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ABSTRAK 

Yuyut Krisdiantoro. Program Magister Akuntansi Pasca Sarjana Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, September 2017. Determinan 

Kebermanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung Di 

Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur. Ketua Pembimbing: Imam 

Subekti, Komisi Pembimbing: Yeney Widya Prihatiningtias. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebermanfaatan Sistem Informasi 

Manajemen Pengadaan Langsung yang diterapkan pada kantor-kantor 

Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan survey terhadap responden yang bertugas sebagai 

pengelola keuangan yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung (SIMPeL) dan didapatkan responden sejumlah 97 orang. 

Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Model – Partial Least 

Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, 

kualitas sistem yang baik mempengaruhi intensitas penggunaan sistem dan 

memberikan kepuasaan bagi penggunanya serta dapat memberikan manfaat 

berupa peningkatan terhadap kinerja individu maupun organisasi. Kedua, kualitas 

informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem berupa peningkatan 

kinerja individu maupun organisasi. Ketiga, kualitas informasi tidak memberikan 

pengaruh terhadap intensitas penggunaan. Keempat, intensitas penggunaan 

tidak terbukti memengaruhi kebermanfaatan sistem. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan dan 

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) 

serta memberikan perubahan dalam kebijakan terkait proses pengadaan berupa 

pembentukan unit khusus untuk pengadaan langsung. 

 

Kata Kunci: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Intensitas Penggunaan, 

Kepuasan Pengguna, Kebermanfaatan, DeLone dan McLean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ABSTRACT 

 
Krisdiantoro, Yuyut. 2017. The Usefulness Determinants of Management 
Information System of Direct Procurement at the Ministry of Finance in East Java.  
Master Program in Accounting Science. Graduate School of Faculty of 
Economics and Business, University of Brawijaya. Supervisor: Imam Subekti, Co-
Supervisor: Yeney Widya Prihatiningtias. 
 
 
This study aims at providing empirical evidence on the factors affecting the 
usefulness of management information systmen of direct procurement at the 
Ministry of Finance in East Java Province. The data are collected by a survey 
towards 97 respondents working as financial managers who use the system 
(SIMPeL) and analyzed by Structural Equation Model of Partial Least Square 
(SEM-PLS). The analysis reveals a number of findings. First, the quality of a 
good system influences the intensity of the use of the system, satisfies its users, 
and provides added value in the form of improvement of individual and 
organizational performances. Second, the quality of information influences the 
improvement of individual and organizational performance. Third, the quality of 
information does not affect the intensity of use. Fourth, the intensity of use is not 
proven affecting the improvement of individual and organizational performance. 
The results of the study are expected to provide inputs for the Center of 
Electronic Procurement Service, Ministry of Finance, to consider such important 
factors at the time of implementation and development. The absence of the 
influences of the quality of information on the intensity of use and of the intensity 
of the use on the usefulness of the system should also be major concerns of the 
system organizer. System improvement will increase the users’ intention to 
interact with the system and, in turn, provide benefits in the form of individual and 
organizational performance improvement. 
 
 
Keywords: Sistem quality, Information quality, Intensity of use, User Satisfaction, 

Net Benefits. 
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BAB 1 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh 

pemerintah sangat tinggi. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang 

transparan, tidak diskriminatif, tidak terlalu kaku dan birokratis, serta harus 

efisien, baik dari sumber dana maupun sumber daya manusia. Tuntutan yang 

tinggi tersebut tercermin dari beberapa persepsi masyarakat yang masih merasa 

belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Persepsi 

masyarakat akan ketersediaan fasilitas fisik, sarana komunikasi, dan 

perlengkapan, sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, 

utamanya terkait dengan perangkat kerja pegawai, sehingga dalam memberikan 

pelayanan pegawai tidak dapat bekerja secara optimal (Hari et al., 2013). 

Instansi pemerintah harus meningkatkan kinerja organisasinya untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Kinerja organisasi dapat diartikan 

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi yang 

termaktub dalam rencana stategis (renstra) suatu organisasi. Kinerja organisasi 

dapat juga dimaknai sebagai suatu hasil kerja dari kegiatan atau program yang 

telah direncanakan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran 

yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja berkaitan dengan tanggung 

jawab individu atau organisasi dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung 

jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya. Terdapat hubungan erat antara 
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kinerja individu dengan kinerja organisasi. Kinerja individu baik akan 

berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi. 

Peningkatan kinerja instansi pemerintah merupakan sebuah isu yang 

sedang hangat pada saat ini. Instansi pemerintah sudah banyak melakukan 

usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara yang dilakukan adalah 

dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai sebuah 

upaya pembaharuan terhadap budaya birokrasi masa lalu dalam rangka menuju 

tata kelola pemerintahan yang baik. Pembaharuan tersebut termasuk perubahan 

mindset atau pola pikir dari pegawai instansi pemerintah, dari budaya dilayani 

menjadi budaya melayani.  

Reformasi birokrasi merupakan jawaban atas tuntutan penegakan 

aparatur pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, dan 

bertanggungjawab, serta bersih dan bebas KKN. Reformasi birokrasi 

memerlukan pendekatan dan dukungan dari sistem administrasi negara yang 

berpedoman pada nilai dan prinsip-prinsip good governance dan sumber daya 

manusia aparatur negara yang mempunyai integritas, kompetensi, dan 

konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Samin, 2011). 

Proses reformasi birokrasi secara besar-besaran di lingkungan 

Kementerian Keuangan dilakukan pada tahun 2007. Program reformasi birokrasi 

yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dibangun dengan tiga pilar utama, 

yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan 

disiplin dan manajemen sumber daya manusia (SDM). Satu hal yang sangat 

penting menurut Peneliti dari proses reformasi birokrasi di Kementerian 

Keuangan adalah pelaksanaan program e-government, yang merupakan bagian 

dari pilar penyempurnaan proses bisnis. 
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E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang 

dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 

dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan 

akses informasi publik. Kebijakan dan strategi pengembangan e-government 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien. 

Perkembangan sistem e-government di Indonesia secara kuantitas mulai 

meningkat namun secara kualitas masih belum memadai. Implementasi e-

government belum merata pada seluruh wilayah dan masih berfungsi sebagai 

penyedia informasi statik (Arumsari dan Winarno, 2012). Komitmen pemerintah 

diperlukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan e-government 

terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi, dan sosialisasi di internal 

pemerintah maupun kepada masyarakat. 

Sejak 2007, Kementerian Keuangan sudah melakukan berbagai hal 

dalam bidang e-government, diantaranya adalah di bidang pendapatan negara 

ada e-registration (NPWP), e-filing (SPT), Modul Penerimaan Negara (MPN), 

aplikasi Cukai Online, di bidang penganggaran ada Aplikasi RKA-KL, di bidang 

pelaksanaan anggaran ada  Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN), dan di bidang pelaporan anggaran ada SIMAK BMN dan SAIBA. Inovasi 

terbaru dari Kementerian Keuangan di bidang pengadaan barang dan jasa 

adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung 

(SIMPeL) untuk proses pengadaan langsung di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

Hal yang utama yang mendasari penerapan SIMPeL di Kementerian 

Keuangan adalah besarnya paket pekerjaan yang menggunakan metode 

pengadaan langsung. Dashboard Sistem Informasi Manajemen Pengadaan 

(SIMAPAN) Kemenkeu (www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id) menunjukkan 
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jumlah paket pekerjaan non lelang tahun 2015 adalah sebesar 13.037 paket 

dengan nilai rupiah sebesar 2.04 Triliun sedangkan jumlah paket pekerjaan yang 

dilelang untuk tahun 2015 adalah sebesar 924 paket dengan nilai rupiah sebesar 

2.76 Triliun. Untuk tahun 2016, jumlah paket pekerjaan non lelang adalah 

sebesar 12.682 paket dengan nilai rupiah sebesar 1.74 Triliun sedangkan jumlah 

paket pekerjaan yang dilelang adalah sebesar 733 paket dengan nilai rupiah 

sebesar 2.75 T. 

Besarnya paket pekerjaan yang dilaksanakan dengan pengadaan 

langsung tersebut apabila dilaksanakan dengan metode manual, dikhawatirkan 

dapat menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama menyangkut masalah 

transparansi.  Hal yang sering terjadi dalam proses pengadaan langsung dalam 

sebuah kantor atau instansi adalah pengadaan langsung dilakukan oleh satu 

pihak, dalam hal ini sering dilakukan oleh seorang kepala kantor. Pihak lain, 

dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, maupun 

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya sebagai pembuat dokumen 

administrasi.  

Proses pengadaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam 

pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa harus 

dilaksanakan sesuai wewenang dan tanggung jawab dari setiap pihak yang 

terkait agar terjadi mekanisme saling uji (check and balance) sehingga proses 

pengadaan dapat berlangsung secara transparan. Kurangnya transparansi dalam 

proses pengadaan dapat mengurangi kredibilitas proses pengadaan, sehingga 

efeknya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat umum, dan rentan 

terjadi korupsi (LKPP, 2009). 

Masalah yang kedua terkait dengan ketaatan prosedur. Proses 

pengadaan langsung yang selama ini terjadi sering dilaksanakan tidak sesuai 

dengan prosedur. Barang-barang untuk keperluan unit kerja atau kantorn sering 
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dibeli tanpa diawali dengan proses perencanaan kebutuhan dan proses 

pengadaan yang melibatkan PPK, pejabat pengadaan, maupun pemangku 

kepentingan lain dalam sebuah kantor. Alasan yang sering digunakan untuk 

kondisi tersebut adalah mepetnya waktu dan mendesaknya kebutuhan barang 

tersebut. Hal tersebut mengakibatkan adanya tarik mundur dalam penomoran 

dan penanggalan dalam dokumen pengadaan langsung.   

Masalah yang ketiga adalah adanya keberpihakan terhadap penyedia 

tertentu. Sistem pengadaan langsung yang dilaksanakan secara manual dapat 

menyebabkan pemilihan penyedia barang yang ditunjuk sebagai pemenang 

seringnya hanya pada satu pihak saja. Alasan yang sering diungkapkan oleh 

pejabat pengadaan adalah bahwa tidak ada penyedia jasa lain yang memenuhi 

syarat kualifikasi dan mampu untuk ditunjuk sebagai pemenang. Pengadaan 

manual dianggap tidak dapat memberikan informasi tentang seluruh penyedia 

barang dan jasa yang potensial kepada unit layanan pengadaan (LKPP, 2009). 

Penerapan SIMPeL dapat menampilkan seluruh data penyedia yang memenuhi 

syarat kualifikasi. Referensi data penyedia pengadaan langsung dapat disimpan 

untuk menjadi data base penyedia jasa. Pejabat pengadaan dapat memiliki 

alternatif dalam membuat sebuah keputusan. Semua penyedia barang 

mempunyai kesempatan yang sama untuk ditunjuk menjadi pemenang.  

Masalah yang keempat adalah masalah monitoring dan reporting. 

Banyaknya paket pengadaan langsung menyebabkan perlunya usaha ektra dan 

biaya yang mahal jika Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ingin 

melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan langsung yang 

dilaksanakan di seluruh lokasi. Penerapan SIMPeL mempermudah kinerja APIP. 

APIP tinggal melakukan monitoring dari pusat, tidak perlu terjun ke daerah. APIP 

cukup melakukan pengawasan dengan memantau setiap transaksi pengadaan 

langsung secara real time (pada saat itu juga) dikarenakan aplikasi SIMPeL 
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menggunakan web base yang bersifat real time. Penerapan SIMPeL juga 

mempermudah kepala kantor dalam proses reporting. Mereka tidak perlu 

membuat banyak laporan untuk menyampaikan hasil dari proses pengadaan 

yang dilakukan. Pejabat ditingkat pusat cukup melihat dari tampilan menu yang 

disajikan oleh SIMPeL.  

Masalah yang kelima terkait dengan pengarsipan dokumen. Proses 

pengadaan langsung secara manual menyebabkan penggunaan sumber daya 

yang sangat banyak. Kertas yang diperlukan untuk mendokumentasikan proses 

pengadaan langsung tersebut sangat banyak sehingga masalah yang timbul 

setelahnya adalah penyimpanan arsip dokumen pengadaan. Ruang atau tempat 

yang cukup besar diperlukan dalam rangka menyimpan dokumen tersebut 

dikarenakan kadaluarsa dokumen keuangan adalah 10 tahun.  

Penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan pengadaan barang dan 

jasa secara elektronik (e-procurement) memberikan beberapa hasil yang 

menunjukkan bahwa pengadaan secara elektronik dapat mengatasi masalah-

masalah tersebut. Sofian et al. (2013) dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif, menemukan bahwa dari sisi persepsi panitia dan penyedia, pengadaan 

dengan sistem e-procurement dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas pengadaan barang jasa dibandingkan dengan pengadaan secara 

manual atau konvensional. Artantri et al. (2016) menemukan bahwa e-

procurement telah berhasil berperan dalam pencegahan fraud pada proses 

pengadaan barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

pemanfaatan sistem e-procurement, celah kecurangan yang terjadi pada proses 

pengadaan barang dan jasa dapat dicegah. 

Aplikasi SIMPeL hadir dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi 

untuk proses pengadaan barang dan jasa secara langsung. SIMPeL diharapkan 

mampu mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien, 
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efektif, adil, dan transparan meskipun kenyataannya dalam penerapan di 

lapangan masih terdapat beberapa hambatan serta permasalahan yang terletak 

pada komitmen dan hal – hal teknis di antaranya adalah:  

1. Tingkat kelalaian yang tinggi terkait dengan penggunaan username dan 

password, serta kunci-kunci kerahasiaan yang lainnya oleh user, baik itu 

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, PPHP, maupun penyedia 

jasa. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya sistem informasi yang 

digunakan oleh para pengguna dalam rangka menjalankan proses bisnis 

organisasi. 

2. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (misal 

scanner) masih terbatas untuk setiap instansi pemerintah.   

3. Adanya perbaikan aplikasi SIMPeL di tengah-tengah penggunaan oleh user. 

Akibatnya, user menjadi tidak nyaman karena beberapa proses terhenti dan 

data yang hilang. 

4. Adanya persepsi dari pengguna, bahwa penerapan aplikasi SIMPeL sudah 

menghilangkan fleksibilitas dari proses pengadaan langsung. Hal tersebut 

dikarenakan proses pengadaan langsung harus berjalan sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Komitmen bersama akan pentingnya penggunaan SIMPeL bagi 

pelaksanaan proses pengadaan langsung perlu dilakukan oleh seluruh 

stakeholder. Sistem informasi yang telah terbangun tidak akan berguna jika tidak 

ada semangat untuk melaksanakan proses pengadaan langsung yang lebih baik. 

Komitmen yang terbangun tidak harus dimulai dari pemimpin suatu organisasi. 

Seluruh stakeholder dapat mulai membangun komitmen dari diri sendiri untuk 

kemudian menularkannya kepada lingkungannya sehingga akan terbentuk 

komitmen bersama yang akan menjadi pegangan bagi semua stakeholder. 
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Permasalahan lain yang terjadi pada penerapan aplikasi SIMPeL adalah 

sulitnya mengubah budaya kerja. Pengadaan langsung yang biasanya dilakukan 

secara manual, santai, dan fleksibel, harus dilaksanakan dengan memakai 

internet secara terbuka dan transparan, dengan konsekuensi harus adanya 

ketepatan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan. Pengadaan langsung 

secara elektronik juga membutuhkan pengetahuan bagi user tentang 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Pengadaan langsung secara elektronik melalui aplikasi SIMPeL 

diperlukan agar pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah 

dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan serta menjamin terjadinya 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengeluaran negara. 

Barang dan jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses 

administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah 

sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik. 

Hal lain yang diharapkan oleh sebuah organisasi dari penerapan sistem 

teknologi informasi adalah sebuah keberhasilan atau kesuksesan dalam 

pelaksanaan sistem teknologi informasi tersebut (Hartono, 2007b:1). Pengukuran 

keefektifan sebuah sistem informasi untuk saat ini masih sulit dilakukan secara 

langsung, tidak semudah melakukan pengukuran biaya-manfaat. Kesulitan 

pengukuran keefektifan dan kesuksesan penerapan sebuah sistem teknologi 

informasi tersebut mendorong beberapa peneliti untuk mengembangkan sebuah 

model untuk mengukur kesuksesan sebuah sistem informasi. 

Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang menyebabkan kesuksesan penerapan sebuah sistem informasi. 

Salah satu penelitian yang sering menjadi rujukan oleh para peneliti adalah 

model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (1992) dan model 

DeLone dan McLean yang diperbarui (2003). Model kesuksesan sistem informasi 
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DeLone dan McLean dianggap sebagai sebuah model yang sederhana namun 

cukup valid oleh beberapa peneliti.  

Model yang diusulkan DeLone dan McLean (1992) ini melihat kesuksesan 

sistem informasi dari enam elemen pengukuran, yaitu kualitas sistem, kualitas 

informasi, penggunaan, kepuasan pemakai, dampak individual, dan dampak 

organisasional. Kesuksesan sebuah sistem informasi dapat dijelaskan oleh 

karakteristik kualitatif dari sistem informasi itu sendiri (kualitas sistem), kualitas 

output dari sistem informasi tersebut (kualitas informasi), konsumsi atas output 

tersebut (penggunaan), respon pengguna sistem terhadap sistem informasi 

tersebut (kepuasan pengguna), efek dari informasi tersebut terhadap perilaku 

pengguna (dampak individu), dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi 

(dampak organisasi).  

Delone dan Mclean (2003) memperbarui modelnya berdasarkan kritik-

kritik yang diterima dan berdasarkan perkembangan-perkembangan sistem 

teknologi informasi dan lingkungannya. Model kesuksesan sistem informasi 

DeLone dan McLean (D&M IS Success Model) yang diperbaharui menambahkan 

satu variabel yaitu kualitas layanan (service quality). DeLone dan McLean juga 

menambahkan satu variabel yaitu minat memakai (intention to use) sebagai 

alternatif dari variabel pemakaian (use). Pembaharuan berikutnya yaitu 

menggabungkan dampak individu dan organisasi menjadi satu variabel yaitu 

manfaat-manfaat bersih (net benefits).  

Beberapa penelitian empiris telah dilakukan oleh peneliti untuk menguji 

model DeLone dan McLean (1992) maupun model kesuksesan sistem informasi 

DeLone dan McLean yang diperbaharui (2003). McGill et al. (2003) menemukan 

perceived information quality dan perceived system quality mempunyai pengaruh 

terhadap user satisfaction. User satisfaction berpengaruh terhadap intended use 

dan perceived individual impact. McGill et al. (2003) juga menemukan bahwa 
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perceived information quality dan perceived system quality tidak berpengaruh 

terhadap intended use. Intended use tidak berpengaruh terhadap perceived 

individual impact, dan individual impact tidak berpengaruh terhadap 

organizational impact. 

Penelitian empiris dalam sektor publik dengan menggunakan pendekatan 

model DeLone McLean dilakukan oleh Livari (2005). Livari (2005) menemukan 

bahwa perceived system quality merupakan prediktor bagi user satisfaction dan 

actual use. Perceived information quality merupakan prediktor bagi user 

satisfaction namun bukan predictor bagi actual use. User satisfaction merupakan 

prediktor bagi individual impact. User satisfaction juga merupakan prediktor bagi 

actual use, dan sebaliknya actual use juga merupakan prediktor bagi user 

satisfaction. Actual use bukan merupakan prediktor bagi individual impact. 

Wang dan Liao (2008) kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas 

pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih yang 

dipersepsikan merupakan ukuran yang valid dari kesuksesan sistem e-

government. Seluruh hubungan hipotesis dari keenam vareabel kesuksesan 

adalah signifikan terkecuali pengaruh antara kualitas sistem dengan 

penggunaan. 

Di Indonesia, Widodo et al. (2013) kualitas sistem tidak berpengaruh 

terhadap penggunaan dan kinerja individu namun berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. Kualitas sistem juga berpengaruh terhadap kinerja individu 

melalui penggunaan maupun kepuasan pengguna. Kualitas informasi 

berpengaruh terhadap kinerja individu, serta tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna dan penggunaan. Kualitas informasi juga berpengaruh 

terhadap kinerja individu melalui penggunaan dan kepuasan pengguna. 

Penggunaan tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. Kepuasan pengguna 
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berpengaruh terhadap kinerja individu. Kinerja individu berpengaruh terhadap 

kinerja organisasi. 

Noviyanti (2016) pengaruh dari keenam dimensi kesuksesan model 

DeLone McLean yang diperbarui (2003) terbukti secara signifikan, kecuali 

pengaruh penggunaan terhadap kepuasan pengguna yang tidak signifikan. Hal 

tersebut dapat dipahami karena sifat sistem informasi yang digunakan bersifat 

mandatory sehingga tidak ada pengaruh dari penggunaan sistem terhadap 

kepuasan penggunanya. Keenam dimensi kesuksesan model DeLone McLean 

yang diperbarui (2003) dapat digunakan untuk mengevaluasi jawaban dari 

responden untuk kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, 

dengan hasil baik dan responden juga mempuyai derajat kepuasan, penggunaan 

sistem, dan manfaat bersih yang tergolong tinggi. Model DeLone McLean yang 

diperbarui (2003) dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi 

yang pengunaannya bersifat mandatory. 

Oktavia (2016) kualitas sistem yang baik akan memengaruhi penggunaan 

sistem dan akan memberikan kepuasaan bagi pengguna. Jika pengguna 

menganggap sistem tersebut penting guna meningkatkan kinerja baik kinerja 

individu maupun organisasi, akan muncul rasa puas dalam penggunaan sistem 

tersebut. Rasa puas terhadap penggunaan sistem akan memberikan dampak 

yang baik bagi individu dan organisasi yaitu tercapainya tujuan organisasi. 

Sebaliknya, meskipun keberadaan sistem tersebut sangat penting tetap 

membuat para pengguna tidak secara rutin setiap hari menggunakan sistem 

tersebut. Hal ini mengindikasikan sering atau tidaknya pengguna menggunakan 

sistem informasi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi individu maupun 

organisasi (pemerintah daerah). Adanya beberapa perbedaan hasil penelitian 

tersebut dapat menjadikan argumentasi research gap yang mendorong untuk 
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dilakukan lagi penelitian dalam rangka melakukan pengujian secara empiris 

model DeLone dan McLean yang diperbarui (2003) pada obyek yang berbeda.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian  Widodo et al. (2013) dan 

penelitian DeLone dan McLean (2003) dan akan meneliti keberhasilan 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung dengan 

mengganti variabel kinerja individu dan kinerja organisasi pada penelitian Widodo 

et al. (2013) dengan varibel kebermanfaatan yang merupakan makna lain dari 

manfaat-manfaat bersih (net benefits) dari model kesuksesan sistem informasi 

DeLone dan McLean yang diperbarui (2003). Penggunaan istilah 

kebermanfaatan sebagai pengganti untuk variabel manfaat bersih dilakukan 

untuk mempermudah dalam memahami konstruk. Kebermanfaatan merupakan 

dampak positif yang tercipta atas penerapan sebuah sistem informasi.  

