4 1 3 15 1 2 4 1 2 10 

41 6 7 6 3 5 6 5 4 5 5 52 3 3 6 5 3 6 7 33 4 6 7 3 6 26 6 6 6 4 7 29 

42 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 50 5 5 3 6 5 6 6 36 5 6 6 6 5 28 6 5 7 6 7 31 

43 5 6 3 3 5 5 5 6 5 5 48 5 3 5 5 6 6 3 33 5 5 3 3 3 19 6 6 5 5 6 28 

44 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 44 3 3 5 5 5 5 3 29 5 5 5 5 3 23 3 5 3 5 3 19 

45 6 7 5 5 5 6 6 5 5 6 56 5 6 5 7 7 5 6 41 6 6 6 5 5 28 6 6 6 6 7 31 

                                

          
ki NO 

 
ks NO 

 
kj NO 

 
y NO 

           

          
11 1 

 
3 1 

 
4 1 

 
15 1 

           

          
20 2 

 
2 2 

 
17 2 

 
26 2 

           

          
12 3 

 
13 3 

 
8 3 

 
10 3 

           

          
24 4 

 
19 4 

 
9 4 

 
16 4 

           



cxli 

 

          
1 5 

 
5 5 

 
18 5 

 
27 5 

           

          
7 6 

 
14 6 

                 

          
23 7 

 
22 7 

                 

          
25 8 

                    

          
21 9 

                    

          
6 10 

                     