Dampak dari sebuah sistem informasi sudah meningkat tidak hanya 

memberikan dampak pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi 

dampaknya sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumer, pemasok, 

sosial bahkan ke negara (Hartono, 2007:99). Variabel kualitas pelayanan pada 

model DeLone dan McLean yang diperbarui (2003) tidak dipergunakan oleh 

peneliti, dikarenakan pada penelitian ini peneliti hanya mengukur kesuksesan 

dari Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung, bukan mengukur 

kesuksesan seluruh departemen sistem teknologi informasi yang melibatkan 

organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). DeLone dan McLean 

(2003) dalam Jogiyanto (2007:98) untuk mengukur kesuksesan dari suatu sistem 

tunggal, kualitas informasi dan kualitas sistem merupakan komponen kualitas 

yang paling penting.  

1.2. Motivasi Penelitian 

Peneliti memfokuskan pada kesuksesan implementasi sistem pada 

penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung. Alasan peneliti 
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fokus pada isu ini dikarenakan keberhasilan atau kesuksesan sebuah sistem 

informasi merupakan sebuah hasil yang paling diharapkan dari penerapan 

sebuah sistem informasi. Kesuksesan impelementasi SIMPeL dapat dimaknai 

sebagai kesuksesan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Keuangan. Penerapan e-government diharapkan dapat mendukung pelaksanaan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di 

Kementerian Keuangan.  

Hardjaloka (2014) penerapan e-government di Indonesia diwujudkan 

dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, 

akuntabilitas, dan prinsip good governance lainnya. E-government juga ditujukan 

dalam rangka memberantas korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa, 

perpajakan, dan juga perizinan. Tahapan pengembangan e-government di 

Indonesia masih terbatas di interaksi dan masih belum sepenuhnya ke tahap 

transaksi terlebih ke tahap transformasi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak 

pemerintah daerah yang belum menerapkan e-government 

Peran sebuah aplikasi sistem informasi dalam mendukung penerapan e-

government juga ditunjukkan oleh Arumsari dan Winarno (2012). Perkembangan 

sistem e-government di Indonesia mulai meningkat secara kuantitas namun 

secara kualitas belum memadai. Peningkatan dan pengembangan e-government, 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas, memerlukan komitmen dari pemerintah 

terutama dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, regulasi serta 

sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Hal tersebut dapat 

mendukung keberhasilan implementasi e-government dan memperbaiki mutu 

pelayanan publik demi terciptanya clean and good governance di Indonesia.  

Sudah banyak pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

sebuah sistem informasi namun tidak ada satu pengukuran yang lebih baik dari 

yang lainnya. Banyaknya variabel-variabel yang terlibat dalam pengukuran 
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memerlukan penyederhanaan untuk membentuk suatu model yang mudah 

diterapkan. Terlalu banyak variabel yang digunakan akan membuat hasilnya 

lebih sulit untuk dibandingkan dan diterapkan (Hartono, 2007:39). 

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean merupakan 

sebuah model yang sederhana dan sering dijadikan rujukan bagi para peneliti 

untuk mengevaluasi kesuksesan sebuah sistem informasi. Model DeLone dan 

McLean dapat diterapkan terhadap penggunaan sistem informasi yang wajib 

(mandatory) maupun sukarela. Terdapat beberapa penelitian yang obyek 

penelitiannya adalah sistem informasi yang bersifat mandatory. Wahyuni (2011) 

melakukan penelitian terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA). Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna dan intensitas penggunaan sistem informasi. Kualitas 

informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan intensitas 

penggunaan sistem informasi. Intensitas penggunaan sistem informasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem infomasi namun tidak 

berpengaruh terhadap dampak individu. Kepuasan pengguna sistem informasi 

berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan sistem informasi dan 

dampak individu. Dampak individu berpengaruh positif terhadap dampak 

organisasi. 

Anwar (2016) melakukan evaluasi terhadap kesuksesan implementasi 

aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) pada mitra kerja 

KPPN Gorontalo dan Marisa. Kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna dan penggunaan sistem. Kualitas sistem berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna namun tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem. Kepuasan pengguna tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

dan dampak individu. Penggunaan sistem berpengaruh terhadap dampak 
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individu namun tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dampak 

individu berpengaruh terhadap dampak organisasi.  

Noviyanti (2016) melakukan penelitian terhadap keberhasilan 

implementasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) pada 

Kementerian/Lembaga. Noviyanti (2016) pengaruh dari keenam dimensi 

kesuksesan model DeLone McLean yang diperbarui (2003) terbukti secara 

signifikan, kecuali pengaruh penggunaan terhadap kepuasan pengguna yang 

tidak signifikan. Hal tersebut dapat dipahami karena sifat sistem informasi yang 

digunakan bersifat mandatory sehingga tidak ada pengaruh dari penggunaan 

sistem terhadap kepuasan penggunanya.  

Oktavia (2016) melakukan penelitian terhadap kesuksesan implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada lingkungan Pemerintah Kota 

Palangkaraya. Oktavia (2016) kualitas sistem yang baik akan memengaruhi 

penggunaan sistem dan akan memberikan kepuasaan bagi pengguna. 

Selanjutnya jika pengguna menganggap sistem tersebut penting guna 

meningkatkan kinerja baik kinerja individu maupun organisasi, maka akan 

muncul rasa puas dalam penggunaan sistem tersebut. Rasa puas terhadap 

penggunaan sistem akan memberikan dampak yang baik bagi individu dan 

organisasi yaitu tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, meskipun keberadaan 

sistem tersebut sangat penting tetap membuat para pengguna tidak secara rutin 

setiap hari menggunakan sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan sering atau 

tidaknya pengguna menggunakan sistem informasi tidak memberikan dampak 

yang signifikan bagi individu maupun organisasi. Adanya beberapa perbedaan 

hasil penelitian tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada 

sector publik, yang notabene menggunakan sistem informasi yang bersifat 

mandatory. 
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Alasan lainnya, Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung 

adalah sebuah sistem informasi yang baru dimiliki dan diimplementasikan oleh 

Kementerian Keuangan. Pengukuran kesuksesan SIMPeL tersebut sangat 

penting, mengingat proses pengadaan barang dan jasa dengan metode 

pengadaan langsung tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan namun 

dilaksanakan hampir di semua instansi pemerintahan. Penerapan menyeluruh 

kepada semua instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

lebih luas terhadap praktik pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Keberadaan sebuah sistem informasi yang baru akan menjadi 

rangsangan dan tantangan bagi individu dalam organisasi untuk bekerja secara 

lebih baik (meningkatkan kinerja individu), yang pada akhirnya akan bermanfaat 

pada peningkatan kinerja organisasi.  Adanya nilai tambah atau manfaat dari 

sebuah sistem informasi merupakan sebuah indikasi dari keberhasilan 

penerapan sebuah sistem informasi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

secara empiris terhadap implementasi sistem pada penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Pengadaan Langsung untuk melihat apakah penerapan sistem 

informasi ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yaitu memberikan 

pengaruh positif dalam peningkatan kinerja dari unit kerja di lingkungan 

Kementerian Keuangan selaku pengguna sistem informasi tersebut. 

1.3. +Pertanyaan Penelitian 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Pengadaan Langsung telah sukses diterapkan dalam 

artian berhasil memberikan nilai tambah atau manfaat terhadap organisasi 

Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah peningkatan kinerja individu dan 

organisasi. Dari perumusan masalah utama tersebut dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi 
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DeLone dan McLean (2003) yang dimodifikasi. Adapun yang menjadi pertanyaan 

penelitian adalah: 

a. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap intensitas penggunaan 

sistem? 

b. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem? 

c. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? 

d. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap intensitas penggunaan 

sistem? 

e. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem? 

f. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? 

g. Apakah intensitas penggunaan sistem berpengaruh terhadap 

kebermanfaatan sistem? 

h. Apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem? 

i. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem 

melalui intensitas penggunaan sistem? 

j. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem 

melalui kepuasan pengguna? 

k. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem 

melalui intensitas penggunaan sistem? 

l. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem 

melalui kepuasan pengguna? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kebermanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan 

Langsung yang diterapkan pada kantor-kantor Kementerian Keuangan Provinsi 

Jawa Timur. Adapun tujuan utama tersebut dapat dijawab melalui tujuan 

penelitian ini, yaitu: 
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a. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas sistem terhadap 

intensitas penggunaan sistem. 

b. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas sistem terhadap 

kebermanfaatan sistem. 

c. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas sistem terhadap 

kepuasan pengguna. 

d. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas informasi 

terhadap intensitas penggunaan sistem. 

e. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas informasi 

terhadap kebermanfaatan sistem. 

f. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna. 

g. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh intensitas penggunaan 

sistem terhadap kebermanfaatan sistem. 

h. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kepuasan pengguna 

terhadap kebermanfaatan sistem. 

i. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas sistem terhadap 

kebermanfaatan sistem melalui intensitas penggunaan sistem. 

j. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas sistem terhadap 

kebermanfaatan sistem melalui kepuasan pengguna. 

k. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas informasi 

terhadap kebermanfaatan sistem melalui intensitas penggunaan sistem. 

l. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kualitas informasi 

terhadap kebermanfaatan sistem melalui kepuasan pengguna. 
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1.5. Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang terkait dengan penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi, yaitu: 

1.5.1  Kontribusi Teori 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kebermanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan 

Langsung yang diterapkan di Kementerian Keuangan dengan menggunakan 

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean yang diperbarui 

(2003). Penggunaan konstruk kualitas sistem, kualitas informasi, intensitas 

penggunaan, kepuasan pengguna, dan kebermanfaatan dalam sebuah model 

kesuksesan sistem informasi dapat memberikan gambaran bahwa penelitian ini 

menggabungkan aspek normatif teknis (kualitas sistem, kualitas informasi) dan 

aspek keperilakuan (intensitas penggunaan, kepuasan pengguna, dan 

kebermanfaatan) dalam pengukurannya.  

Penggabungan dua aspek tersebut dikarenakan penilaian atas 

kebermanfaatan sebuah sistem informasi tidak hanya diukur dari kualitas teknis 

dari sistem informasi saja, melainkan juga diukur dari testimoni para 

penggunanya. Sistem informasi yang diterapkan pada sebuah organisasi telah 

menjadi komponen dari organisasi tersebut bersama-sama dengan manusianya. 

Sebuah sistem informasi senantiasa berubah menyesuaikan kebutuhan 

organisasi yang sangat dinamis sehingga membutuhkan model kesuksesan yang 

terbarukan.  

1.5.2  Kontribusi Praktik 

  Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung (SIMPeL) agar lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini 
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juga dapat dimanfaatkan untuk pengguna sistem informasi agar lebih 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebermanfaatan 

sebuah sistem informasi berbasis teknologi sehingga dapat meningkatkan 

kepuasan dan kinerja pengguna sistem informasi. Tidak adanya pengaruh antara 

intensitas penggunaan terhadap kebermanfaatan sistem dapat memberikan 

masukan perbaikan atas implementasi sistem sehingga dapat meningkatkan 

interaksi penggunaan sistem oleh para penggunanya. 

1.5.2  Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung untuk ruang 

lingkup yang lebih luas, yaitu untuk instansi pemerintah selain Kementerian 

Keuangan. Hal tersebut dikarenakan dapat meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah dalam hal proses pengadaan barang jasa melalui proses pengadaan 

langsung yang efektif dan efisien. 
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BAB 2 

BAB 2 TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Informasi 

Definisi sistem informasi menurut Reynolds dan Stair (2010:5) adalah 

seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memanipulasi, 

menyimpan, dan menyebarkan data dan informasi dan memberikan mekanisme 

umpan balik untuk mencapai tujuan. Ini adalah mekanisme umpan balik yang 

membantu organisasi mencapai tujuan mereka, seperti meningkatkan 

keuntungan atau memperbaiki layanan pelanggan. Valacich dan Schneider, 

(2003:21) mendefinisikan sistem informasi sebagai kombinasi dari hardware, 

software, dan jaringan telekomunikasi, yang dibangun dan digunakan untuk 

mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan data yang berguna, pada 

umumnya dalam pengaturan organisasi”.  

Menurut Bodnar dan Hopwood (2013:3) istilah sistem informasi 

menyarankan penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk 

memberikan informasi kepada pengguna. Sistem informasi berbasis komputer 

adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dirancang 

untuk mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna. Penggunaan 

perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan agar informasi dapat 

dihasilkan secara cepat dan akurat. Sistem informasi dapat berupa gabungan 

antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber 

data, dan kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan 

menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (O’Brien dan Marakas, 2010:4). 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah sistem 

informasi, terdapat keterkaitan antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, 

dan jaringan komunikasinya. 

Dalam sebuah organisasi, penerapan sistem informasi tidak bisa 

dipisahkan dengan interaksi manusianya. Interaksi manusia dengan sebuah 

sistem informasi akan menghasilkan sebuah perilaku menolak atau menerima. 

Sistem informasi keperilakuan (behavioral Information system) mempelajari 

usaha-usaha organisasi mengembangkan sistem informasi untuk mengarahkan 

perilaku (behavior) individual-individual dalam berinteraksi dengan dengan sistem 

teknologi informasi tersebut untuk membantu mencapai tujuan mereka (Hartono, 

2007c:2). Individu-individu dan sistem informasi merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dimana keduanya merupakan dua komponen yang 

saling berinteraksi. Sistem informasi keperilakuan mengkaji interaksi individu-

individu dengan sistem informasi dalam organisasi untuk mendapatkan kinerja 

individual dan kinerja organisasi yang lebih baik. 

2.2. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean 1992 

Sejak tahun 1980-an, sudah banyak peneliti dan penelitian yang mencoba 

untuk mempelajari keterkaitan antara sistem informasi dengan perilaku 

penggunanya, yaitu perilaku bagaimana dan mengapa individual menggunakan 

sistem informasi (Hartono, 2007c:14-16). Penelitian-penelitian tersebut dapat 

dikelompokkan dalam dua kelompok aliran penelitian, yaitu: 

a. Kelompok aliran peneliti perilaku pertama adalah yang memfokuskan pada 

penerimaan, adopsi, dan penggunaan dari sistem teknologi informasi. 

Kelompok ini sebenarnya lebih berfokus pada anteseden-anteseden atau 

penyebab-penyebab dari perilaku.  

b. Kelompok aliran yang kedua adalah yang memfokuskan pada kesuksesan 

implementasi di tingkat organisasi. Aliran kedua ini sebenarnya lebih 
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berfokus pada pengaruh perilaku menggunakan sistem teknologi informasi 

ke dalam dampak individual dan dampak organisasi. Model kesuksesan 

sistem informasi DeLone dan McLean merupakan salah satu contoh dari 

aliran yang kedua ini. Gambar berikut menjelaskan pembagian dari dua 

aliran tersebut: 

Gambar 2.1 

Anteseden-Anteseden Dan Pengaruh Dari Individual Perilaku 

 

Sumber: Hartono (2007b:16) 

Model yang yang baik adalah model yang parsimoni, yaitu sebuah model 

yang lengkap tetapi sederhana. Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dan teori-teori yang ada sebelumnya, DeLone dan McLean (1992) 

mengembangkan sebuah model parsimoni yang mereka sebut dengan model 

kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (D&M IS Succes Model).  

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean merupakan 

pengembangan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. 

Utamanya adalah penelitian Shannon dan Weaver (1949) dan Mason (1978) 

(Hartono, 2007b:6).  Shannon dan Weaver (1949) membagi proses informasi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan teknikal, tingkatan semantic, dan tingkatan 

efektifitas. Tingkatan teknis dimaknai sebagai akurasi dan efisiensi dari suatu 

sistem yang menghasilkan informasi. Tingkatan semantik diartikan sebagai 
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kesuksesan suatu informasi dalam membawa arti yang diinginkan. Tingkatan 

efektifitas diartikan sebagai efek dari informasi terhadap penerimanya. 

Mason (1978) memperkenalkan teori “pengaruh” informasi (information 

“influence” theory)  yang penekanannya pada pengaruh dari suatu informasi 

(Hartono, 2007b:7). Mason (1978) mengganti istilah efektivitas dengan pengaruh 

dan mendefinisikan tingkatan pengaruh dari informasi sebagai suatu jenjang dari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada titik akhir penerima dari sistem informasi. 

Berawal dari dua penelitian tersebut dan beberapa penelitian lainya dimulailah 

suatu penelitian intensif untuk pengembangan model kesuksesan sebuah sistem 

informasi. Gambar terkait kategori kesuksesan sistem informasi Shannon dan 

Weaver dan “Influence Theory” Mason bisa dilihat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Kategori-Kategori Kesuksesan Sistem Informasi 

Shannon 
dan 
Weaver 
(1949) 

Tingkata
n 
 
Teknis 

Tingkatan  
 
Semantik 

Tingkatan 
 

Efektivitas dan Pengaruh 

Mason 
(1978) 

Produksi Produk Diterim
a 

Pengaruh pada 
penerima 

Pengaruh 
pada 

sistem 

Kategori-
kategori 
Kesukses
an SI 

Kualitas 
Sistem 
(System 
Quality) 

Kualitas 
Informasi 
(Informati
on 
Quality) 

Penggu
-naan 
(Use) 

Kepuasa
n 
Pelangg
an (User 
Satisfacti
on) 

Dampak 
Individua
l 
(Individu
al 
Impact) 

Dampak 
Organisasi
-onal 
(Organizati
oal Impact) 

Sumber: Hartono (2007a:7) 

Model yang diusulkan oleh DeLone dan McLean (1992) menggunakan 

enam elemen atau faktor atau komponen sebagai pengukur kesuksesan sistem 

informasi yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information 

quality), penggunaan (use), kepuasan pemakai (user satisfaction), dampak 

individual (individual impact), dan dampak organisasional (organizational impact). 

Kesuksesan sebuah sistem informasi dapat direpresentasikan oleh karakteristik 
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kualitatif dari kualitas system (system quality), kualitas output berupa informasi 

yang dihasilkan (information quality), konsumsi terhadap output yang dilihat dari 

penggunaan (use), respon pengguna terhadap sistem informasi yang dilihat dari 

kepuasan pemakai (user stastifaction), pengaruh sistem informasi terhadap 

kebiasaan pengguna dilihat dari dampak individu (individual impact), dan 

kemudian pengaruhnya terhadap kinerja organisasi atau dampak organisasi 

(organization impact). Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean 

(1992) dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.3  

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992) 

 

Sumber : DeLone dan McLean (1992) 

Model kesuksesan DeLone dan McLean ini didasarkan pada proses dan 

hubungan kausal dari dimensi-dimensi dalam model. Model ini tidak mengukur ke 

enam dimensi pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen 

tetapi mengukurnya secara keseluruhan satu elemen dapat memengaruhi yang 

lainnya sehingga model ini merefleksikan ketergantungan dari enam pengukuran 

kesuksesan sistem informasi. 

Sebagai model proses suatu sistem terdiri dari beberapa proses dimana 

satu proses mengikuti proses yang lain (Hartono, 2007b:4). Proses-proses dalam 
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suatu sistem informasi yakni suatu sistem informasi mulanya dibuat berisi dengan 

banyak fitur yang dapat memperlihatkan beberapa tingkat kualitas sistem dan 

kualitas informasinya. Pemakai dan manajer mempunyai pengalaman dengan 

fitur tersebut pada saat menggunakan sistemnya, terlepas mereka puas atau 

tidak dengan sistem atau produk informasinya. Penggunaan dari sistem dan 

produk informasinya akan memberikan dampak atau pengaruh pada pemakai 

individual pada saat melaksanakan pekerjaannya, dan dampak-dampak individu 

ini secara kolektif akan memberikan dampak kepada organisasi. 

Berbeda dengan model proses, model kausal atau model varian, 

berusaha untuk menjelaskan kovarian dari elemen-elemen model untuk 

menentukan apakah variansi dari satu elemen dapat dijelaskan oleh variansi dari 

elemen-elemen lainnya, atau dapat juga diartikan untuk menentukan apakah 

terjadi hubungan kausal diantara mereka. 

Dari model proses dan model kausal tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

kualitas sistem (sistem quality) dan kualitas informasi (information quality) secara 

mandiri dan bersama-sama memengaruhi baik penggunaan (use) dan kepuasan 

pemakai (user satisfaction). Besarnya penggunaan (use) dapat memengaruhi 

kepuasan pemakai (user satisfaction) secara positif atau negative. Penggunaan 

(use) dan kepuasan pemakai (user satisfaction) memengaruhi dampak individual 

(individual impact) dan selanjutnya memengaruhi dampak organisasional 

(organizational impact). 

2.3. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean 2003 

Berdasarkan kritik-kritik yang diterima dan banyaknya perkembangan 

terhadap sistem teknologi informasi serta perubahan lingkungan 

penggunaannya, DeLone dan McLean (2003) memperbarui modelnya dengan 

memperluasnya (Hartono, 2007:95). Delone dan McLean menambahkan variabel 

kualitas pelayanan (service quality), mengganti variabel dampak individual dan 
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dampak organisasi menjadi manfaat bersih (net benefits), serta menambahkan 

vareabel minat memakai (intention to use) sebagai alternatif dari vareabel 

penggunaan (use). Model DeLone dan McLean yang diperbarui (2003) tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean Diperbarui 
(2003) 

 
Sumber : Hartono (2007a:107) 
 

Model ini menambah dimensi kualitas pelayanan sebagai tambahan dari 

dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas sistem dan kualitas informasi. 

Kualitas pelayanan dapat dimasukkan sebagai sebuah dimensi baru dalam 

model namun memiliki bobot yang berbeda dengan dimensi kualitas sistem dan 

kualitas informasi, tergantung dari tingkat analisisnya. DeLone dan McLean 

(2003) dalam Hartono (2007:98) mengatakan untuk mengukur kesuksesan dari 

sebuah sistem tunggal, kualitas sistem dan kualitas informasi masih merupakan 

komponen kualitas yang paling penting. Untuk mengukur kesuksesan 
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keseluruhan departemen sistem informasi, kualitas pelayanan mungkin 

merupakan komponen yang paling penting. 

Dalam model kesuksesan DeLone dan McLean diperbarui (2003) dampak 

individu dan dampak organisasi dirubah menjadi satu variabel yaitu manfaat 

bersih (net benefits). Dampak dari sebuah sistem informasi sudah meningkat 

tidak hanya berdampak pada pemakai individu dan organisasi saja melainkan 

sudah ke antar organisasi, consumer, pemasok, sosial, bahkan ke Negara 

(Hartono, 2007:95). Selain itu, tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga 

agar model tetap sederhana (parsimony).  

Model ini juga menambah dimensi minat memakai (intention to use) 

sebagai alternatif dari dimensi pemakaian (use). Pengukuran dari pemakaian 

mempunyai banyak dimensi, misalnya pemakaian sukarela atau wajib, mendapat 

informasi atau tidak mendapat informasi, efektif lawan tidak efektif dan lainnya 

(Hartono, 2007:105). Minat memakai merupakan suatu sikap (attitude), sedang 

pemakaian (use) adalah suatu perilaku (behavior). DeLone dan McLean (2003) 

juga berargumentasi dengan mengganti pemakaian (use) memecahkan masalah 

yang dikritik oleh Seddon (1997) tentang model proses lawan model kausal. 

 
2.4. Kualitas Sistem  

Bersama-sama dengan kualitas informasi, kualitas sistem merupakan dua 

dimensi pertama dalam model kesuksesan sistem informasi DeLone dan 

McLean. Kualitas sistem merupakan karakteristik kualitiatif yang melekat pada 

sistem itu sendiri. Kualitas sistem merupakan kualitas dari kombinasi perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dalam sistem informasi itu 

sendiri (DeLone dan McLean, 1992). 

Oktavia (2016) menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap user satisfaction. Jika kualitas sistem SIMDA (Sistem Informasi 
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Manajemen Daerah) berkualitas tinggi yang meliputi mudah digunakan, akses 

yang cepat, handal, fleksibel, dan aman melindungi data pengguna, pengguna 

sistem SIMDA akan merasa puas dengan sistem yang digunakan. Pernyataan ini 

sesuai dengan penelitian DeLone dan McLean (1992), Seddon dan Kiew (1995), 

Livari (2005), Almutairi dan Subramanian (2005), bahwa kualitas sistem 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 

Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap use. Jika kualitas sistem 

SIMDA handal maka pengguna akan mengulangi penggunaan sistem SIMDA 

tersebut secara rutin dan terus-menerus. Penelitian DeLone dan McLean (1992) 

menunjukkan hasil yang serupa bahwa system quality memiliki dampak yang 

signifikan terhadap use. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh 

Poelmans et al. (2008) dan Wahyuni (2011). 

Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan sistem. 

Tingkat tinggi kualitas sistem dikaitkan dengan tingkat tinggi keuntungan bersih 

yang dirasakan (Wixom dan Watson, 2001). Sebuah sistem yang menampilkan 

kualitas data dan kualitas sistem yang tinggi dapat menyebabkan keuntungan 

bersih untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok 

individu, dan organisasi (Seddon, 1997). Sebuah sistem informasi dapat 

dikatakan bermanfaat jika sistem informasi tersebut dapat memberikan dampak 

terhadap lingkungan kerja pengguna (Etezadi-Amoli dan Farhoomand, 1996). 

 Kualitas sistem merupakan faktor yang penting dalam sebuah sistem 

informasi. Semakin baik kualitas sistem akan memberikan informasi yang 

berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan para penggunanya. Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa kinerja operasional dari sistem tersebut sudah 

berjalan dengan baik. Namun sebaliknya apabila ternyata sistem tersebut tidak 

dapat memberikan informasi yang berkualitas, dapat dikatakan bahwa sistem 
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tersebut telah gagal. Kualitas sistem dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

keterkaitan fitur dalam sistem termasuk performa dan user interface.  

2.5. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi mengukur kualitas dari keluaran (output) dari sistem 

informasi (DeLone dan McLean, 1992). Kualitas informasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasaan pengguna (Budiyanto, 2009). Hal ini mengindikasikan 

bahwa kualitas informasi yang baik akan meningkatkan kepuasaan pengguna. 

Begitu pula sebaliknya jika kualitas informasi yang dihasilkan oleh bylling system 

rendah, tingkat kepuasaan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut 

rendah. Semakin tinggi kualitas informasi akan semakin tinggi juga kepuasan 

pengguna sistem informasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Livari (2005), dan Almutairi dan Subramanian (2005). Namun, hasil lain 

dari penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2016) menunjukkan bahwa kualitas 

informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasaan penguna. Kualitas informasi 

yang baik tidak selalu memberikan kepuasaan terhadap penggunanya. 

Kualitas informasi berpengaruh positif pada penggunaan (Wahyuni, 

2011). Berdasarkan persepsi pengguna, semakin tinggi kualitas informasi yang 

dihasilkan dari sistem, dalam hal ini SIMDA, semakin meningkatkan intensitas 

penggunaan. Namun, hasil lain dari penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto 

(2009) menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh negatif terhadap 

penggunaan. Kualitas informasi yang baik, misalnya tercermin dari kelengkapan 

output laporan justru membingungkan pemakai sistem sehingga membuat 

pemakai sistem enggan untuk menggunakan sistem informasi. Hal ini serupa 

dengan penelitian Oktavia (2016). Kualitas informasi yang dihasilkan oleh SIMDA 

meskipun baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan masih 

membingungkan pengguna sehingga membuat intensitas penggunaan masih 
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jarang dan pengguna harus tetap melakukan pengecekan ulang data yang 

dihasilkan SIMDA secara manual. 

Kualitas informasi berpengaruh positif pada kebermanfaatan sistem. 

kualitas output (quality of output) yang diukur dengan akurasi informasi output, 

kemudahan pemahaman output, kelengkapan informasi output, dan ketersediaan 

output ketika dibutuhkan, merupakan salah satu faktor yang mendukung kinerja 

pengguna (user performance) dalam pengukuran End User Computing 

Satisfaction (EUCS) yang dikembangkan (Etezadi-Amoli dan Farhoomand, 

1996). Tingkat tinggi dari kualitas data berhubungan dengan tingkat tinggi dari 

keuntungan bersih yang dirasakan (Wixom dan Watson, 2001). 

Kualitas informasi menitikberatkan pada informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 

informasi antara lain adalah ketepatan waktu, ketersediaan, kelengkapan, 

keakuratan, relevansi, konsistensi, dan data entry sehingga kualitas informasi 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kualitas dari laporan hasil pengadaan 

yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen pengadaan langsung. 

2.6. Intensitas Penggunaan  

Intensitas penggunaan dapat dimaknai seberapa sering pengguna 

menggunakan sebuah sistem informasi. Penggunaan sistem informasi ini 

merupakan sebuah hasil keputusan dari seorang pengguna untuk menggunakan 

sebuah sistem informasi dalam rangka menyelesaikan tugasnya (Davis, 1989). 

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean menjelaskan bahwa 

penggunaan sistem informasi dapat dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas 

informasi. Semakin baik kualitas sistem dan kualitas informasi akan 

meningkatkan kepuasan pengguna dan akan meningkatkan penggunaan sistem 

informasi. Penggunaan sistem terkait dengan siapa yang menggunakan (who 
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use it) dan tingkat penggunaan (level of use). Penggunaan sistem ini terkait 

dengan penerapan penggunaan sistem informasi yang bersifat mandatory. 

Terdapat pengaruh positif antara penggunaan dan dampak individual 

Livari (2005). Penggunaan sistem informasi yang telah dikembangkan dapat 

dilihat dari intensitas penggunaan dari sistem informasi tersebut oleh pengguna. 

Semakin sering pengguna memakai sistem informasi, umumnya diikuti oleh 

semakin banyak tingkat pembelajaran (degree of learning) yang didapat 

pengguna mengenai sistem informasi (McGill et al., 2005). Peningkatan derajat 

pembelajaran ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat pengaruh 

keberadaan sistem terhadap kualitas pengguna (individual impact) sehingga 

akan memberikan dampak tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap 

organisasi. 

2.7. Kepuasaan Pengguna  

Kepuasan pengguna adalah respon pengguna terhadap penggunaan 

keluaran sistem informasi. (DeLone dan McLean, 1992). Kepuasan pengguna 

merupakan perasaan senang atau tidak senang yang dihasilkan dari 

menggabungkan semua manfaat yang diharapkan akan diperoleh seseorang dari 

interaksinya dengan sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1995). Setiap 

pengguna mengharapkan beberapa manfaat dari penggunaan sistem informasi. 

Jika sistem bisa memenuhi manfaat yang diharapkan tersebut, pengguna akan 

merasa puas. Sebaliknya jika ternyata sistem informasi tersebut tidak mampu 

memenuhi harapan pengguna, pengguna akan menjadi tidak puas. 

Sebuah sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna 

akan meningkatkan kepuasan pengguna (Livari, 2005). Hal ini tercermin dengan 

adanya peningkatan penggunaan sistem informasi tersebut. Sebaliknya, jika 

sebuah sistem informasi gagal memenuhi kebutuhan pengguna, pengguna akan 

enggan untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Kepuasan pengguna 
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sering terkait erat dengan kesuksesan kualitas sistem informasi dan kualitas 

informasi dari sistem tersebut. Kualitas sistem dan kualitas informasi diyakini 

dapat memengaruhi kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna akan semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan kualitas sistem dan kualitas informasi. 

Kegagalan suatu sistem informasi seringkali merupakan akibat dari kegagalan 

dari sistem informasi tersebut memenuhi harapan pengguna. Di sini kepuasan 

pengguna sering dipakai sebagai proksi dari kesuksesan sebuah sistem 

informasi.  

Budiyanto (2009) kepuasan pengguna (user satisfaction) terbukti secara 

empiris memberikan pengaruh positif terhadap dampak individu (individual 

impact). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian DeLone dan McLean (1992) 

yang menunjukkan bahwa kepuasaan pengguna merupakan predictor bagi 

dampak individu dan organisasi. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Livari (2005).  

Kepuasan pengguna (user satisfaction) merupakan sikap subjektif dari 

pengguna sistem yang muncul setelah menggunakan sistem informasi. Sikap 

subjektif tersebut merupakan perasaan suka atau tidak suka pengguna dalam 

menggunakan sistem dan dapat memberikan dampak terhadap kinerja individu 

dan organisasi. 

2.8. Kebermanfaatan 

Kebermanfaatan merupakan manfaat yang didapatkan oleh pengguna 

setelah berinteraksi dengan sebuah sistem informasi. Kebermanfaatan dapat 

juga dimaknai sebagai dampak positif yang dapat dirasakan oleh pengguna 

setelah berinteraksi dengan sebuah sistem informasi. Kebermanfaatan dapat 

berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas sistem dari kegunaan dalam tugas 

secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem 

tersebut maupun organisasinya (Irmadhani dan Nugroho, 2012). Manfaat individu 

ini dapat dilihat dari intensitas penggunaan sistem yang meningkat dan adanya 
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rasa puas yang muncul dari penggunaan sistem sehingga dapat memberikan 

nilai tambah berupa peningkatan kinerja individu bahkan organisasi. 

Kebermanfaatan dalam penelitian ini merupakan manfaat dari penggunaan 

sebuah sistem informasi bagi pengguna individu maupun organisasi. 

Manfaat individu merupakan dampak positif dari informasi terhadap 

perilaku pemakai. Manfaat tersebut berhubungan erat dengan kinerja, yaitu 

meningkatkan kinerja individual pemakai sistem (Hartono, 2007b:28). Manfaat 

individu merupakan pengaruh positif dari keberadaan dan pemakaian sistem 

informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara individual. Mason (1978) 

dalam (Hartono, 2007b:29) menjelaskan urutan dampak mulai dari menerima 

informasi, pemahaman informasi, aplikasi dari informasi tersebut ke suatu 

permasalahan tertentu, dan merubah perilaku keputusan, dan dengan hasil 

perubahan di kinerja organisasi. 

Arti lain dari manfaat adalah memberi kontribusi positif kepada 

pemakainya, adanya pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengambilan 

sebuah keputusan yang akan dilakukan, peningkatan produktivitas dari 

pengambilan keputusan yang dilakukan, perubahan kegiatan dari pemakai, 

perubahan persepsi pemakai tentang penting dan bergunanya sebuah sistem 

informasi (DeLone dan McLean, 1992). Budiyanto (2009) dampak individu 

terbukti secara empiris memberikan pengaruh positif terhadap dampak 

organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widodo et al. (2013) 

yang menyebutkan bahwa kinerja individual yang baik akan meningkatkan kinerja 

organisasionalnya yang merupakan kesatuan dengan kinerja individunya. Output 

yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan dan kinerja individu dan sekaligus 

memiliki dampak pada kepuasan kinerja organisasi. 

Manfaat organisasi merupakan dampak positif dari informasi terhadap 

kinerja organisasi. Manfaat organisasi merupakan tingkatan lanjut dari dampak 
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organisasi. Organizational impact merupakan pengaruh keberadaan dan 

pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna secara 

organisasi. Jika hal tersebut dikaitkan dengan institusi yang memakai sebuah 

sistem informasi, termasuk di dalamnya adalah efisiensi, efektivitas kinerja, dan 

produktivitas dari organisasi tersebut. Kinerja organisasi ini merupakan hasil dari 

kinerja individual secara kolektif. Organizational impact dipengaruhi oleh 

individual impact (DeLone dan McLean, 1992). 

Organizational impact dapat dikatakan sebagai dampak dari penerapan 

sebuah sistem informasi terhadap kinerja organisasi. Fungsi dari manajer tingkat 

menengah dapat dipangkas dengan keberadaan sebuah sistem informasi. 

Keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan lebih murah sebagai efek dari 

terpangkasnya fungsi manajer tingkat menengah ini, termasuk juga dengan 

distribusi informasi. Hal tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa 

keberadaan sistem informasi dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi 

sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah sistem informasi dapat memberikan 

manfaat kepada organisasi. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Sejak diperkenalkan pada tahun 1992, model kesuksesan sitem informasi 

yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean sudah banyak diterapkan pada 

beberapa penelitian empiris untuk menjelaskan kesuksesan implementasi dari 

suatu sistem informasi. Untuk sektor publik, model ini pertama kali dipergunakan 

oleh Livari (2005). Livari menggunakan model kesuksesan sistem informasi 

DeLone dan McLean untuk melakukan studi lapangan pada sistem keuangan 

yang diterapkan di kota Oulu, Finlandia. Livari (2005) menemukan bahwa 

kualitas sistem persepsian dan kualitas informasi persepsian merupakan 

prediktor bagi kepuasan pemakai. Kualitas sistem persepsian juga merupakan 

predictor bagi penggunaan nyata. Namun, kualitas informasi persepsian terbukti 
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bukan predictor bagi penggunaan nyata. Kepuasan pemakai merupakan 

prediktor bagi dampak individu namun penggunaan nyata bukan predictor bagi 

dampak individu. 

Roky dan Meriouh (2015) melakukan penelitian yang didedikasikan untuk 

industri otomotif di Maroko dengan responden pengguna sistem informasi XPSS. 

XPPS adalah solusi perencanaan sumber daya perusahaan (enterprise resource 

planning / ERP) untuk industri otomotif. Penelitian ini menggunakan teknik 

pemodelan persamaan struktural menegaskan bahwa kualitas informasi 

memainkan peran kunci dalam meningkatkan kepuasan pengguna dan niat untuk 

menggunakan sistem. Pentingnya hubungan antara kualitas pelayanan dan 

penggunaan sistem informasi. Efek dari dua hal, niat untuk menggunakan dan 

penggunaan terhadap dampak individual dan akhirnya pengaruh positif dari 

dampak individu terhadap kinerja organisasi XPPS.  

 Alshibly (2015) melakukan penelitian terhadap implementasi Decision 

Support System (DSS) di departemen operasi penerbangan di perusahaan 

penerbangan Jordania Airlines. Penelitian ini menggunakan SEM-PLS hasilnya 

menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap perceived 

usefulness dan decision support satisfaction. Kualitas informasi berpengaruh 

positif terhadap decision support satisfaction.  Kemudahan penggunaan memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived usefulness, dan decision support satisfaction 

memiliki pengaruh positif terhadap manfaat bersih. Pengaruh kualitas informasi 

terhadap perceived usefulness, pengaruh kemudahan penggunaan pada 

decision support satisfaction, pengaruh perceived usefulness pada decision 

support satisfaction dan manfaat bersih tidak signifikan. 

Budiyanto (2009) melakukan evaluasi atas implementasi billing system di 

RSUD Kabupaten Sragen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas 

informasi persepsian memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan 
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pemakai, akan tetapi memberikan pengaruh negative terhadap penggunaan. 

Kualitas sistem persepsian terbukti secara empiris memberikan pengaruh positif 

terhadap kepuasan pemakai dan penggunaan. Kepuasan pemakai terbukti 

secara empiris memberikan pengaruh positif terhadap dampak individu. Dampak 

individu terbukti secara empiris memberikan pengaruh positif terhadap dampak 

organisasi. Namun, penggunaan tidak terbukti secara empiris memberikan 

pengaruh terhadap dampak individu dan antara kepuasan pemakai dan 

penggunaan terbukti secara empiris tidak memengaruhi satu sama lain. 

Wahyuni (2011) melakukan uji empiris model DeLone dan McLean 

terhadap kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Wahyuni 

(2011) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan 

intensitas penggunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. 

Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif 

terhadap intensitas penggunaan sistem informasi. Kepuasan pengguna sistem 

informasi berpengaruh positif terhadap dampak individu. Dampak individu 

berpengaruh positif terhadap dampak organisasi. Namun, pada penelitian ini 

Wahyuni (2011) mendapatkan hasil bahwa intensitas penggunaan sistem 

informasi tidak berpengaruh terhadap dampak individu.  

Widodo et al. (2013) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh 

aplikasi sistem informasi billing system terhadap kinerja karyawan bidang usaha 

warung internet (warnet) di kota Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan 

kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan dan kinerja individu, 

namun berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Kualitas sistem juga 

berpengaruh terhadap kinerja individu melalui penggunaan maupun kepuasan 

pengguna. Kualitas informasi berpengaruh terhadap kinerja individu namun tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan penggunaan. Kualitas informasi 

juga berpengaruh terhadap kinerja individu melalui penggunaan dan kepuasan 
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pengguna. Penggunaan tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. Kepuasan 

pengguna berpengaruh terhadap kinerja individu. Kinerja individu berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi..  
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BAB 3 

BAB 3 TINJAUAN PRAKTIK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG (SIMPEL) 

 

3.1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Pengadaan barang/jasa pemerintah atau pengadaan barang/jasa adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/institusi 

pemerintah dalam rangka memperoleh barang/jasa dimana kegiatan tersebut 

dimulai dengan sebuah perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya 

seluruh rangkaian kegiatan tersebut sampai dengan barang/jasa tersebut 

diterima. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan 

barang/jasa, beberapa ketentuan atau peraturan telah dikeluarkan oleh 

pemerintah, dimana untuk saat ini yang digunakan sebagai pedoman adalah 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2015. 

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa 

pemerintah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui swakelola dan 

melalui pemilihan penyedia barang/jasa. Swakelola adalah pengadaan 

barang/jasa dimana Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi (K/L/D/I) 

sebagai penanggung jawab anggaran, merencanakan, mengerjakan, dan/atau 

mengawasi sendiri pekerjaan tersebut. Pengawasan tersebut bisa juga 

diserahkan kepada instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 

Sedangkan penyedia barang/jasa adalah sebuah badan usaha atau orang 
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perseorangan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dianggap mampu 

menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi pemerintah. 

Karakteristik kebutuhan barang/jasa untuk pemerintah di dalam peraturan 

pengadaan tersebut, dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu barang, 

pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.  

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, barang didefinisikan sebagai 

setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 

oleh Pengguna Barang, misalnya, peralatan elektronik, meubelair, bahan baku. 

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pelaksanaan 

konstruksi bangunan misalnya keseluruhan rangkaian kegiatan pelaksanaan 

untuk mewujudkan suatu bangunan, termasuk di dalamnya kegiatan arsitektur, 

elektrikal, sipil.  

Jasa konsultansi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan 

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah 

pikir (brainware), misalnya, jasa perencanaan (planning), perancangan (design) 

dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan konstruksi, jasa rekayasa 

(engineering), jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan 

pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti 

transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan. Jasa 

lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Misalnya jasa boga (catering 

service); jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing), jasa asuransi, perbankan dan 
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keuangan; jasa layanan kebersihan (cleaning service); jasa layanan kesehatan, 

pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan; jasa 

penerangan, dsb.  

Dalam peraturan pengadaan tersebut metode pemilihan penyedia 

barang/jasa yang dapat dipilih oleh pemerintah, terdiri dari berbagai macam cara 

tergantung jenis dan karakteristik barang/jasa tersebut. Beberapa metode 

pemilihan penyedia barang/jasa tersebut antara lain pelelangan umum, 

pelelangan sederhana, pelelangan terbatas, seleksi umum, seleksi sederhana, 

kontes, sayembara, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Dari 

beberapa metode tersebut, yang umum dikenal oleh masyarakat adalah 

pelelangan (procurement) dan pengadaan langsung (dulu dalam Keppres No. 80 

Tahun 2003 pengadaan langsung ini disebut dengan penunjukan langsung). 

Dewasa ini, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu hal 

yang harus menjadi pedoman dalam pelayanan publik. Siregar (2008) penerapan 

prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam pedoman pengadaan barang dan 

jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan. Hal tersebut 

dikarenakan proses pengadaan pemerintah berpeluang mengakibatkan 

kerugiaan pada keuangan negara. Selain itu, dampak negatif lain dari sistem 

pengadaan yang buruk adalah dapat mengakibatkan kualitas barang dan jasa 

yang rendah. Proses pengadaan yang buruk juga dapat menghambat munculnya 

minat usaha dan merusak sistem insentif untuk mendorong efisiensi nasional. 

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dimasukkan menjadi sebuah 

prinsip-prinsip dan etika pengadaan. 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa semua proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu 

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan 
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akuntabel sehingga diharapkan nanti dapat diperoleh penyedia barang/jasa yang 

mempunyai kualifikasi dan mampu menyediakan barang/jasa sesuai dengan 

spesifikasi yang dipersyaratkan.  

Selain prinsip-prinsip pengadaan, di dalam pengadaan barang/jasa 

pemerintah juga diatur mengenai etika pengadaan. Pengadaan barang/jasa 

harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai etika pengadaan. 

Penerapan etika pengadaan diharapkan mampu membuat pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa berlangsung dengan jujur dan fair. Sesuai dengan 

ketentuan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 etika pengadaan barang/jasa 

antara lain: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

pengadaan barang/jasa.  

Pihak yang terlibat dalam pengadaan harus bekerja secara profesional 

dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang 

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

dalam pengadaan barang/ jasa. Mereka tidak saling memengaruhi baik langsung 

maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai 

dengan kesepakatan tertulis para pihak. Menghindari dan mencegah terjadinya 

pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.  

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan harus menghindari dan 

mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam 

pengadaan barang/jasa. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan 

wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan 

atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. 

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 
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menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 

Barang/Jasa.  

3.2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah 

membawa berbagai perubahan dan kemudahan dalam beberapa aspek 

pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kehadiran TIK diharapkan 

dapat memberikan warna baru dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan 

kualitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan 

pemerintah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik pentingnya pemberian pelayanan publik yang berkualitas 

menjadi perhatian yang utama. Asas-asas pelayanan publik seperti kepentingan 

umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 

professional, partisipatif, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, 

cepat, mudah, dan terjangkau harus senantiasa dijunjung tinggi.  

Pemberian pelayanan publik dengan menerapkan sistem e-government, 

dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, dapat memberikan 

beberapa keuntungan demi terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang 

lebih transparan, efisien dan efektif. Sistem pelayanan publik pemerintah 

berbasis teknologi informasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang 

terjangkau dan memperluas akses bagi masyarakat luas untuk memperoleh 

kemudahan informasi sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam 

urusan-urusan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

Pesatnya perkembangan teknologi menuntut adanya efisiensi dan 

efektivitas dalam urusan pelayanan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas dalam 

pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. 
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Semakin tinggi mutu pelayanan dari pemerintah, maka semakin tinggi pula 

tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah dapat 

memberikan segala bentuk kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik. 

Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk 

memberikan informasi-informasi secara cepat dan tepat mengenai berbagai 

macam pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. Inovasi layanan pengadaan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi diharapkan dapat mengatasi beberapa kelemahan 

dalam pengadaan secara konvensional. 

Inovasi pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan 

pengadaan adalah dengan dilakukannya mekanisme pengadaan secara 

elektronik atau yang sering kita dengar dengan istilah e-procurement. Dalam 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan pengertian pengadaan secara 

elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan 

dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Proses pengadaan tersebut 

dilaksanakan melalui basis web atau internet dengan pengelolaan yang 

dilaksanakan oleh tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam proses pengadaan secara 

elektronik, yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering (untuk pelelangan) 

adalah proses pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui web. Calon 

penyedia barang/jasa dapat melakukan penawaran sebanyak satu kali pada 

waktu yang telah ditentukan. E-purchasing adalah proses pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan melalui sebuah katalog elektronik (e-catalogue).  

E-tendering menggunakan pola pengadaan yang sama persis dengan 

pengadaan yang dilaksanakan secara manual atau konsensional, perbedaannya 

hanya pada seluruh tahapan yang harus dilaksanakan secara elektronik (melalui 
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web), sedangkan e-purchasing adalah sebuah inovasi baru dari sebuah proses 

pengadaan yang sama sekali belum pernah ada sebelumnya. Pengguna 

barang/jasa tinggal menggunakan katalog elektronik (e-catalogue) untuk memilih 

barang-barang yang akan diadakan. Katalog ini disusun oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui sebuah kontrak payung 

kepada produsen atau penyedia utama sehingga harga yang ditawarkan 

dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. 

Selain meningkatkan transparansi, pengadaan secara elektronik (e-

procurement) bagi pemerintah diharapkan mampu memberikan efisiensi berupa 

rendahnya harga suatu barang, murahnya biaya transaksi, proses pengadaan 

dengan siklus yang lebih pendek sehingga dapat memberikan layanan publik 

yang lebih cepat. Selain dapat membantu untuk mengurangi korupsi, e-

procurement diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas 

pemerintah dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam proses 

pengadaan. Peningkatan kinerja sebuah organisasi/instansi merupakan harapan 

lain yang timbul dengan adanya e-proceurement, yaitu bagaimana sebuah 

organisasi/intansi bisa memperoleh produk/barang/jasa berkualitas dengan harga 

yang tepat, yang kemudian diserahkan atau diberikan kepada stakeholder pada 

saat yang tepat, dengan jumlah dan dari sumber yang tepat. 

Kumorotomo (2008) menyebutkan peran e-procurement sebagai salah 

satu wujud e-government meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam 

pengadaan barang dan jasa karena biaya transaksi yang semakin efisien 

sedangkan waktu transaksi semakin cepat. Pada saat yang sama, e-procurement 

juga menciptakan kondisi persaingan yang sehat di antara para calon penyedia 

barang/jasa yang akan memberikan penawaran kepada pihak pemerintah 

daerah. E-procurement pada pemerintahan dapat membantu untuk memajukan 

dan menegakkan transparansi dalam proses lelang dengan tujuan untuk 
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mewujudkan tata cara pengadaan yang lebih baik namun harus didukung oleh 

monitoring berkelanjutan (Rosen, 2012). 

Seiring berjalannya waktu, penerapan e-procurement harus senantiasa 

dievaluasi. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Udoyono (2012) 

menyatakan fisibilitas e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk 

mewujudkan akuntabilitas adalah fisibel tapi tidak akuntabel. Dimensi fisibilitas 

harus memenuhi nilai kelayakan. Adanya regulasi yang menjamin terlaksananya 

e-procurement, dukungan pelembagaan e-procurement, dan dukungan 

stakeholder terhadap implementasi e-procurement, serta adanya dukungan 

masyarakat terhadap pelaksanaan e-procurement. Dimensi akuntabilitas 

termasuk belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan 

barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal 

pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup. 

3.3. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung 

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL), adalah 

sistem informasi yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan langsung 

secara elektronik di lingkungan Kementetian Keuangan. Dasar hukum 

penggunaan aplikasi SIMPeL tersebut adalah munculnya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Perihal Pengadaan Langsung Secara 

Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016. Peraturan itu 

ditindaklanjuti dengan munculnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

275/PMK.01/2015 Perihal Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung Secara 

Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 276/PMK.01/2015 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan 

Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengadaan 
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Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia 

barang/jasa, tanpa melalui pelelangani seleksi/penunjukan langsung.  

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) diciptakan 

dalam rangka memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan 

mengelola database hasil pengadaan langsung. Dari manajemen database 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk 

penyusunan analisis belanja (spending analysis), seperti analisis kebutuhan alat 

tulis kantor (ATK) suatu daerah atau kecenderungan suatu daerah atas 

pemakaian merk tertentu, analisis standar biaya per jenis barang, per merk, per 

provinsi, per kabupaten, dan per periode, laporan pelaksanaan kegiatan 

pengadaan langsung, serta laporan-laporan manajerial lainnya sesuai kebutuhan 

dan ketentuan yang berlaku. 

Tahapan implementasi pengadaan langsung secara elektronik di 

lingkungan Kementerian Keuangan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 275/PMK.01/2015 Perihal Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung 

Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pilot project 

pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik diberlakukan pada tingkat 

pusat unit eselon I Kementerian Keuangan sejak tanggal 1 Juni 2014, meliputi 

pengadaan barang/jasa lainya dengan menggunakan Surat Perintah Kerja 

(SPK). Tahun anggaran 2015, penerapan pengadaan langsung secara elektronik 

diberlakukan pada satuan kerja Kementerian Keuangan di tingkat pusat dan di 

ibukota provinsi meliputi pengadaan barang/jasa lainnya dengan menggunakan 

Surat Perintah Kerja, sedangkan untuk tahun anggaran 2016, penerapan 

pengadaan langsung secara elektronik diberlakukan pada seluruh satuan kerja 

Kementerian Keuangan meliputi seluruh jenis pengadaan barang/jasa dengan 

menggunakan SPK, dan bukti pembelian, atau kuitansi. 
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Pihak yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung diatur dengan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 276/PMK.01/2015 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Langsung 

Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terbagi menjadi 

tiga bidang, yaitu penyelenggara, yakni Pusat LPSE Kementerian Keuangan, 

pelaksana sistem, yang terdiri dari super admin, admin system, admin agency, 

admin satker dan sub admin satker, serta bidang pengguna sistem, yaitu Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan (PPHP), Penyedia Barang/jasa, dan Auditor. 

Tahapan pelaksanaan proses pengadaan langsung secara elektronik, 

secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu pendaftaran user dan 

pelaksanaan pengadaan. Pada level pelaksana sistem, untuk tahap pendaftaran 

ke Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung dimulai dari pendaftaran 

super admin, diikuti berturut-turut sampai dengan sub admin satker. Proses 

pendaftaran pengguna sistem ke dalam Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung dilaksanakan melalui admin satker atau sub admin satker. 

Tahap pelaksanaan pengadaan langsung dibagi menjadi dua macam, 

yaitu pengadaan langsung dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) 

dan pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kuitansi. Bukti pembelian 

digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan 

Rp10.000.000,00. Kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang 

nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00, sedangkan SPK digunakan untuk 

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan 

Rp200.000.000,00. Alur pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau 

kuitansi seperti tampak pada gambar berikut: 
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Gambar 3.1 

Alur pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kuitansi 

 
Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2015 

Alur pengadaan langsung dengan SPK seperti tampak pada gambar 

berikut: 
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Gambar 3.2 

Alur pengadaan langsung dengan SPK 

 
Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2015 

Dalam Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL), 

PPK mempunyai wewenang, yaitu merekam data paket dan harga perkiraan 

sendiri (HPS) pengadaan langsung dengan SPK, serta mengirimkannya ke 
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Pejabat Pengadaan dan memantau pelaksanaan pengadaan langsung dengan 

SPK.  Sementara pejabat pengadaan mempunyai wewenang yaitu 

melaksanakan pengadaan langsung dengan SPK, yang dimulai dengan 

mereview HPS yang dikirim PPK, membuat jadwal dan mengirim undangan 

kepada penyedia yang terpilih dari referensi penyedia, memasukkan hasil 

evaluasi administrasi, teknis, harga, mengundang penyedia yang memenuhi 

syarat untuk proses klarifikasi teknis dan negosiasi harga, memasukkan tanggal 

dan nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, dan mengirimkannya 

kepada PPK. Selain itu pejabat pengadaan juga bertanggung jawab 

melaksanakan pembelian langsung untuk fitur pencatatan pembelian, yang 

diawali dengan menginput data referensi penyedia pembelian langsung yang 

belum terdapat di referensi penyedia, menginput data kuitansi/bukti pembelian, 

merekam detil barang/pekerjaan, mengirimkan detil barang/pekerjaan ke 

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 

Selain PPK dan Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil 

Pekerjan (PPHP) mempunyai wewenang, yaitu melaksanakan pemeriksaan 

barang/pekerjaan untuk pembelian langsung menggunakan pencatatan 

pembelian, yang diawali dengan memeriksa per item barang/pekerjaan dan 

memasukkan hasil pemeriksaan barang/pekerjaan. 
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BAB 4 

BAB 4 KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

4. 1. Kerangka Konseptual 

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang menyebabkan kesuksesan sebuah sistem informasi. Banyak sekali 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem 

informasi. Namun, tidak ada satu pengukuran yang lebih baik dari yang lain 

(Hartono, 2007b:39). Hal tersebut dikarenakan pemilihan pengukuran harus 

mempertimbangkan banyak aspek yang terlibat, misalnya sasaran penelitian, 

kontek organisasi yang menggunakan, maupun metode risetnya. Menurut 

DeLone dan McLean (1992) kesuksesan sebuah sistem informasi dipengaruhi 

oleh kualitas sistem dan kualitas informasi yang secara mandiri dan bersama-

sama memengaruhi baik penggunaan dan kepuasaan pengguna. Besarnya 

penggunaan dapat memengaruhi kepuasan pengguna. Penggunaan dan 

kepuasan pengguna memengaruhi dampak individual dan selanjutnya 

memengaruhi dampak organisasi. 

Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean merefleksi 

ketergantungan dari enam elemen pengukuran. Model kesuksesan ini didasarkan 

pada proses dan hubungan kausal dari dimensi-dimensi di dalam model. 

Keenam dimensi pengukuran ini tidak dapat diukur secara independen, 

melainkan harus secara keseluruhan dikarenakan dimensi-dimensi 

pengukurannya dapat saling memengaruhi. Berdasarkan kritik-kritik yang 

diterima dan berdasarkan perkembangan-perkembangan sistem teknologi 
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informasi dan lingkungan penggunaannya, Delone dan Mclean (2003) 

memperbarui modelnya. Model kesuksesan sistem informasi DeLone dan 

McLean (D&M IS Success Model) yang diperbaharui menambahkan satu variabel 

yaitu kualitas layanan (service quality), dan menambahkan satu variabel yaitu 

minat memakai (intention to use) sebagai alternatif dari variabel pemakaian (use), 

serta menggabungkan dampak individu dan organisasi menjadi satu variabel 

yaitu manfaat-manfaat bersih (net benefits). Penelitian ini menghubungkan 

konstruk kualitas sistem, kualitas informasi, dengan intensitas penggunaan, 

kepuasaan pengguna, dan kebermanfaatan sistem, serta menghubungkan 

konstruk intensitas penggunaan dan kepuasaan pengguna dengan 

kebermanfaatan sistem. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian  Widodo et al. (2013) dan 

penelitian DeLone dan McLean (2003). Peneliti akan meneliti keberhasilan 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung dengan 

mengganti vareabel kinerja individu dan kinerja organisasi pada penelitian 

Widodo et al. (2013) dengan variabel kebermanfaatan sistem yang merupakan 

makna lain dari manfaat bersih dari model kesuksesan sistem informasi DeLone 

dan McLean yang diperbarui (2003). Penggunaan manfaat bersih dikarenakan 

untuk saat ini dampak dari sebuah sistem informasi sudah meningkat tidak hanya 

dampaknya pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampaknya 

sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumer, pemasok, sosial bahkan 

ke negara (Hartono, 2007:99). Vareabel kualitas pelayanan pada model DeLone 

dan McLean yang diperbarui (2003) tidak dipergunakan oleh peneliti, 

dikarenakan pada penelitian ini peneliti hanya mengukur kesuksesan dari Sistem 

Informasi Manajemen Pengadaan Langsung, bukan mengukur kesuksesan 

seluruh departemen sistem teknologi informasi yang melibatkan organisasi 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). DeLone dan McLean (2003) 
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dalam Jogiyanto (2007:98) untuk mengukur kesuksesan dari suatu sistem 

tunggal, kualitas informasi dan kualitas sistem merupakan komponen kualitas 

yang paling penting.  

Pada penelitian ini peneliti akan mengganti konstruk penggunaan pada 

penelitian Widodo et al. (2013) dengan konstruk intensitas penggunaan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap konstruk. Penggunaan sistem informasi 

yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai 

sistem informasi (Wahyuni, 2011). Berdasarkan kerangka teoritis tersebut maka 

model kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 4.1  

Kerangka Penelitian 

 

Sumber: Data (diolah) 2017 

 

 

4. 2. Pengembangan Hipotesis 

4.2.1. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Intensitas Penggunaan 

Sistem informasi merupakan sekumpulan perangkat yang saling 

berhubungan dan terkait yang digunakan sebagai alat pengumpul, pemroses, 
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penyimpan, dan pendistribusi data atau informasi yang berguna dalam 

pengambilan sebuah keputusan dan pengawasan dalam sebuah organisasi. 

Sebuah organisasi senantiasa mengharapkan agar dalam penerapan sebuah 

sistem informasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat 

mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi. Keefektifan dan keefisienan 

tersebut dapat dilihat dari kesuksesan penerapan sistem tersebut. Kualitas 

sistem merupakan karakteristik kualitiatif yang melekat pada sistem itu sendiri. 

Kualitas sistem merupakan salah satu dimensi awal dalam model 

kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (1992), kualitas sistem 

mengukur kesuksesan teknis, yaitu akurasi dan efisiensi dari suatu sistem yang 

menghasilkan informasi. Kualitas sistem yang baik, yang ditunjukkan oleh 

manfaat output sistem, dapat berpengaruh terhadap tingkat penggunaan sistem. 

Wahyuni (2011) kualitas sistem (system quality) berpengaruh positif terhadap 

intensitas penggunaan sistem informasi. Oktavia (2016) kualitas sistem informasi 

manajemen daerah yang baik membuat pengguna akan mengulangi penggunaan 

sistem informasi manajemen daerah secara terus-menerus. Pemakaian yang 

berulang-ulang ini dapat dimaknai bahwa pemakaian yang dilakukan telah 

memberikan manfaat bagi pengguna. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Wang dan Liao (2008) adanya niat untuk menggunakan sebuah sistem 

dipengaruhi oleh kualitas sistem. 

Hasil berbeda diperoleh dari penelitian Widodo et al. (2013), Harjito et al. 

(2015), dan Anwar et al. (2016). Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem e-biling. Dari hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan 

bahwa waktu yang dihabiskan dalam penggunaan sistem e-biling tidak ada 

hubungannya dengan kualitas sistem tapi lebih dikarenakan adanya kewajiban 

untuk memakai (Widodo et al., 2013). Penggunaan sistem e-procurement hanya 

bersifat incidental. Panitia akan mengakses sistem ini hanya pada saat yang 
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bersangkutan mempunyai paket lelang. Di luar itu, panitia bekerja untuk 

mengurusi pekerjaan rutin di masing-masing satuan kerjanya (Harjito et al., 

2015). Anwar et al. (2016) yang menyatakan bahwa kualitas sistem tidak 

berpengaruh terhadap intensitas penggunaan (use). Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan 

4.2.2. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kebermanfaatan 

Sebuah sistem informasi dapat dikatakan bermanfaat jika sistem 

informasi tersebut dapat memberikan dampak terhadap lingkungan kerja 

pengguna (Etezadi-Amoli dan Farhoomand, 1996). Dampak-dampak tersebut 

diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas kerja pengguna, dapat 

membuat pekerjaan pengguna akhir lebih mudah, menghemat waktu pengguna 

akhir, dan membantu memenuhi kebutuhan dan persyaratan dari pekerjaan 

pengguna akhir. Variasi yang signifikan dalam kinerja pengguna dapat dijelaskan 

oleh enam faktor sikap berkorelasi yang mendasari End User Computing 

Satisfaction (EUCS), salah satu dari ke enam faktor tersebut adalah fungcionality 

system yang dapat menunjukkan sejauh mana kualitas dari sistem tersebut. 

Kualitas sistem berfokus pada sistem itu sendiri. Ukuran kinerja yang 

biasa digunakan termasuk fleksibilitas sistem, integrasi, waktu respon, dan 

kehandalan (DeLone dan McLean, 1992). Sebuah sistem yang menampilkan 

kualitas data dan kualitas sistem yang tinggi dapat menyebabkan keuntungan 

bersih untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok 

individu, dan organisasi (Seddon, 1997). Hal ini dapat membuat pengguna lebih 

memahami konteks dalam pengambilan sebuah keputusan, meningkatkan 

produktivitas pengambilan keputusan, dan mengubah cara orang dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini serupa dengan penelitian Wixom dan 

Watson (2001) tingkat tinggi dari kualitas sistem berhubungan dengan tingkat 
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tinggi dari keuntungan bersih yang dirasakan oleh pengguna sistem. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

4.2.3. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna 

Kualitas sistem merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat 

lunak yang digunakan dalam sebuah sistem. Kualitas sistem tidak hanya 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem namun juga terhadap kepuasaan 

pengguna. Dalam penggunaan sistem, pemakaian yang berulang-ulang dapat 

dimaknai bahwa pemakaian yang dilakukan bermanfaat bagi pengguna. 

Tingginya derajat manfaat yang diperoleh meningkatkan kepuasan pengguna. 

Kepuasaan pengguna sistem berhubungan dengan kualitas yang dimiliki oleh 

sistem. Apabila kualitas sistem baik, pengguna akan merasa puas dengan sistem 

yang digunakan. 

Muharor et al. (2015) menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna. Kualitas sistem Komdanas dapat meningkatkan 

kepuasan pengguna Komdanas. Penggunaan komdanas sesuai anjuran 

Mahkamah Agung dalam pengelolaan keuangan dapat menyelesaikan pekerjaan 

lebih cepat. Livari (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas sistem 

dapat dipahami oleh pengguna, maka semakin sering mereka akan 

menggunakan sistem tersebut dan meningkatkan kepuasan pengguna. Livari 

(2005) menunjukkan bahwa kualitas sistem terbukti berpengaruh positif terhadap 

kepuasaan pengguna. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh DeLone and McLean (1992), Urbach dan Mueller (2012), Azwar 

(2016), dan Noviyanti (2017). Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 
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4.2.4. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Intensitas Penggunaan 

Dimensi lain dari model kesuksesan sistem informasi DeLone dan 

McLean (1992) adalah kualitas informasi. Kualitas informasi mengukur kualitas 

keluaran dari sistem informasi. Kualitas informasi (information quality) merupakan 

tingkat ukuran dimana informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat membantu 

pengguna dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kualitas informasi 

menunjukkan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh sistem informasinya 

(Mason, 1978) dalam (Hartono, 2007b:8). Kualitas dari output yang dihasilkan 

oleh sebuah sistem informasi, misalnya cepatnya waktu untuk mengakses dan 

kegunaan dari output sistem, dapat menyebabkan pengguna sistem untuk 

melakukan pemakaian kembali (reuse) sehingga penggunaan sistem akan 

meningkat. 

Widodo et al. (2013) menyebutkan tidak terbukti adanya pengaruh 

kualitas informasi terhadap penggunaan sistem. Penggunaan sistem e-biling bagi 

warnet adalah wajib (mandatory) sehingga kualitas informasi tidak menjadi faktor 

yang mendorong penggunaan sistem e-biling. Meskipun indikator-indikator dalam 

variabel kualitas informasi dinilai baik, tidak dapat meningkatkan intensitas 

penggunaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Oktavia (2016) kualitas 

informasi (information quality) tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan 

(use). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas informasi yang tercermin 

dari kelengkapan, relevan, akurat, ketepatan waktu, dan penyajian informasi 

membuat pengguna enggan untuk menggunakan sistem secara terus menerus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2011) menjelaskan bahwa 

kualitas informasi terbukti memengaruhi intensitas penggunaan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi pengguna, semakin tinggi kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem (SIMDA) maka semakin meningkatkan 

intensitas penggunaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian DeLone dan McLean 
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(1992) yang menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki dampak terhadap 

penggunaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan 

4.2.5. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kebermanfaatan 

Kualitas informasi sering digunakan sebagai kriteria untuk menilai fungsi 

kinerja sebuah sistem informasi. Salah satu alasannya adalah bahwa banyak 

organisasi memulai program komputerisasi sebagai upaya untuk menghasilkan 

informasi yang lebih baik dalam rangka pengambilan keputusan. Kualitas 

informasi senantiasa terus ditingkatkan karena data dapat dengan mudah 

diperbarui, dimanipulasi, dan diproses pada waktu yang tepat untuk 

menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Informasi 

yang lebih baik dan meningkatkan pengambilan keputusan dapat menyebabkan 

peningkatan umum dalam lingkungan kerja dalam hal peningkatan moral staf dan 

membuat pekerjaan lebih menarik. Dengan kata lain jika kualitas informasi 

meningkat, akan lebih memungkinkan dapat memberikan manfaat terhadap 

organisasi (Teo dan Wong, 1998). 

Kualitas informasi merupakan kualitas dari output yang dihasilkan. 

Etezadi-Amoli dan Farhoomand dalam penelitiannya (1996) menyebutkan bahwa 

kualitas output (quality of output) yang diukur dengan akurasi informasi output, 

kemudahan pemahaman output, kelengkapan informasi output, dan ketersediaan 

output ketika dibutuhkan, merupakan salah satu faktor yang mendukung kinerja 

pengguna (user performance) dalam pengukuran End User Computing 

Satisfaction (EUCS) yang dikembangkan. Hal ini serupa dengan penelitian 

Wixom dan Watson (2001) tingkat tinggi dari kualitas data berhubungan dengan 

tingkat tinggi dari manfaat yang dirasakan. Widodo et al. (2013) membuktikan 

adanya pengaruh variabel kualitas informasi terhadap variabel kinerja individu. 
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Walaupun terdapat perbedaan pada software e-biling yang dipergunakan, 

akurasi informasi, kelengkapan informasi, ketepatwaktuan, dan format penyajian 

informasi dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja individunya. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

4.2.6. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna 

Kepuasaan pengguna merupakan respon dan umpan balik dari pengguna 

sistem terhadap penggunaan keluaran sistem informasi. DeLone and McLean 

(1992) dalam model kesuksesan sistem informasi menjelaskan bahwa tingkat 

kualitas informasi yang tinggi akan menghasilkan efek tersendiri terhadap 

pengguna sistem, yaitu berupa rasa puas terhadap sistem itu sendiri. 

Livari (2005) kualitas informasi memengaruhi kepuasan pengguna. Jika 

kualitas informasi yang dihasilkan sistem itu baik dan akurat, akan memuaskan 

pengguna sistem tersebut. Hasil serupa juga dibuktikan oleh penelitian DeLone 

dan McLean (1992), Seddon dan Kiew (1994), Istianingsih dan Wijanto (2008), 

dan Noviyanti (2017) bahwa semakin tinggi kualitas informasi akan semakin 

tinggi juga kepuasan pengguna sistem informasi.  

Namun, hasil berbeda didapatkan Oktavia (2016) kualitas informasi 

sistem manajemen daerah yang baik tidak diikuti dengan rasa puas dari 

penggunanya. Hal ini dikarenakan, pengguna merasa sistem informasi 

manajemen daerah belum dapat menghasilkan dokumentasi mengenai bagan 

arus ringkasan yang memperlihatkan aliran atau arus data sejak data mentah 

sampai dengan informasi tercetak. Hasil tersebut serupa dengan yang diperoleh 

oleh Widodo et al. (2013) kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. Penilaian operator warnet secara umum menyatakan 

bahwa output sistem informasi e-biling warnet yang dihasilkan tidak berpengaruh 
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terhadap kepuasan pengguna dalam hal ini operator warnet. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

4.2.7. Pengaruh Intensitas Penggunaan Terhadap Kebermanfaatan 

Intensitas penggunaan sistem informasi dapat dimaknai dengan seberapa 

sering pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna memakai 

sistem informasi, umumnya akan diikuti dengan semakin banyaknya tingkat 

pembelajaran (degree of learning) yang didapat pengguna atas penggunaan 

sistem informasi (McGill et al., 2003). Peningkatan derajat pembelajaran ini dapat 

dianggap sebagai salah satu indikator adanya pengaruh sistem terhadap kualitas 

individu pengguna yaitu memberikan manfaat terhadap individu. 

DeLone & McLean (1992) menyebutkan bahwa intensitas penggunaan 

sistem berpengaruh terhadap dampak individual. Hasil yang sama diperoleh 

Anwar et al. (2016) yang menunjukkan pengaruh positif penggunaan sistem 

(Use) terhadap dampak individu. Tingkat penggunaan sistem yang tinggi dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap capaian kinerja individu para user berupa 

pelaksanaan akuntansi instansi dengan lebih cepat, peningkatan prestasi kerja, 

dan peningkatan produktivitas. 

Hasil yang berbeda diperoleh oleh Livari (2005) yang menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh penggunaan sistem terhadap individual impact. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Widodo et al. (2013) dan Muharor et al. (2015). 

Intensitas penggunaan komdanas tidak memberikan bukti dapat meningkatkan 

manfaat bersih. Hal ini disebabkan karena penggunaan bisa lama dikarenakan 

satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung sebagai pengguna komdanas 

sangat banyak sehingga kinerja server melambat dan berakibat lama dalam 

pengoperasian komdanas dan berulang-ulang sehingga menjadikan penggunaan 

komdanas menjadi tidak efektif. Intensitas penggunaan sistem oleh operator e-
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biling warnet tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja individu. Tingkat 

penggunaan yang tinggi tidak memengaruhi tingkat pembelajaran operator e-

biling dan juga tidak memengaruhi kualitas pengguna (individual impact) (Widodo 

et al., 2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H7: Intensitas penggunaan berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

4.2.8. Pengaruh Kepuasan Pengguna Terhadap Kebermanfaatan 

Penggunaan dan kepuasan pengguna memengaruhi dampak individu. 

DeLone dan McLean (1992) menjelaskan bahwa kepuasan pengguna 

merupakan prediktor bagi perceived individual impact. Jika pengguna merasa 

puas dengan sistem informasi yang digunakan, yang tercermin dari baiknya 

kualitas sistem dan kualitas informasi, akan memberikan dampak individu dan 

organisasi. Dampak tersebut bisa berupa peningkatan kinerja bagi individu serta 

organisasi.  

Muharor et al. (2015) kepuasan pengguna sistem berpengaruh terhadap 

manfaat bersih. Kepuasan pengguna yang dimaknai sebagai keyakinan akan 

kebermanfaatan akibat dari penggunaan Komdanas akan memberikan dampak 

bagi individu (penggunanya). Semakin pengguna merasa bahwa mereka 

memperoleh kebermanfaatan dari penggunaan sistem, seperti kemudahan 

pemahaman dan kemampuan sistem untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, 

maka manfaat yang dirasakan akan semakin besar. Hasil yang serupa 

didapatkan Livari (2005), Wahyuni (2011), dan Noviyanti (2017). Hasil yang 

berbeda didapatkan Anwar et al. (2016) yang menyatakan bahwa kepuasan 

pengguna tidak memberikan pengaruh terhadap terhadap kinerja individu. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H8: Kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 
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4.2.9. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kebermanfaatan Melalui 

Intensitas Penggunaan 

Penggunaan merupakan perilaku seseorang dalam menggunakan sebuah 

sistem informasi. Penggunaan sistem informasi ini merupakan sebuah hasil 

keputusan dari seorang pengguna untuk menggunakan sebuah sistem informasi 

dalam rangka menyelesaikan tugasnya (Davis, 1989). Model kesuksesan sistem 

informasi DeLone dan McLean menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi 

dapat dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi. Suatu teknologi 

dapat dikatakan berhasil jika dapat diterima yang diindikasikan dengan adanya 

keinginan untuk memakai dan berujung pada pemakaian teknologi tersebut 

(Davis, 1989).  

Intensitas penggunaan dijadikan vareabel mediasi atas pengaruh kualitas 

sistem terhadap kebermanfaatan dengan didukung beberapa penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap intensitas penggunaan sistem informasi (DeLone dan McLean, 1992; 

Wang dan Liao, 2008; Wahyuni, 2011) dan intensitas penggunaan (use) sistem 

yang berpengaruh terhadap manfaat bersih (DeLone dan McLean, 2003; Mc Gill 

et al., 2003; Anwar et al., 2016; Noviyanti, 2016). Dengan demikian, dengan 

kualitas sistem yang semakin baik, akan mendorong orang untuk senantiasa 

menggunakan sistem informasi tersebut sehingga dengan seringnya 

menggunakan sistem informasi tersebut akan meningkatkan tingkat 

pembelajaran, yang artinya akan memberikan manfaat kepada individu 

pengguna maupun organisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H9: Kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

intensitas penggunaan 
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4.2.10. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kebermanfaatan Melalui 

Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna adalah respon pengguna terhadap penggunaan 

keluaran sistem informasi. (DeLone dan McLean, 1992). Kepuasan pengguna 

merupakan perasaan senang atau tidak senang yang dihasilkan dari 

menggabungkan semua manfaat yang diharapkan akan diperoleh seseorang dari 

interaksinya dengan sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1994). Kepuasan 

pengguna sering dipergunakan sebagai pengukur kesuksesan sebuah sistem 

informasi. Hal ini cukup beralasan karena sulit dibantah jika pengguna sistem 

informasi merasa puas juga dianggap sebagai berhasilnya sistem informasi 

tersebut (Hartono, 2007a) 

Kepuasan pengguna dijadikan vareabel mediasi atas pengaruh kualitas 

sistem terhadap kebermanfaatan dengan didukung beberapa penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas sistem terbukti berpengaruh 

positif terhadap kepuasaan pengguna (DeLone dan McLean, 1992; Livari, 2005; 

Widodo et al., 2013; Anwar et al., 2016) dan kepuasan pengguna merupakan 

prediktor bagi perceived individual impact (DeLone dan McLean, 1992; Livari, 

2005; Wahyuni, 2011; Widodo et al., 2013; Noviyanti, 2016). Dapat dikatakan 

kepuasan pengguna sistem berhubungan dengan kualitas yang dimiliki oleh 

sistem. Apabila kualitas sistem baik, pengguna akan merasa puas dengan sistem 

yang digunakan. Jika pengguna merasa puas dengan sistem informasi yang 

digunakan, akan memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja bagi individu 

serta organisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H10: Kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

kepuasan pengguna 
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4.2.11. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kebermanfaatan Melalui 

Intensitas Penggunaan 

Intensitas penggunaan dijadikan vareabel mediasi atas pengaruh kualitas 

informasi terhadap kebermanfaatan dengan didukung beberapa penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki dampak positif 

terhadap penggunaan (DeLone dan McLean, 1992; Wahyuni, 2011) dan  

intensitas penggunaan (use) sistem yang berpengaruh terhadap dampak 

individual (individual impact) (DeLone dan McLean, 1992; McGill et al., 2003; 

Anwar et al., 2016; Noviyanti, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan semakin 

tinggi kualitas informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi maka 

semakin meningkatkan intensitas penggunaan sehingga dengan seringnya 

menggunakan sistem informasi tersebut akan meningkatkan tingkat 

pembelajaran, yang artinya akan memberikan manfaat berupa dampak positif 

kepada individu pengguna. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H11: Kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

intensitas penggunaan 

4.2.12. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kebermanfaatan Melalui 

Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna dijadikan vareabel mediasi atas pengaruh kualitas 

informasi terhadap kebermanfaatan dengan didukung beberapa penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa kualitas informasi terbukti berpengaruh 

positif terhadap kepuasaan pengguna (DeLone dan McLean, 1992; Seddon dan 

Kiew, 1995; Livari, 2005; Wahyuni, 2011) dan kepuasan pengguna merupakan 

prediktor bagi perceived individual impact (DeLone dan McLean, 1992; Livari, 

2005; Wahyuni, 2011; Widodo et al., 2013; Noviyanti, 2016). Dapat dikatakan 

semakin tinggi kualitas informasi akan semakin tinggi juga kepuasan pengguna 
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sistem informasi. Jika pengguna merasa puas dengan sistem informasi yang 

digunakan, akan memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja bagi individu 

serta organisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H12: Kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

kepuasan pengguna
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BAB 5 

BAB 5 METODE PENELITIAN 

 

5. 1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode survei dengan 

pengambilan data primer secara langsung dari sampel melalui teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini 

termasuk jenis penelitian eksplanatori yang bermaksud untuk menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel 

dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis. Data yang disajikan secara 

umum berbentuk angka-angka yang dihitung dengan menggunakan alat uji 

statistik. 

5. 2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil pada satuan 

kerja Kementerian Keuangan di lingkungan Provinsi Jawa Timur selaku 

pengguna Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung sesuai dengan 

ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2015 Perihal 

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK, 

Pejabat Pengadaan, dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). 

Jumlah populasi sebesar 258 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah 

kantor Kementerian Keuangan di Jawa Timur sebesar 86 kantor dikali 3 (jumlah 

pengguna SIMPeL setiap kantor). Dengan perincian kantor seperti terlampir 

dalam Lampiran 2. 
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Pengambilan data responden dilakukan dengan menggunakan teknik 

sampling karena menghemat waktu, biaya dan sumber daya atau tenaga yang 

tersedia. Penentuan sampel dalam penelitian ini mengunakan metode simple 

random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut (Sugiyono, 2015:63). Peneliti menggunakan cara undian untuk 

pengambilan sampel, yakni menggunakan kertas bertuliskan kode atau nomor 

identitas dari setiap anggota populasi yang akan diambil sebanyak jumlah 

sampel yang dibutuhkan.  

Peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada responden 

sebagai sumber data dalam penelitian ini, yakni pegawai negeri sipil pada satuan 

kerja Kementerian Keuangan di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang dalam 

tugas kesehariannya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung. Jumlah unit sampel yang diambil dari populasi dihitung 

dengan rumus Slovin sebagai berikut:   

 

dimana :  

n= ukuran minimal sampel  

N=ukuran populasi  

e= kelonggaran ketidaktelitian kesalahan sampel yang ditolerir 

sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 

n = N / ( 1 + N e² ) = 258 / (1 + 258 x 0,05²) = 156,83 

dari hasil perhitungan rumus Slovin di atas, diketahui jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini minimum 157 orang pengguna aplikasi SIMPeL. 
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Jumlah tersebut sudah memenuhi jumlah minimum sampel yang digunakan 

dalam pengujian Partial Least Square, yaitu sepuluh kali jumlah jalur struktural 

terbesar yang mengarah pada suatu konstruk tertentu (Sholihin & Ratmono, 

2013:12). Dengan perincian sampel seperti terlampir dalam Lampiran 3. 

5. 3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Data primer merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Data primer tersebut diperoleh secara langsung dari responden dengan 

menggunakan daftar pertanyaan berupa kuesioner. Metode survei dilakukan 

sebagai metode pengumpulan data. Metode survei dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner yang merupakan alat pengumpulan data melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan variabel yang akan diteliti. Kuesioner 

berisi daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden dengan 

maksud untuk memperoleh informasi tertulis terkait dengan variabel-variabel 

yang diteliti.  

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran survei melalui 

kuesioner secara online melalui email dan didukung melalui aplikasi whatsapp, 

telegram maupun short message service (SMS). Kuesioner penelitian ini ada dua 

bagian, yaitu bagian pertama berisi tentang demografi dan bagian lainnya berisi 

pertanyaan mengenai persepsi pengguna terhadap aplikasi SIMPeL. Pertanyaan 

demografis responden berisi mengenai jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan 

terakhir, asal instansi. Pertanyaan kuesioner penelitian disajikan pada Lampiran 

4. 

5. 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Konstruk 

Konstruk merupakan sesuatu yang abstrak dan suatu konsep yang tidak 

dapat diukur secara langsung namun untuk mengukurnya perlu ditentukan atau 

dibentuk oleh beberapa item atau indikator sesuai dengan definisi operasional 

yang merepresentasikan konstruk (Ghozali dan Latan, 2014:13). Penelitian ini 
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menggunakan konstruk model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean 

yang diperbarui (2003). Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis konstruk yaitu 

konstruk eksogen (exogeneous construct), konstruk endogen (endogeneous 

construct), dan konstruk mediasi (intervening construct). Konstruk eksogen 

merupakan konstruk yang dapat memengaruhi konstruk lain dalam model dan 

dalam penelitian ini terdiri dari: kualitas sistem dan kualitas informasi. Konstruk 

endogen dan konstruk mediasi merupakan tipe konstruk yang dipengaruhi oleh 

konstruk eksogen dalam model, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dan dalam penelitian ini yang menjadi konstruk endogen adalah kebermanfaatan 

serta intensitas penggunaan dan kepuasan pengguna sebagai konstruk mediasi. 

Berdasarkan tipe operasionalisasi atau pengukuran konstruk, indikator dalam 

penelitian ini merupakan jenis reflektif karena indikator merupakan perwujudan 

atau refleksi dari konstruknya (Sholihin dan Ratmono, 2013:19). Karakteristik-

karakteristik indikator reflektif adalah mirip dan dapat dipertukarkan, sehingga 

membuang salah satu indikator reflektif tidak menjadi masalah dan tidak 

mengubah esensi konstruk. 

5.4.1 Konstruk Kualitas Sistem 

Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software 

dalam sistem informasi dan fokusnya adalah kinerja dari sistem. Kualitas sistem 

mencerminkan karakteristik yang diinginkan dari kinerja sistem yang 

bersangkutan (Urbach dan Muller, 2012). Kualitas sistem digunakan untuk 

mengukur kualitas aplikasi (sistem teknologi informasi) itu sendiri. Kualitas sistem 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keterkaitan fitur dalam sistem termasuk 

performa dan user interface. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk kualitas sistem 

diadopsi dari skala pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh Livari (2005), 

Wahyuni (2011), dan Oktavia (2016) yaitu kemudahan penggunaan, keamanan 
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data, waktu respon yang cepat, kemudahan dan kenyamanan akses, pemulihan, 

dan mudah dipelajari. Penelitian Wahyuni (2011) merupakan replikasi dari 

penelitian Livari (2005) sehingga dengan mengambil instrumen dari penelitian 

terdahulu diharapkan validitas dan reabilitas instrumennya sudah terbukti.  

Pengukuran indikator konstruk kualitas sistem sebanyak 6 pernyataan 

menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1 sampai 5. Nilai 1 diberikan untuk 

jawaban dengan skor yang terendah dan nilai 5 untuk skor yang tertinggi. 

Jawaban setiap item instrumen yang digunakan mempunyai pengertian dari 

sangat negatif sampai dengan sangat positif, yaitu berarti Sangat Tidak Setuju 

(1) sampai dengan Sangat Setuju (5). 

5.4.2 Konstruk Kualitas Informasi 

Kualitas informasi dalam penelitian ini diartikan sebagai kualitas dari hasil 

output sistem informasi manajemen pengadaan langsung. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur konstruk kualitas informasi diadopsi dari skala 

pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh Livari (2005) dan Wahyuni 

(2011) yaitu kelengkapan, ketepatan, keakuratan, konsistensi, kekinian dan 

bentuk dari keluaran.  

Pengukuran indikator konstruk kualitas informasi sebanyak 6 pernyataan 

menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1 sampai 5. Semakin tinggi skor 

konstruk ini berarti kualitas informasi semakin baik menurut persepsi pengguna. 

Sebaliknya, semakin rendah skor ini berarti kualitas informasi semakin buruk 

menurut persepsi pengguna. 

5.4.3 Konstruk Intensitas Penggunaan 

Intensitas penggunaan informasi atau output dari sistem informasi 

mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Disini 

penting untuk membedakan apakah penggunaannya termasuk keharusan yang 

tidak bisa dihindari atau sukarela. Instrumen yang digunakan untuk mengukur 
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konstruk penggunaan diadopsi dari skala pengukuran yang dibangun dan 

digunakan oleh Livari (2005) dan Oktavia (2016). Indikator ini hanya terdiri dari 

dua item yaitu penggunaan waktu harian dan frekuensi penggunaan. Indikator 

penggunaan waktu harian ini diukur dengan skala likert 1 s/d 5. Dimana (1) Tidak 

pernah, (2) Jarang, (3) Biasa, (4) Agak Sering, (5) Sering. Sedangkan untuk 

indikator frekuensi penggunaan dalam satu minggu akan diukur dengan skala 

likert 1 s/d 5. Dimana (1) kurang dari 5 jam, (2) 5-10 jam, (3) 10-15 jam, (4) 15-25 

jam, (5) Lebih dari 25 jam. 

5.4.4 Konstruk Kepuasaan Pengguna 

Kepuasan pengguna merupakan respon dan umpan balik yang 

dimunculkan pengguna setelah menggunakan sistem informasi. Sikap pengguna 

terhadap penggunaan sistem informasi merupakan suatu hal yang subyektif 

mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. Instrumen 

yang digunakan untuk mengukur konstruk kepuasan pengguna diadopsi dari 

skala pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh McGill et al. (2003) dan 

Wahyuni (2011) yaitu efisiensi, efektivitas, kepuasan, dan sesuai harapan.  

Pengukuran indikator konstruk kepuasaan pengguna sebanyak 4 

pernyataan menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1 sampai 5. Semakin 

tinggi skor konstruk ini berarti pengguna semakin puas. Sebaliknya, semakin 

rendah skor ini berarti pengguna semakin tidak puas. 

5.4.5 Konstruk Kebermanfaatan 

Kebermanfaatan adalah manfaat-manfaat yang dirasakan oleh individu 

dalam penggunaan sistem dan juga manfaat yang dirasakan oleh organisasi. 

Manfaat individu ini dapat dilihat dari intensitas penggunaan sistem yang 

meningkat dan adanya rasa puas yang muncul dari penggunaan sistem sehingga 

dapat memberikan nilai tambah berupa peningkatan kinerja individu bahkan 

organisasi. Kebermanfaatan dalam penelitian ini merupakan manfaat dari 
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penggunaan sebuah sistem informasi bagi pengguna individu maupun 

organisasi. Indikator konstruk kebermanfaatan diambil dari penelitian Wahyuni 

(2011) dan Oktavia (2016) yaitu memberikan manfaat kepada pengguna, 

meningkatkan produktivitas pengguna, meningkatkan kinerja pengguna, 

meningkatkan produktivitas organisasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. 

Pengukuran indikator konstruk dampak individu sebanyak 5 pernyataan 

menggunakan skala likert 5 poin mulai dari 1 sampai 5. Semakin tinggi skor 

konstruk ini berarti penggunaan sistem semakin memberikan nilai tambah berupa 

peningkatan kinerja individu bahkan organisasi. Sebaliknya, semakin rendah skor 

ini berarti penggunaan sistem semakin rendah dampaknya terhadap kinerja 

individu dan organisasi. 

Pengukuran konstruk dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang 

pernah digunakan dalam penelitian-penelitan sebelumnya sehingga 

memungkinkan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas pengukuran. 

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A berupa 

pertanyaan mengenai identitas responden seperti, jenis kelamin, umur, jabatan, 

pendidikan terakhir, asal instansi.. Bagian B berisi pernyataan terkait dengan 

indikator-indikator untuk mengukur konstruk. Berikut konstruk dan indikator yang 

digunakan dalam penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut: 
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Tabel 5.1 

Konstruk Dan Indikator Yang Digunakan Dalam Penelitian 

No Konstruk   Indikator Kode 

1 
Kualitas 

Sistem (KS) 

1. Kemudahan Penggunaan  KS1 

2. Keamanan Data KS2 

3. Waktu Respon  KS3 

4. 
Kemudahan Dan Kenyamanan 
Akses  

KS4 

5. Pemulihan KS5 

6. Mudah Dipelajari  KS6 

2 
Kualitas 

Informasi (KI) 

1. Kelengkapan  KI1 

2. Ketepatan KI2 

3. Keakuratan KI3 

4. Konsistensi  KI4 

5. Kekinian KI5 

6. Bentuk Dari Keluaran  KI6 

3 
Intensitas 

Penggunaan 
(IP) 

1. Penggunaan Waktu Harian IP1 

2. Frekuensi Penggunaan  IP2 

4 
Kepuasan 

Pengguna (KP) 

1. Efisiensi  KP1 

2. Efektivitas  KP2 

3. Kepuasan  KP3 

4. Sesuai Harapan KP4 

5 
Kebermanfaatan 

(KB) 

1. 
Memberikan Manfaat Kepada 
Pengguna 

KB1 

2. 
Meningkatkan Produktivitas 
Pengguna 

KB2 

3. 
Meningkatkan Kinerja 
Pengguna 

KB3 

4. 
Meningkatkan Produktivitas 
Organisasi 

KB4 

5. 
Meningkatkan Kinerja 
Organisasi 

KB5 

 

5. 5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, 

meliputi analisis deskriptif, analisis data inferensial, pengujian efek mediasi, dan 

pengujian hipotesis. 
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5.5.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah suatu analisis statistik yang menggambarkan 

fenomena atau karakteristik dari data (Hartono, 2007:163). Karakteristik data 

yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik ini menyediakan 

nilai frekuensi, pengukur tendensi pusat, disperse, dan pengukur-pengukur 

bentuk. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-

rata (mean), jumlah (sum), simpangan baku (standard deviation), varians 

(varians), rentang (range), nilai minimum dan maksimum. Analisis deskriptif yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan karakteristik responden, 

meliputi: jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir, dan asal instansi 

responden, serta sebaran jawaban responden atas pertanyaan yang 

disampaikan dalam kuesioner. 

5.5.2 Analisis Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik 

inferensi dari sampel ke populasi (Hartono, 2007:163). Analisis data inferensial 

dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model-Partial Least 

Square (SEM-PLS) dengan menggunakan software WarpPLS 5.0. SEM-PLS 

mampu menguji model penelitian yang kompleks secara simultan dan mampu 

menganalisis variabel yang tidak dapat diukur langsung (unobserved variables) 

dan memperhitungkan kesalahan pengukurannya (Sholihin dan Ratmono, 

2013:4). Selain itu, PLS dapat digunakan pada sampel kecil, tidak mensyaratkan 

data berdistribusi normal, dan dapat digunakan pada data dengan tipe skala 

berbeda, yaitu nominal, ordinal, dan kontinus (Abdillah dan Hartono, 2015:165) 

Ghozali dan Latan (2014:53) menjelaskan tahapan-tahapan dalam 

anailisis SEM-PLS yaitu: (1) konseptualisasi model; (2) menentukan metode 

analisis algorithm; (3) menentukan metode resampling; (4) menggambar diagram 

jalur dan mengonversi ke dalam persamaan; dan (5) evaluasi model.  
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1. Konseptualisasi model 

Konseptualisasi model adalah langkah awal ketika kita akan melakukan 

analisis SEM-PLS. Peneliti harus mendefinisikan secara konseptual konstruk 

yang diteliti dan menentukan dimensionalitas indikator pembentuk konstruk 

apakah berbentuk reflektif, formatif, atau kombinasi keduanya, kemudian 

menentukan arah kausalitas antar konstruk apakah mempunyai pengaruh 

langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh spurious, atau mempunyai 

pengaruh interaksi/moderasi (Ghozali dan Latan, 2014: 54).  

2. Menentukan metode analisis algorithm 

Metode analisis algorithm digunakan untuk mengestimasi model. Pada 

program WarpPLS 5.0 terdapat dua pengaturan algoritm yang harus dilakukan 

peneliti sebelum analisis yaitu outer model dan inner model. Pada outer model, 

terdapat sebelas pilihan model algorithm, yaitu: Factor Based PLS Type CFM1, 

Factor Based PLS Type REG1, Factor Based PLS Type PTH1, PLS Regression, 

PLS mode M, PLS mode M Basic, PLS Mode A, PLS Mode Basic, PLS Mode B, 

PLS Mode B Basic, dan Robust Path Analysis. PLS Regression merupakan 

default outer model dalam program WarpPLS 5.0. PLS Regression dapat 

menangani data yang mengalami problem collinearity (Ghozali dan Latan, 

2014:55) 

Pilihan analisis algorithm pada inner model ada lima, yaitu: linier, Warp2, 

Warp2 basic, Warp3, dan Warp3 basic. Semua jenis algorithm mempunyai 

karakteristik yang mirip yakni menghitung path koefisien dengan least square 

regression algorithm berdasarkan pada skor variabel laten yang dihitung dari 

analisis outer model. Penelitian ini menggunakan pilihan Warp3 pada algorithm 

pada inner model. 
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3. Menentukan metode resampling 

Prosedur resampling atau penyampelan ulang dilakukan karena nilai 

signifikansi dari estimasi model PLS tidak diketahui. Program WarpPLS 5.0 

menyediakan tujuh pilihan metode resampling, yaitu: stable1, stable2, stable3, 

bootstrapping, jackknifing, stable, dan parametric. Jackknifing hanya 

menggunakan sub sampel dari sampel asli yang dikelompokkan ke dalam grup 

untuk melakukan resampling kembali dan hasil metode jackknifing akan stabil 

jika jumlah original sampel kurang dari 100 dan dapat digunakan pada sampel 

yang mengandung outlier. 

Bootstrapping merupakan metode penyampelan ulang dengan 

menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan resampling kembali. Metode 

Bootstrapping melakukan replacement untuk membuat sampel baru secara acak 

yang diambil dari original sampel dengan jumlah ribuan sampai jutaan dengan 

tujuan untuk memecahkan masalah estimasi standar error dari parameter model 

dan untuk mengestimasi standar approximation seperti metode delta. Stable3 

merupakan default dari metode resampling pada program WarpPLS 5.0 yang 

didesain untuk menghasilkan standar error yang konsisten dengan p-value kecil 

dan lebih akurat dibandingkan dengan stable1. 

4. Menggambar diagram jalur dan mengonversi ke dalam persamaan 

Falk dan Miller (1992) dalam Ghozali dan Latan (2014:61) 

merekomendasikan untuk menggunakan prosedur monogram reticular action 

modeling (RAM).  Konstruk teoritikal sebagai penunjuk variabel laten harus 

digambar dalam bentuk bulatan elips atau lingkaran (circle). Indikator harus 

digambar dalam bentuk kotak atau squares. Pengaruh antar konstruk yang diteliti 

digambar dengan arah panah tunggal. Diagram jalur dalam penelitian ini 

digambarkan dalam Gambar 5.1 berikut: 
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Gambar 5.1 

Diagram Jalur Penelitian 

 

Keterangan: 
KS  =  Kualitas Sistem/konstruk eksogen 1 
KI = Kualitas Informasi/konstruk eksogen 2 
IP = Intensitas Penggunaan/konstruk mediasi 1 
KP = Kepuasan Pengguna/konstruk mediasi 2 
KB = Kebermanfaatan/konstruk endogen  
 

Dari diagram jalur penelitian, maka dapat dikonversi ke dalam persamaan inner 

model sebagai berikut: 

 Model 1 

KB = β1KS + β2KI + ζ1 

 Model 2 

IP = β3KS + β4KI + ζ2  

 Model 3 

KP = β5KS + β6KI + ζ3  

 Model 4 

KB= β7IP + β8KS  + β9KI  +ζ4 
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 Model 5 

KB= β10KP + β11KS  + β12KI  +ζ5 

 Model 6 

KB = β13KS + β14KI + β15IP + β16KP + ζ6 

Keterangan: 
KS  = Kualitas Sistem 
KI = Kualitas Informasi 
IP = Intensitas Penggunaan 
KP = Kepuasan Pengguna 
KB = Kebermanfaatan 
ζ1 … ζ6 = Tingkat Kesalahan Pengukuran 
β1 … β16  = Koefisien Jalur 
 

Persamaan outer model pada setiap konstruk dapat dilihat pada Tabel 5.2 

berikut: 

Tabel 5.2 Persamaan Outer Model 

Jenis 
Konstruk 

Konstruk Persamaan Outer Model  

Konstruk 
Eksogen 
(Reflektif) 

Kualitas Sistem 
(KS) 

KS1=λKS1KS+δ1 

KS2=λKS2KS+δ2 

KS3=λKS3KS+δ3 

KS4=λKS4KS+δ4 

KS5=λKS5KS+δ5 

KS6=λKS6KS+δ6 

Kualitas Informasi 
(KI) 

KI1=λKI1KI+δ7 

KI2=λKI2KI+δ8 

KI3=λKI3KI+δ9 

KI4=λKI4KI+δ10 

KI5=λKI5KI+δ11 

KI6=λKI6KI+δ12 

Konstruk 
Endogen 
(Reflektif) 

Intensitas Penggunaan (IP) IP1=λIP1IP+ δ13 

IP2=λIP2IP+ δ14 

Kepuasan Pengguna 
(KP) 

KP1=λKP1KP+δ15 

KP2=λKP2KP+δ16 

KP3=λKP3KP+δ17 

KP4=λKP4KP+δ18 

Konstruk 
Endogen 
(Reflektif) 

Kebermanfaatan (KB) KB1=λKB1KB+ δ19 

KB2=λKB2KB+ δ20 

KB3=λKB3KB+ δ21 

KB4=λKB4KB+ δ22 

KB5=λKB5KB+ δ23 

 
Keterangan: 
λ = Koefisien regresi yang menghubungkan konstruk dan indikatornya 
δ = Residual kesalahan pengukuran 
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5. Evaluasi Model PLS 

PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan distribusi tertentu 

untuk mengestimasi parameter dan meprediksi hubungan kausalitas. Evaluasi 

model PLS dapat dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner model. 

a). Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

reliabilitas model. Parameter model pengukuran yaitu validitas konvergen, 

validitas diskriminan, composite reliability dan cronbach’s alpha (Abdillah dan 

Hartono, 2015:193). Model Pengukuran digunakan untuk menguji validitas 

konstruk dan reliabilitas instrument.  

1) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebuah konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model 

prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi 

dalam model pengukuran. Instrumen dalam sebuah penelitian harus mengukur 

senyatanya (actually) dan seakuratnya (accurately) apa yang harus diukur dari 

konsep. Pengukuran konsep senyatanya berhubungan dengan validitas 

(seberapa actual dapat dikatakan valid) dan pengukuran seakuratnya 

berhubungan dengan reliabilitas (seberapa akurat dapat diandalkan). Model 

pengukuran digunakan untuk menguji validitas konsruk dan reliabilitas instrument 

(Abdillah dan Hartono, 2015:194). 

2) Uji Validitas 

Validitas menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu instrumen sesuai teori-teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu konstruk. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Abdillah dan Hartono, 2015:194). Pengukuran dikatakan valid jika mengukur 
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tujuannya dengan nyata atau benar. Alat ukur yang tidak valid adalah yang 

memberikan hasil ukuran yang menyimpang dari tujuannya (Hartono, 

2007a:120).  

Validitas konstruk merupakan salah satu bagian dari validitas internal 

yang dipergunakan unuk menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh 

dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu konstruk. Validitas dapat dinilai melalui: 

a). Validitas konvergen, terkait dengan prinsip bahwa indikator dari suatu 

konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika 

skor-skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur 

konstruk yang sama mempunyai korelasi yang tinggi (Hartono, 2007a:128). 

b). Validitas diskriminan, terkait dengan prinsip bahwa indikator pada konstruk 

yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Validitas diskriminan 

terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua buah konstruk 

yang diprediksikan tidak berkorelasi menghasilkan skor-skor yang memang 

tidak berkorelasi (Hartono, 2007a:129). 

3) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur 

dengan stabil dan konsisten. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari 

pengukurnya. Suatu instrumen atau pengukur dikatakan reliable jika pengukur itu 

dapat dipercaya. Agar dapat dipercaya, maka hasil dari pengukurannya harus 

akurat dan konsisten (Hartono, 2007a:120). Ada dua metode yang digunakan 

dalam uji reliabilitas, yaitu Cronbach’s alpha dan Composite reliability. 

Cronbach’s alpha digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu 

konstruk dan composite reliability digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya 

reliabilitas suatu konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015:196). Adapun parameter 

uji validitas dan uji reliabilitas dalam model pengukuran adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.3 

Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran 

Kriteria Parameter Rule of Thumb 

Uji Validitas   
Convergent 

Validity 
Avarage Variance 
Extracted (AVE) 

> 0.50  

 Loading Factor > 0.60  

 P value loading 
factor 

<0.05 

Discriminant 
Validity 

Akar kuadrat AVE 
dan korelasi antar 

variabel laten 

Akar kuadrat AVE > Korelasi 
antar Variabel Laten 

 Loading Factor dan 
Cross Loading 

LF > CL 

   

Uji Reliabilitas   

Cronbach’s Alpha  > 0.60  

Composite 
Reliability 

 > 0.60  

Sumber: Ghozali dan Latan (2014:95) 

b). Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten (Abdillah dan Hartono, 2015:193). Melalui proses 

bootstrapping, parameter uji t-statistik diperoleh untuk memprediksi adanya 

hubungan kausalitas. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk 

konstruk dependen, p-value tiap path untuk uji signifikan antar konstruk dalam 

model struktural. Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R2 berarti 

semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai koefisien 

path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian 

hipotesis. Selain melihat nilai R-Squares, dalam inner model dapat juga 

dilakukan dengan Q2 predictive relevance atau sering disebut dengan predictive 

sample reuse yang dikembangkan oleh Stone (1974) dan Geisser (1974) dalam 

Ghozali dan Latan (2014; 99-100). 
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Tabel 5.4 

Rule of Thumb Evaluasi Model Struktural 

Kriteria Rule of Thumb 

R-Square atau Adjusted R2 ≤0.70, ≤0.45 dan ≤0.25 menunjukkan model 
kuat, moderat dan lemah 

Q2 predictive relevance Q2>0 menunjukkan model mempunyai 
predictive relevance dan jika Q2<0 
menunjukkan bahwa model kurang memiliki 
predictive relevance. 

Signifikansi (one tailed) p-values = 0.05 (significance level = 5 %)  

Sumber: Ghozali dan Latan (2014:106) 

5.5.3 Pengujian Efek Mediasi 

Efek mediasi menunjukkan hubungan antara konstruk eksogen dan 

endogen melalui variabel penghubung atau antara. Pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel endogen bisa secara langsung tetapi juga bisa melalui variabel 

penghubung atau mediator (Ghozali dan Latan 2014:199). Beberapa keuntungan 

yang dapat diperoleh dengan menggunakan SEM-PLS, terkait dengan analisis 

efek mediasi jika dibandingkan dengan teknik analisis multivariate biasa (Ghozali 

dan Latan, 2014:200) yaitu dapat menganalisis variabel laten dengan banyak 

indikator, dapat menganalisis model dengan multiple mediator variable, dan 

dapat mengontrol kesalahan pengukuran. 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan dua langkah 

menurut Baron dan Kenny (1986) ; Hair et al. (2001); Kock (2011) (2013) dalam 

Sholihin dan Ratmono (2013:56) yaitu melakukan estimasi direct effect (jalur c) 

dan melakukan estimasi indirect effect secara simultan dengan triangle PLS SEM 

Model (jalur c”, jalur a, dan jalur b). Lebih jelasnya bisa melihat Gambar 5.2 

berikut: 
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Gambar 5.2 

Pengujian Model Mediasi 

 

Sumber: Sholihin dan Ratmono (2013:59) 

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan adanya efek 

mediasi pada pendekatan causal step approach menurut Baron dan Kenny 

dalam Ghozali dan Latan (2014:201), yaitu antara variabel prediktor dan mediator 

terdapat hubungan yang signifikan; antara variabel mediator dan criterion 

terdapat hubungan yang signifikan; dan hubungan antara variabel prediktor dan 

criterion menjadi tidak signifikan ketika variabel mediator dimasukkan kedalam 

model. 

Sholihin dan Ratmono (2013: 57) menjelaskan tentang pengambilan 

kesimpulan tentang mediasi, sebagai berikut: 
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1. Jika koefisien jalur c” (koefisien jalur konstruk eksogen ke konstruk 

endogen setelah dimasukkan konstruk mediasi ke dalam model) tidak 

berubah dibandingkan dengan koesifien jalur c (sebelum dimasukkan 

konstruk mediasi) atau c”=c dan tetap signifikan, hipotesis mediasi tidak 

didukung. 

2. Jika koefisien jalur c” dari estimasi indirect effect nilainya turun 

dibandingkan dengan estimasi direct effect namun tetap signifikan (c”<c), 

bentuk mediasi adalah mediasi sebagian (partial mediation). 

3. Jika koefisien jalur c” dari estimasi indirect effect nilainya turun 

dibandingkan dengan estimasi direct effect dan menjadi tidak signifikan 

(c”<c), bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full mediation). 

5.5.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian dimana kebenaran dari hipotesis tersebut harus dibuktikan 

melalui data yang terkumpul. Menurut statistic, hipotesis diartikan sebagai 

pernyataan tentang keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya 

menggunakan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik) (Sugiyono, 

2012:160). Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara 

parameter dengan statistik (data sampel). Hipotesis alternatif menyatakan ada 

perbedaan antara parameter dan statistic.  

a. Perumusan hipotesis statistik 

H1 : Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan 

H0 : Y1 ≤ 0 

Ha : Y1 > 0 

 

H2 : Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

H0 : Y2 ≤ 0 
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Ha : Y2 > 0 

H3 : Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

H0 : Y3 ≤ 0 

Ha : Y3 > 0 

H4 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan 

H0 : Y4 ≤ 0 

Ha : Y4 > 0 

H5 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

H0 : Y5 ≤ 0 

Ha : Y5 > 0 

H6 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

H0 : Y6 ≤ 0 

Ha : Y6 > 0 

H7 : Intensitas penggunaan berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

H0 : Y7 ≤ 0 

Ha : Y7 > 0 

H8 : Kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

H0 : Y8 ≤ 0 

Ha : Y8 > 0 

H9 : Kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

intensitas penggunaan 

H0 : Y9 ≤ 0 

Ha : Y9 > 0 

 

H10 : Kualitas sistem berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

kepuasan pengguna 

H0 : Y10 ≤ 0 
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Ha : Y10 > 0 

H11 : Kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

intensitas penggunaan 

H0 : Y11 ≤ 0 

Ha : Y11 > 0 

H12 : Kualitas informasi berpengaruh terhadap kebermanfaatan melalui 

kepuasan pengguna 

H0 : Y12 ≤ 0 

Ha : Y12 > 0 

b. Kriteria pengambilan keputusan menerima atau menolak hipotesis 

Kriteria pengambilan keputusan menerima atau menolak hipotesis 

pada output WarpPLS dengan melihat nilai p-value dan melihat nilai 

koefisien jalur (path coefisien). Nilai p-value pada output WarpPLS 5.0 

merupakan hasil pengujian untuk one tailed (Kock, 2002:25). Apabila nilai p-

value lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat pengaruh antar konstruk 

penelitian. Sebaliknya, apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, berarti 

tidak terdapat pengaruh antar konstruk penelitian. Jika nilai koefisien jalur 

bernilai > 0 maka hiotesis diterima, sedangkan jika nilai koefisien jalur ≤ 0 

maka hipotesis ditolak. 

5. 6. Hasil Pilot Test 

Pilot test dalam penelitian ini dilakukan pada 29 responden, yakni 

pengelola keuangan pada satuan kerja Kementerian Keuangan di luar sampel, 

yaitu pengelola keuangan pada satuan kerja Kementerian Keuangan di 

lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jakarta serta 

mahasiswa/mahasiswi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya program beasiswa STAR BPKP Batch 5 yang merupakan 
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program beasiswa bagi pengelola keuangan. Pengujian validitas dan reliabilitas 

dilakukan pada pilot test untuk mengevaluasi item-item pertanyaan dalam 

kuesioner.  

Peneliti menggunakan WarpPLS 5.0 untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dimaksudkan untuk menguji apakah 

indikator atau item instrument dapat menjelaskan konstruk laten yang akan 

diukur sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji apakah indikator 

atau item instrumen dapat dipergunakan untuk melakukan pengukuran lebih dari 

dua kali dengan hasil yang akurat. Adapun hasil pilot test sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

1) Hasil uji validitas konvergen 

Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah loading 

factor diatas 0,6 dan Average Variance Extracted (AVE) diatas 0,5. Hasil uji 

validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Indicator loadings and cross-loadings: 
View combined loadings and cross-loadings (Pilot Test) 

 
KS KI IP KP KB P value 

              

AVE 0.530 0.672 0.800 0.515 0.679   

         

KS1 0.755 0.193 -0.103 0.152 0.144 <0.001 

KS2 0.771 0.006 0.080 -0.097 -0.128 <0.001 

KS3 0.720 0.291 -0.036 -0.289 -0.047 <0.001 

KS4 0.790 -0.367 0.048 0.065 0.007 <0.001 

KS5 0.621 0.141 -0.044 0.213 -0.173 <0.001 

KS6 0.696 -0.225 0.046 -0.021 0.180 <0.001 

KI1 0.238 0.777 0.116 -0.146 -0.414 <0.001 

KI2 -0.067 0.890 -0.119 -0.035 -0.079 <0.001 

KI3 -0.142 0.904 -0.193 0.138 0.146 <0.001 

KI4 -0.203 0.778 -0.072 -0.141 0.510 <0.001 

KI5 -0.150 0.783 0.229 -0.062 0.036 <0.001 

KI6 0.360 0.774 0.086 0.230 -0.214 <0.001 

IP1 -0.044 -0.013 0.894 -0.061 0.020 <0.001 
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KS KI IP KP KB P value 

IP2 0.044 0.013 0.894 0.061 -0.020 <0.001 

KP1 -0.281 0.229 -0.100 0.744 0.199 <0.001 

KP2 -0.078 0.187 -0.107 0.713 -0.093 <0.001 

KP3 -0.155 -0.145 -0.073 0.666 0.291 <0.001 

KP4 0.494 -0.277 0.268 0.745 -0.370 <0.001 

KB1 0.255 -0.155 -0.102 0.003 0.886 <0.001 

KB2 -0.152 0.319 -0.013 -0.177 0.737 <0.001 

KB3 -0.213 -0.057 0.042 0.264 0.846 <0.001 

KB4 0.004 -0.065 -0.119 -0.010 0.781 <0.001 

KB5 0.072 0.002 0.182 -0.103 0.860 <0.001 

Sumber: Lihat lampiran 5 

Berdasarkan Tabel 5.5 nilai AVE untuk masing-masing konstruk diatas 0,5 dan 

nilai loading factor untuk masing-masing indikator konstruk diatas 0,6. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator pengukur konstruk mempunyai 

korelasi yang tinggi. 

2) Hasil uji validitas diskriminan 

Syarat memenuhi validitas diskriminan adalah akar kuadrat AVE lebih besar dari 

pada korelasi antar konstruk dan nilai Loading Factor > nilai Cross Loading. Hasil 

uji validitas diskriminan dapat dilihat pada Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 

Correlations among latent variables and errors: 
View correlations among latent variables wit sq. rts. of AVEs (Pilot Test) 

  KS KI IP KP KB 

KS 0.728 0.595 0.132 0.365 0.441 

KI 0.595 0.820 0.159 0.370 0.239 

IP 0.132 0.159 0.894 0.202 0.166 

KP 0.365 0.370 0.202 0.718 0.289 

KB 0.441 0.239 0.166 0.289 0.824 

Sumber: Lihat lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 5.6, dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk KS 

sebesar 0,728, konstruk KI sebesar 0,820, konstruk IP sebesar 0,894, konstruk 

KP sebesar 0,718, dan konstruk KB sebesar 0,824 yang masing-masing nilainya 
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lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk lainnya pada kolom yang sama. Hal 

ini dapat diartikan bahwa semua konstruk memprediksi indikator pada bloknya 

lebih baik dibandingkan dengan indikator pada blok yang lain. Dari Tabel 5.5 

dapat dilihat bahwa nilai loading factor > cross loading. Hal tersebut  

membuktikan bahwa 23 indikator yang digunakan telah memenuhi syarat 

validitas diskriminan. 

b. Uji Reliabilitas 

Rule of thumb yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah nilai cronbach’s 

alpha di atas 0,60 dan nilai composite reliability di atas 0,60. Hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.7. 

Tabel 5.7 

Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha (Pilot Test) 
 

 
KS KI IP KP KB 

Composite 
reliability 

coefficients 

0.870 0.924 0.889 0.809 0.913 

Cronbach's alpha 
coefficients 

0.821 0.901 0.749 0.685 0.880 

Sumber: Lihat lampiran 7 

 

Berdasarkan tabel 5.7 nilai cronbach’s alpha di atas 0,60 dan nilai composite 

reliability di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi, konsistensi, 

dan ketepatan indikator dalam melakukan pengukuran cukup tinggi. 
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BAB 6 

BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara di 

lingkungan Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 

keuangan dan kekayaan Negara dan berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh 

seorang Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki sebelas unit 

organisasi setingkat eselon 1, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.  

Dari sebelas unit eselon 1 tersebut, hanya kantor-kantor dari enam unit 

eselon 1 yang menjadi objek dari penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan tidak 

semua unit eselon 1 mempunyai kantor vertikal di daerah. Kantor-kantor vertikal 

yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah kantor-kantor vertikal di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sekretariat Jenderal, 

dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengambilan data 

primer secara langsung dari sampel melalui teknik pengumpulan data dengan 
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menggunakan kuesioner. Penentuan sampel dalam penelitian ini mengunakan 

metode simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi. Penyebaran kuesioner dilakukan selama kurang lebih 4 minggu 

terhitung mulai tanggal 7 Agustus sampai tanggal 7 September 2017. Dari 157 

kuesioner yang telah disebar, didapatkan 97 kuesioner (61,78%) yang dapat 

diolah dengan rincian pada Tabel 6.1 berikut: 

Tabel 6.1 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Jumlah kuesioner yang 
disebar 

157 100,00 

Jumlah kuesioner yang tidak 
kembali 

58 36.94% 

Jumlah kuesioner yang 
kembali 

99 63.06% 

Jumlah kuesioner yang tidak 
dapat diolah 

2 1.27% 

Kuesioner yang dapat diolah 97 61.78% 

Sumber: Data yang diolah 2017 

Kuesioner yang kembali berjumlah 99 dan sebanyak 2 kuesioner yang 

kembali tidak dapat diolah karena responden bukan merupakan pengguna 

Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung. Hal tersebut dimungkinkan 

karena pada kantor tersebut tidak terdapat pengadaan yang menggunakan bukti 

pembelian atau kuitansi, sehingga Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 

(PPHP) tidak perlu melakukan input data pada Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang layak 

untuk diuji sejumlah 97 kuesioner atau sebesar 61,78% dari jumlah sampel 

penelitian. 
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6.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan, lama pengalaman di bidang pengadaan, dan jabatan. Adapun 

karakteristik responden diuraikan pada Tabel 6.2 berikut: 

Tabel 6.2 

Karakteristik Responden 

No. Jenis Kelamin 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 Pria 85 87.63% 

2 Wanita 12 12.37% 

Jumlah 97 100.00% 

   

No. Usia 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 <30 tahun 34 35.05% 

2 31-40 tahun 40 41.24% 

3 41-50 tahun 16 16.49% 

4 >50 tahun 7 7.22% 

Jumlah 97 100.00% 

   

No Tingkat Pendidikan 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 SMA 4 4.12% 

2 D1/D3 37 38.14% 

3 S1 42 43.30% 

4 S2 14 14.43% 

Jumlah 97 100.00% 

   

No 
Lama Pengalaman di Bidang 

Pengadaan  

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 <2 tahun 25 25.77% 

2 2-5 tahun 43 44.33% 

3 >5 tahun 29 29.90% 

Jumlah 97 100.00% 

   

No Jabatan 

Frekuensi 

Orang 
Persentase 

(%) 

1 Pejabat Pembuat Komitmen 33 34.02% 

2 Pejabat Pengadaan 41 42.27% 

3 Pejabat/Panitia Penerima Hasil 23 23.71% 
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Pekerjaan (PPHP) 

Jumlah 97 100.00% 
Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2017) 

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki 

merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 85 orang 

atau sebesar 87,63% sedangkan responden berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 12 atau sebesar 12,37%. Berdasarkan komposisi tersebut 

menunjukkan kaum pria mendominasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa 

yang memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi. 

Karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa 

responden terbanyak berusia 31-40 tahun sebanyak 40 orang atau sebesar 

41,24%. Responden yang berusia di bawah 30 tahun sebanyak 34 orang atau 

sebesar 35,05%, yang berusia 41-50 tahun sebanyak 16 orang atau 16,49%, dan 

yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 7,22%. 

Berdasarkan komposisi tersebut menunjukkan golongan usia produktif 31-40 

tahun mendominasi profesi pengelola keuangan, khususnya di bidang 

pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mempunyai pemahaman yang lebih 

pada sistem informasi berbasis teknologi. 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan S2 sebanyak 14 orang atau sebesar 14,43%, tingkat 

pendidikan S1 sebanyak 42 orang atau sebesar 43,30%, tingkat pendidikan 

D1/D3 sebanyak 37 orang atau sebesar 38,14%, dan tingkat pendidikan SMA 

sebanyak 4 orang atau sebesar 4,12%. Berdasarkan komposisi tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat penting untuk menunjang kinerja 

pengelola keuangan keuangan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis 

teknologi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Karakteristik responden berdasarkan lama pengalaman di bidang 

pengadaan, yaitu di bawah 2 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 25,77%, 
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yang bekerja antara 2-5 tahun sebanyak 43 orang atau sebesar 44,33%, yang 

bekerja di atas 5 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 29,90%. Komposisi 

tersebut menunjukkan bahwa responden sebagian besar sudah sangat 

berpengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Karakteristik responden berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa 

responden yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sebanyak 33 

orang atau 34,02%, responden yang menjabat sebagai pejabat pengadaan 

sebanyak 41 orang atau sebesar 42,27%, dan responden yang menjabat 

sebagai pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) sebanyak 23 orang 

atau sebesar 23,71%. 

6.3 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif atas jawaban responden dilakukan untuk mengetahui 

tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang dipergunakan pada 

kuesioner berdasarkan indikator dan skala, untuk selanjutnya diolah secara 

statistik untuk mengetahui kategori skor berdasarkan kategori jawaban 

responden dengan menggunakan lima tingkatan. Tingkatan 81%-100% 

dikategorikan sangat tinggi, tingkatan 61%-80% dikategorikan tinggi, tingkatan 

41%-60% dikategorikan cukup tinggi, tingkatan 21%-40% dikategorikan rendah, 

dan tingkatan 0%-20% dikategorikan sangat rendah. 

6.3.1 Konstruk Kualitas Sistem 

Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi hardware dan software 

dalam sistem informasi dan fokusnya adalah kinerja dari sistem. Kualitas sistem 

mencerminkan karakteristik yang diinginkan dari kinerja sistem yang 

bersangkutan (Urbach dan Muller, 2012). Kualitas sistem dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai keterkaitan fitur dalam sistem termasuk performa dan user 

interface. Instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk kualitas sistem 

diadopsi dari skala pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh Livari (2005), 
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Wahyuni (2011), dan Oktavia (2016) yaitu kemudahan penggunaan, keamanan 

data, waktu respon yang cepat, kemudahan dan kenyamanan akses, pemulihan, 

dan mudah dipelajari. Distribusi jawaban responden untuk konstruk kualitas 

sistem diuraikan pada Tabel 6.3. 

 

 

Tabel 6.3 

Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Kualitas Sistem 

Item 
(Butir) 

Frekuensi Jawaban Responden (F) & Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

(%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

KS1 29 29.90% 47 48.45% 18 18.56% 3 3.09% 0 0.00% 4.05 81.03% 

KS2 39 40.21% 39 40.21% 18 18.56% 1 1.03% 0 0.00% 4.20 83.92% 

KS3 19 19.59% 42 43.30% 33 34.02% 2 2.06% 1 1.03% 3.78 75.67% 

KS4 27 27.84% 46 47.42% 24 24.74% 0 0.00% 0 0.00% 4.03 80.62% 

KS5 12 12.37% 33 34.02% 45 46.39% 6 6.19% 1 1.03% 3.51 70.10% 

KS6 23 23.71% 48 49.48% 24 24.74% 2 2.06% 0 0.00% 3.95 78.97% 

Rata-Rata Konstruk Kualitas Sistem 3.92 78.38% 

Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2017) 

 Tabel 6.3 menunjukkan bahwa konstruk Kualitas Sistem (KS) menurut 

tanggapan responden dikategorikan memiliki skor tinggi. Kondisi ini terlihat dari 

nilai persepsi rata-rata responden sebesar 3,92 atau sebesar 78.38%. Kriteria 

utama yang dipilih responden dalam menilai baik buruknya kualitas sistem 

informasi adalah kemudahan penggunaan. Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam 

membantu proses pengelolaan keuangan, khususnya di bidang pengadaan 

langsung. Pengguna sistem informasi berasal dari berbagai macam latar 

belakang pendidikan dan pengalaman sehingga kemudahan penggunaan 

menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Secara keseluruhan, persepsi 

responden atas kualitas sistem pada Sistem Informasi Manajemen Pengadaan 

Langsung yang diterapkan di Kementerian Keuangan dinilai baik. 
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6.3.2 Konstruk Kualitas Informasi 

Kualitas informasi dalam penelitian ini diartikan sebagai kualitas dari hasil 

output sistem informasi manajemen pengadaan langsung. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur konstruk kualitas informasi diadopsi dari skala 

pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh Livari (2005) dan Wahyuni 

(2011) yaitu kelengkapan, ketepatan, keakuratan, konsistensi, kekinian dan 

bentuk dari keluaran. Distribusi jawaban responden untuk konstruk kualitas 

informasi diuraikan pada Tabel 6.4. 

Tabel 6.4 

Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Kualitas Informasi 

Item 
(Butir) 

Frekuensi Jawaban Responden (F) & Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

(%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

KI1 21 21.65% 41 42.27% 29 29.90% 6 6.19% 0 0.00% 3.79 75.88% 

KI2 25 25.77% 47 48.45% 23 23.71% 2 2.06% 0 0.00% 3.98 79.59% 

KI3 13 13.40% 46 47.42% 32 32.99% 6 6.19% 0 0.00% 3.68 73.61% 

KI4 22 22.68% 48 49.48% 24 24.74% 3 3.09% 0 0.00% 3.92 78.35% 

KI5 24 24.74% 42 43.30% 27 27.84% 4 4.12% 0 0.00% 3.89 77.73% 

KI6 23 23.71% 45 46.39% 27 27.84% 2 2.06% 0 0.00% 3.92 78.35% 

Rata-Rata Konstruk Kualitas Informasi 3.86 77.25% 

Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2017) 

Tabel 6.4 menunjukkan bahwa konstruk Kualitas Informasi (KI) menurut 

tanggapan responden dikategorikan memiliki skor tinggi. Kondisi ini terlihat dari 

nilai persepsi rata-rata responden sebesar 3,86 atau sebesar 77.25%. Indikator 

yang paling tinggi menurut responden adalah ketepatan laporan bagi pengguna 

dengan skor sebesar 3,98. Hal ini menunjukkan bahwa factor utama yang 

menjadi pertimbangan responden dalam menilai kualitas informasi adalah bentuk 

laporan yang tepat dan sesuai bagi pengguna. Secara keseluruhan, persepsi 

responden atas kualitas informasi yang dihasilkan SIMPeL dinilai baik. 

6.3.3 Konstruk Intensitas Penggunaan 

Intensitas penggunaan informasi atau output dari sistem informasi 

mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Instrumen 
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yang digunakan untuk mengukur konstruk penggunaan diadopsi dari skala 

pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh Livari (2005) dan Oktavia (2016). 

Indikator ini hanya terdiri dari dua item yaitu penggunaan waktu harian dan 

frekuensi penggunaan. Distribusi jawaban responden untuk konstruk intensitas 

penggunaan diuraikan pada Tabel 6.5. 

 

Tabel 6.5 

Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Intensitas Penggunaan  

Item 

(Butir) 

Frekuensi Jawaban Responden (F) & Persentase (%) 

Rata-

Rata 

Skor 

(%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

IP1 24 24.74% 34 35.05% 24 24.74% 11 11.34% 4 4.12% 3.65 72.99% 

IP2 3 3.09% 23 23.71% 49 50.52% 10 10.31% 12 12.37% 2.95 58.97% 

Rata-Rata Konstruk Intensitas Penggunaan 3.30 65.98% 

Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2017) 

 

Tabel 6.5 menunjukkan bahwa konstruk Intensitas Penggunaan (IP) 

menurut tanggapan responden dikategorikan memiliki skor tinggi. Kondisi ini 

terlihat dari nilai persepsi rata-rata responden sebesar 3,30 atau sebesar 

65.98%. Indikator yang paling tinggi menurut responden adalah penggunaan 

waktu harian dengan skor sebesar 3,30. Hal tersebut menandakan bahwa para 

responden setuju bahwa pada proses pengadaan langsung, responden akan 

cenderung lebih sering berinteraksi dengan Sistem Informasi Manajemen 

Pengadaan Langsung. Secara keseluruhan, persepsi responden atas intensitas 

penggunaan SIMPeL dinilai baik. 

6.3.4 Konstruk Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna (user satisfaction) merupakan respon dan umpan 

balik yang dimunculkan pengguna setelah menggunakan sistem informasi. Sikap 

pengguna terhadap penggunaan sistem informasi merupakan suatu hal yang 
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subyektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur konstruk kepuasan pengguna 

diadopsi dari skala pengukuran yang dibangun dan digunakan oleh McGill et al. 

(2003) dan Wahyuni (2011) yaitu efisiensi, efektivitas, kepuasan, dan sesuai 

harapan. Distribusi jawaban responden untuk konstruk kepuasan pengguna 

diuraikan pada Tabel 6.6. 

Tabel 6.6 

Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Kepuasan Pengguna 

Item 
(Butir) 

Frekuensi Jawaban Responden (F) & Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

(%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

KP1 20 20.62% 51 52.58% 21 21.65% 4 4.12% 1 1.03% 3.88 77.53% 

KP2 15 15.46% 52 53.61% 26 26.80% 4 4.12% 0 0.00% 3.80 76.08% 

KP3 20 20.62% 46 47.42% 26 26.80% 5 5.15% 0 0.00% 3.84 76.70% 

KP4 3 3.09% 45 46.39% 47 48.45% 2 2.06% 0 0.00% 3.51 70.10% 

Rata-Rata Konstruk Kepuasan Pengguna 3.76 75.10% 

Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2017) 

Tabel 6.6 menunjukkan bahwa konstruk Kepuasan Pengguna (KP) 

menurut tanggapan responden dikategorikan memiliki skor tinggi. Kondisi ini 

terlihat dari nilai persepsi rata-rata responden sebesar 3,76 atau sebesar 

75.10%. Indikator yang paling tinggi menurut responden adalah efisiensi dengan 

skor sebesar 3,88. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi 

pertimbangan responden dalam menilai kepuasan atas penggunaan SIMPeL 

adalah efisiensi. Hal tersebut dapat dipahami karena responden menganggap 

bahwa dengan menggunakan SIMPeL proses pengadaan menjadi lebih efisien. 

Secara keseluruhan, persepsi responden atas kepuasan pengguna terhadap 

SIMPeL dinilai baik. 

6.3.5 Konstruk Kebermanfaatan 

Kebermanfaatan adalah manfaat-manfaat yang dirasakan oleh individu 

dalam penggunaan sistem dan juga manfaat yang dirasakan oleh organisasi. 

Manfaat individu ini dapat dilihat dari intensitas penggunaan sistem yang 
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meningkat dan adanya rasa puas yang muncul dari penggunaan sistem sehingga 

dapat memberikan nilai tambah berupa peningkatan kinerja individu bahkan 

organisasi. Kebermanfaatan dalam penelitian ini merupakan manfaat dari 

penggunaan sebuah sistem informasi bagi pengguna individu maupun 

organisasi. Indikator konstruk kebermanfaatan diambil dari penelitian Wahyuni 

(2011) dan Oktavia (2016) yaitu memberikan manfaat kepada pengguna, 

meningkatkan produktivitas pengguna, meningkatkan kinerja pengguna, 

meningkatkan produktivitas organisasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. 

Distribusi jawaban responden untuk konstruk kebermanfaatan diuraikan pada 

Tabel 6.7 

Tabel 6.7 

Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Kebermanfaatan 

Item 
(Butir) 

Frekuensi Jawaban Responden (F) & Persentase (%) Rata-
Rata 
Skor 

(%) SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % 

KB1 37 38.14% 48 49.48% 10 10.31% 2 2.06% 0 0.00% 4.24 84.74% 

KB2 34 35.05% 46 47.42% 13 13.40% 3 3.09% 1 1.03% 4.12 82.47% 

KB3 41 42.27% 43 44.33% 10 10.31% 2 2.06% 1 1.03% 4.25 84.95% 

KB4 29 29.90% 53 54.64% 11 11.34% 3 3.09% 1 1.03% 4.09 81.86% 

KB5 33 34.02% 45 46.39% 18 18.56% 1 1.03% 0 0.00% 4.13 82.68% 

Rata-rata Konstruk Kebermanfaatan 4.18 83.51% 

Sumber: Data Primer (Diolah Tahun 2017) 

Tabel 6.7 menunjukkan bahwa konstruk Kebermanfaatan (KB) menurut 

tanggapan responden dikategorikan memiliki skor sangat tinggi. Kondisi ini 

terlihat dari nilai persepsi rata-rata responden sebesar 4,18 atau sebesar 

83.51%. Indikator yang paling tinggi menurut responden adalah meningkatkan 

kinerja pengguna dengan skor sebesar 4,25. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden sudah merasakan manfaat atas penggunaan SIMPeL yakni adanya 

peningkatan dalam kinerja individunya. Secara keseluruhan, persepsi responden 

atas konstruk kebermanfaatan atas penggunaan SIMPeL dinilai sangat baik. 
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6.4 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model pengukuran digunakan untuk melihat validitas dan 

reliabilitas konstruk. Tiga pengujian yang digunakan untuk menilai outer model 

pada penelitian ini, yaitu: uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji 

reliabilitas. 

6.4.1 Uji Validitas Konvergen 

Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu 

konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika skor-skor 

yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang 

sama mempunyai korelasi yang tinggi. Rule of thumb yang ditentukan pada saat 

menyusun metode penelitian yaitu nilai loading factor > 0,6, p-value loading 

factor <0,05, dan  nilai AVE > 0,5. Hasil loading factor untuk setiap indikator 

ditampilkan seperti pada Tabel 6.8 dan nilai AVE ditunjukkan seperti pada Tabel 

6.9. 
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Tabel 6.8 

Indicator loadings and cross-loadings: 
View combined loadings and cross-loadings 

 

KS KI IP KP KB Type (a SE P value 

KS1 0.784 -0.160 0.031 -0.020 0.014 Reflective 0.082 <0.001 

KS2 0.759 0.075 0.158 -0.081 -0.105 Reflective 0.082 <0.001 

KS3 0.806 0.059 -0.013 -0.020 0.159 Reflective 0.081 <0.001 

KS4 0.849 0.054 0.015 -0.075 -0.134 Reflective 0.080 <0.001 

KS5 0.785 0.147 -0.192 -0.043 0.224 Reflective 0.082 <0.001 

KS6 0.809 -0.175 0.005 0.237 -0.150 Reflective 0.081 <0.001 

KI1 0.327 0.760 -0.012 0.058 -0.147 Reflective 0.082 <0.001 

KI2 -0.182 0.881 -0.027 -0.060 0.167 Reflective 0.080 <0.001 

KI3 -0.110 0.765 0.120 -0.267 0.076 Reflective 0.082 <0.001 

KI4 -0.231 0.897 0.042 0.165 -0.047 Reflective 0.079 <0.001 

KI5 0.447 0.779 -0.071 -0.107 -0.073 Reflective 0.082 <0.001 

KI6 -0.162 0.888 -0.047 0.167 0.006 Reflective 0.079 <0.001 

IP1 0.152 -0.023 0.921 -0.005 0.048 Reflective 0.079 <0.001 

IP2 -0.152 0.023 0.921 0.005 -0.048 Reflective 0.079 <0.001 

KP1 0.074 0.031 0.128 0.812 -0.022 Reflective 0.081 <0.001 

KP2 -0.039 0.005 0.026 0.847 -0.003 Reflective 0.080 <0.001 

KP3 -0.048 -0.052 -0.056 0.787 0.094 Reflective 0.082 <0.001 

KP4 0.013 0.014 -0.101 0.811 -0.066 Reflective 0.081 <0.001 

KB1 0.125 -0.068 0.023 -0.012 0.848 Reflective 0.080 <0.001 

KB2 -0.036 0.085 -0.046 -0.091 0.846 Reflective 0.080 <0.001 

KB3 -0.159 -0.060 -0.005 0.064 0.820 Reflective 0.081 <0.001 

KB4 -0.022 -0.033 0.028 -0.006 0.845 Reflective 0.080 <0.001 
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KB5 0.112 0.095 0.000 0.060 0.653 Reflective 0.085 <0.001 

 Sumber: Lihat lampiran 8 

Tabel 6.8 menunjukkan 23 indikator memiliki loading factor > 0,6 dan 

signifikan pada p-values < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

telah memenuhi syarat validitas konvergen. Untuk mengantisipasi adanya 

indikasi kolinearitas lateral, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dengan 

menghapus indikator dengan cross loading > 0,5. Tabel 6.8 menunjukkan sudah  

tidak ada cross loading >0,5. Hal ini berarti model penelitian bebas dari 

kolinearitas lateral. 

Tabel 6.9 

Hasil Uji Validitas Konvergen – Nilai AVE 

Konstruk Nilai AVE Ket 

KS 0.639 Valid 

KI 0.690 Valid 

IP 0.848 Valid 

KP 0.664 Valid 

KB 0.650 Valid 

Sumber: Lihat lampiran 9 

 

6.4.2 Uji Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa indikator pada 

konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Validitas diskriminan 

terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua buah konstruk yang 

diprediksikan tidak berkorelasi menghasilkan skor-skor yang memang tidak 

berkorelasi (Hartono, 2007a:129). Validitas diskriminan pada model pengukuran 

dengan indikator yang bersifat reflektif dinilai berdasarkan perbandingan cross 

loading dan loading factor, dimana nilai loading factor harus lebih besar daripada 

nilai cross loading serta nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar 

konstruk. Tabel 6.8 telah menunjukkan bahwa nilai loading factor > cross loading. 

Tahap selanjutnya adalah melihat nilai akar kuadrat AVE yang harus lebih besar 

dari korelasi antar konstruk yang dapat dilihat pada Tabel 6.10. 
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Tabel 6.10 

Correlations among latent variables and errors: 

View correlations among latent variables wit sq. rts. of AVEs 

  KS KI IP KP KB 

KS 0.799 0.627 0.373 0.601 0.596 

KI 0.627 0.830 0.304 0.566 0.459 

IP 0.373 0.304 0.921 0.365 0.337 

KP 0.601 0.566 0.365 0.815 0.696 

KB 0.596 0.459 0.337 0.696 0.806 
Sumber: Lihat lampiran 10 

Berdasarkan Tabel 6.10 dapat disimpulkan bahwa akar AVE konstruk KS 

sebesar 0,799, konstruk KI sebesar 0,830, konstruk IP sebesar 0,921, konstruk 

KP sebesar 0,815, dan konstruk KB sebesar 0,806 yang masing-masing nilainya 

lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk lainnya pada kolom yang sama. Hal 

ini dapat diartikan bahwa semua konstruk memprediksi indikator pada bloknya 

lebih baik dibandingkan dengan indikator pada blok yang lain. Hal tersebut  

membuktikan bahwa 23 indikator yang digunakan telah memenuhi syarat 

validitas diskriminan. 

6.4.3 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur 

dengan stabil dan konsisten. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari 

pengukurnya. Suatu instrumen atau pengukur dikatakan reliabel jika pengukur itu 

dapat dipercaya. Agar dapat dipercaya, maka hasil dari pengukurannya harus 

akurat dan konsisten (Hartono, 2007a:120). Ada dua metode yang digunakan 

dalam uji reliabilitas, yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. Rule of 

thumb yang digunakan untuk composite reliability dan cronbach’s alpha dengan 

nilai lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 6.11. 
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Tabel 6.11 
Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

 
KS KI IP KP KB 

Composite reliability coefficients 0.914 0.930 0.918 0.887 0.902 

Cronbach's alpha coefficients 0.886 0.909 0.821 0.831 0.863 

 Sumber: Lihat lampiran 9 

Tabel 6.11 menunjukkan bahwa nilai composite reliability terendah dimiliki 

oleh konstruk kepuasan pengguna dengan nilai sebesar 0,887 dan nilai tertinggi 

dimiliki oleh konstruk kualitas informasi dengan nilai sebesar 0,930. Nilai 

cronbach’s alpha terendah dimiliki oleh konstruk intensitas penggunaan dengan 

nilai sebesar 0,821 dan nilai tertinggi dimiliki oleh konstruk kualitas informasi 

dengan nilai sebesar 0,909. Nilai composite reliability dan cronbach’s alpha untuk 

semua konstruk lebih dari batas minimal yang ditentukan pada rule of thumb 

sebesar 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini 

mempunyai reliabilitas baik. 

6.4.4 Kolinearitas 

Masalah kolinearitas dapat menyebabkan hasil sebuah penelitian salah 

dan menjerumuskan (miss-leading results). Penelitian ini menguji masalah 

kolinearitas vertikal dan lateral. Model penelitian sudah menunjukkan bebas dari 

indikasi kolinearitas vertikal yang ditunjukkan dengan nilai Average full 

collinearity VIF (AFVIF) sebesar 1,943 (lihat lampiran 22) dan bebas dari 

kolinearitas lateral yang ditunjukkan dengan hasil nilai cross loading tiap indikator 

< 0,5 (lihat Tabel 6.8) sehingga dapat diambil simpulan konstruk bebas dari 

masalah kolinearitas baik vertikal maupun lateral. 

6.5 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk mengetahui  

kekuatan prediksi dari model struktural. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai R-

Squares dan Q2 predictive relevance sebagaimana disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 6.12 Nilai R-Squares Model Struktural 

Konstruk R-Squares Kategori 

IP 0,159 Lemah   

KP 0,476 Lemah   

KB 0,530 Moderat 

  Sumber: Lihat lampiran 11 

Tabel 6.12 menunjukkan nilai R-Squared konstruk Kebermanfaatan (KB) 

sebesar 0,530. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk Kebermanfaatan (KB) dapat 

dijelaskan sebesar 53% oleh Kualitas Sistem (KS), Kualitas Informasi (KI), 

Intensitas Penggunaan (IP), dan Kepuasan Pengguna (KP), sisanya sebesar 

47% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

Pengujian model struktural selanjutnya adalah dengan menghitung nilai 

predictive relevance (Q-squared test) untuk mengetahui apakah model 

mempunyai predictive relevance ataukah tidak. Hasil uji Q-Squared ditunjukkan 

dalam Tabel 6.13. 

Tabel 6.13 Nilai Q-Squares Model Struktural 

Konstruk Q-Squares 

IP 0,164 

KP 0,480 

KB 0,621 

  Sumber: Lihat lampiran 11 

Tabel 6.13 menunjukkan nilai Q-Squared sebesar 0,621 menunjukkan 

bahwa hasil estimasi model memiliki validitas prediktif yang baik karena bernilai 

lebih dari nol. 

 

6.6 Pengujian Efek Mediasi 

Pengujian efek mediasi dilakukan dengan menggunakan prosedur 2 

tahapan sesuai dengan yang dikembangkan Baron dan Kenny (1986) dalam 

Sholihin dan Ratmono (2013:56-57), yaitu: 
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1. Pengujian pengaruh langsung konstruk eksogen terhadap konstruk 

endogen.  

Pengujian dilakukan dengan melihat pengaruh langsung konstruk Kualitas 

Sistem (KS) dan konstruk Kualitas Informasi (KI) terhadap konstruk 

Kebermanfaatan (KB). Metode yang digunakan dalam pengujian pengaruh 

langsung konstruk Kualitas Sistem dan konstruk Kualitas Informasi terhadap 

konstruk Kebermanfaatan menggunakan one-tailed test karena hipotesis 

penelitian memiliki arah positif. Diagram jalur pengaruh langsung ditunjukkan 

pada Gambar 6.1 

Gambar 6.1 

Pengaruh Langsung Konstruk KS dan KI Terhadap Konstruk KB 

 

 

 

 

 

 

Sumber: lihat lampiran 12 

Besaran nilai koefisien jalur, p-values, dan hasil pengujian pengaruh 

langsung (direct effect) konstruk KS dan KI terhadap KB dapat disimpulkan 

seperti pada Tabel 6.14 

Tabel 6.14 

Hasil Uji Pengaruh Langsung KS dan KI terhadap KB 

Hipotesis 
Koefisien 

Jalur 
P-Value 
one tail 

Keputusan 

H2: KS → KB 0,482 <0,01 Diterima 

H5: KI → KB 0,171 0,04 Diterima 

Sumber: lihat lampiran 13 

KS 

KI 

KB 

β=0,48 

P<0,01 

 

β=0,17 

P=0,04 

 

R2=0,38 
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Selanjutnya menguji pengaruh konstruk eksogen terhadap kontruk 

mediasi. Dikarenakan ada dua variabel mediasi, pengujian pengaruh konstruk 

eksogen terhadap konstruk mediasi juga akan dilakukan sebanyak dua kali. 

Pengujian yang pertama dilakukan dengan melihat pengaruh Kualitas Sistem 

(KS) dan Kualitas Informasi (KI) terhadap Intensitas Penggunaan (IP). Hasil 

pengujian pengaruh konstruk KS dan KI terhadap IP dapat ditunjukkan seperti 

pada Gambar 6.2. 

Gambar 6.2 

Pengaruh Langsung Konstruk KS dan KI Terhadap Konstruk IP 

 

 

 

 

 

Sumber: lihat lampiran 14 

Besaran nilai koefisien jalur, p-values, dan hasil pengujian pengaruh 

langsung (direct effect) konstruk KS dan KI terhada IP dapat disimpulkan seperti 

pada Tabel 6.15 

Tabel 6.15 

Hasil Uji Pengaruh Langsung KS dan KI terhadap IP 

Hipotesis 
Koefisien 

Jalur 
P-Value 
one tail 

Keputusan 

H1: KS → IP 0,325 <0,001 Diterima 

H4: KI → IP 0,096 0,166 Ditolak 

Sumber: lihat lampiran 15 

Pengujian yang kedua dilakukan dengan melihat pengaruh Kualitas 

Sistem (KS) dan Kualitas Informasi (KI) terhadap Kepuasan Pengguna (KP). 

Hasil pengujian pengaruh konstruk KS dan KI terhadap IP dapat ditunjukkan 

seperti pada Gambar 6.3. 

KS 

KI 

IP 

β=0,325 

P<0,001 

 

β=0,096 

P=0,166 

 

R2=0,16 
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Gambar 6.3 

Pengaruh Langsung Konstruk KS dan KI Terhadap Konstruk KP 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: lihat lampiran 16 

Besaran nilai koefisien jalur, p-values, dan hasil pengujian pengaruh 

langsung (direct effect) konstruk KS dan KI terhada KP dapat disimpulkan seperti 

pada Tabel 6.16 

Tabel 6.16 

Hasil Uji Pengaruh Langsung KS dan KI terhadap KP 

Hipotesis 
Koefisien 

Jalur 
P-Value 
one tail 

Keputusan 

H3: KS →KP 0,379 <0,001 Diterima 

H6: KI →KP 0,388 <0,001 Diterima 

Sumber: lihat lampiran 17 

2. Pengujian secara simultan pengaruh konstruk eksogen dan konstruk 

mediasi terhadap konstruk endogen. 

Langkah kedua yang dilakukan untuk menguji efek mediasi adalah 

dengan menguji secara simultan pengaruh konstruk eksogen dan konstruk 

mediasi terhadap konstruk endogen. Pengujian secara simultan pengaruh 

konstruk KS dan IP terhadap konstruk KB ditunjukkan seperti pada Gambar 6.4. 

KS 

KI 

KP 

β=0,379 

P<0,001 

 

β=0,388 

P<0,001 

 

R2=0,48 
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Gambar 6.4 

Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk KS dan IP Terhadap 

Konstruk KB 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lihat lampiran 18 

Gambar 6.4 didapatkan dari menghapus konstruk KI karena tidak signifikan 

terhadap IP 

 

Setelah langkah pertama dan kedua dilaksanakan, hasil uji efek mediasi 

untuk Intensitas Penggunaan sebagai variabel mediasi ditunjukkan pada Tabel 

6.17. 

Tabel 6.17 

Hasil Pengujian Efek Mediasi Oleh Konstruk Intensitas Penggunaan 

Gambar 6.1 Pengaruh Langsung 

Konstruk Koefisien Jalur   

    KB 

KS 
 

0,482* 

KI   0,171* 

Gambar 6.2 Pengaruh Langsung 

Konstruk Koefisien Jalur 
   IP 
 KS 0,325* 
 KI 0,096 
 Gambar 6.4 Simultan 

Konstruk Koefisien Jalur 
   IP KB 

KS 0,392* 0,546* 

IP   0,153 

*p< 0,05 

Sumber: lihat lampiran 19 

 

Pengujian secara simultan pengaruh konstruk KS, KI, dan KP terhadap 

konstruk KB ditunjukkan seperti pada Gambar 6.5. 

KS 

IP 

KB 

β=0,546 

P<0,001 

 

β=0,153 

P=0,060 

 

R2=0,38 

β=0,392 

P<0,001 
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Gambar 6.5 

Pengujian Secara Simultan Pengaruh Konstruk KS, KI, dan KP Terhadap 

Konstruk KB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: lihat lampiran 20 

Setelah langkah pertama dan kedua dilaksanakan, hasil uji efek mediasi untuk 

Intensitas Penggunaan sebagai variabel mediasi ditunjukkan pada Tabel 6.18. 

Tabel 6.18 

Hasil Pengujian Efek Mediasi Oleh Konstruk Kepuasan Pengguna 

Gambar 6.1 Pengaruh Langsung 

Konstruk Koefisien Jalur   

    KB 

KS 
 

0,482* 

KI   0,171* 

Gambar 6.3 Pengaruh Langsung 

Konstruk Koefisien Jalur   

  KP   

KS 0,379*   

KI 0,388*   

Gambar 6.4 Simultan 

Konstruk Koefisien Jalur   

  KP KB 

KS 0,379* 0,160 

KI 0,388* -0,096 

KP   0,615* 

*p< 0,05 

Sumber: lihat lampiran 21 

 

 

KS 

KP KB 

β=0,160 

P=0,052 

 

β=0,615 

P<0,001 

 
R2=0,51 

β=0,379 

P<0,001 

 

KI 

β=0,388 

P<0,001 

 

β=-0,096 

P=0,168 
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Dari tahapan pengujian di atas, maka dapat dilakukan pengambilan 

kesimpulan sesuai dengan Sholihin dan Ratmono (2013:57) sebagai berikut: 

1. Intensitas Penggunaan tidak memediasi pengaruh Kualitas Sistem 

terhadap Kebermanfaatan. Hal ini dibuktikan pada langkah kedua, IP → 

KB tidak signifikan. Berdasarkan uji mediasi yang telah dilakukan, hipotesis 

ke 9 dinyatakan ditolak. 

2. Kepuasan Pengguna memediasi secara penuh pengaruh Kualitas 

Sistem terhadap Kebermanfaatan. Hal tersebut dibuktikan pada langkah 

pertama, KS→KB signifikan dengan koefisien jalur 0,482 dan p-value 

sebesar <0,01. Langkah kedua, saat dilakukan pengujian secara simultan 

KS→KP→KB diperoleh KS→KP dan KP→KB signifikan dengan p-value 

<0,001 dan <0,001 serta diperoleh KS→KB tidak signifikan dengan 

koefisien jalur 0,160 dan p-value 0,052. Berdasarkan uji mediasi yang telah 

dilakukan, hipotesis ke 10 dinyatakan diterima. 

3. Intensitas Penggunaan tidak memediasi pengaruh Kualitas Informasi 

terhadap Kebermanfaatan. Hal ini dibuktikan pada langkah pertama, KI → 

IP tidak signifikan. Berdasarkan uji mediasi yang telah dilakukan, hipotesis 

ke 11 dinyatakan ditolak. 

4. Kepuasan Pengguna memediasi secara penuh pengaruh Kualitas 

Informasi terhadap Kebermanfaatan. Hal tersebut dibuktikan pada 

langkah pertama, KI→KB signifikan dengan koefisien jalur 0,171 dan p-

value sebesar 0,04. Langkah kedua, saat dilakukan pengujian secara 

simultan KI→KP→KB diperoleh KI→KP dan KP→KB signifikan dengan p-

value <0,001 dan <0,001 serta diperoleh KI→KB tidak signifikan dengan 

koefisien jalur -0,096 dan p-value 0,168. Berdasarkan uji mediasi yang 

telah dilakukan, hipotesis ke 12 dinyatakan diterima. 
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6.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi nilai koefisien dan p-

value. Koefisien jalur menunjukkan arah hubungan antar konstruk, sedangkan p-

value menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antar konstruk. Semua 

hipotesis (1 s.d. 8) menggunakan arah. Hipotesis diterima jika koefisien jalur 

sesuai dengan arah hipotesis dan p-value <0,05. Hasil uji hipotesis berdasarkan 

model struktural ditunjukkan pada Tabel 6.19. 

Tabel 6.19 

Hasil Uji Hipotesis 

No 
Jalur 

Hipotesis 
Koefisien 

Jalur 

P-
Value 
one 
tail 

Arah 
Hubungan 

Hipotesis Keterangan 

1 KS→IP 0,325 <0,001 Positif  Diterima  
Gbr 6.2; 

Tabel 6.15 

2 KS→KB 0,482 <0,01 Positif  Diterima 
Gbr 6.1; 

Tabel 6.14 

3 KS→KP 0,379 <0,001 Positif  Diterima 
Gbr 6.3; 

Tabel 6.16 

4 KI→IP 0,096 0,166 Positif Ditolak 
Gbr 6.2; 

Tabel 6.15 

5 KI→KB 0,171 0,040 Positif Diterima 
Gbr 6.1; 

Tabel 6.14 

6 KI→KP 0,388 <0,001 Positif Diterima 
Gbr 6.3; 

Tabel 6.16 

7 IP→KB 0,153 0,060 Positif Ditolak 
Gbr 6.4; 

Tabel 6.17 

8 KP→KB 0,615 <0,001 Positif Diterima 
Gbr 6.5; 

Tabel 6.18 

9 KS→IP→KB 
IP tidak memediasi pengaruh 

KS→KB 
Ditolak 

Gbr 6.4; 
Tabel 6.17 

10 KS→KP→KB 
KP memediasi secara penuh 

pengaruh KS→KB 
Diterima 

Gbr 6.5; 
Tabel 6.18 

11 KI→IP→KB 
IP tidak memediasi pengaruh 

KI→KB 
Ditolak 

Gbr 6.2; 
Tabel 6.15 

Gbr 6.4; 
Tabel 6.17 

12 KI→KP→KB 
KP memediasi secara penuh 

pengaruh KI→KB 
Diterima 

Gbr 6.2; 
Tabel 6.15 

Gbr 6.5; 
Tabel 6.18 

Sumber : Data (diolah) 2017 
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6.8 Pembahasan 

Pada sub bab ini akan dibahas hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan. Ada 8 hipotesis (H1, H2, H3, H5, H6, H8, H10, H12) dinyatakan 

diterima dan 4 hipotesis (H4, H7, H9, dan H11) yang dinyatakan ditolak. 

6.8.1 Kualitas Sistem Berpengaruh Positif Terhadap Intensitas 

Penggunaan 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wang dan Liao (2008), 

Muharor et al. (2015), dan Oktavia (2016). Oktavia (2016) melakukan penelitian 

pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah pada lingkungan 

Pemerintah Kota Palangkaraya hasilnya menyatakan kualitas Sistem Informasi 

Manajemen Daerah yang baik membuat pengguna akan mengulangi 

penggunaan sistem informasi manajemen daerah secara terus-menerus. 

Pemakaian yang berulang-ulang ini dapat dimaknai bahwa pemakaian yang 

dilakukan telah memberikan manfaat bagi pengguna. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap intensitas penggunaan. Hasil penelitian ini mendukung model 

kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh Delone dan Mclean 

(2003) yang menyatakan bahwa kualitas sistem merupakan salah satu indikator 

untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kualitas sistem yang baik dapat dilihat dari kemudahan penggunaan, 

keamanan data, waktu respon yang cepat, kemudahan dan kenyamanan akses, 

pemulihan, dan kemudahan untuk dipelajari. Jika pengguna sudah merasakan 

semua hal tersebut, pengguna tidak akan ragu lagi untuk melakukan pemakaian 

kembali (reuse) sehingga intensitas penggunaan sistem akan meningkat. 
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6.8.2 Kualitas Sistem Berpengaruh Positif Terhadap Kebermanfaatan 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Etezadi-Amoli dan 

Farhoomand (1996), Seddon (1997), dan Wixom dan Watson (2001). Tingkat 

tinggi dari kualitas sistem berhubungan dengan tingkat tinggi dari keuntungan 

bersih yang dirasakan (Wixom dan Watson, 2001). Sebuah sistem informasi 

dapat dikatakan bermanfaat jika sistem informasi tersebut dapat memberikan 

dampak terhadap lingkungan kerja pengguna. Dampak-dampak tersebut 

diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas kerja pengguna, dapat 

membuat pekerjaan pengguna akhir lebih mudah, menghemat waktu pengguna 

akhir, dan membantu memenuhi kebutuhan dan persyaratan dari pekerjaan 

pengguna akhir (Etezadi-Amoli dan Farhoomand, 1996). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap kebermanfaatan sistem. Sebuah sistem yang menampilkan kualitas 

data dan kualitas sistem yang tinggi dapat menyebabkan keuntungan bersih 

untuk berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok individu, 

dan organisasi. Hal ini dapat membuat pengguna lebih memahami konteks 

dalam pengambilan sebuah keputusan, meningkatkan produktivitas pengambilan 

keputusan, dan mengubah cara orang dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

(meningkatkan kinerja). 

6.8.3 Kualitas Sistem Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Pengguna 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Livari (2005), Urbach dan 

Mueller (2012), Widodo et al. (2013), Azwar (2016), dan Noviyanti (2017). 

Widodo et al. (2013) melakukan penelitian terhadap penerapan sistem informasi 

manajemen pada warnet di Kota Malang yang menunjukkan bahwa kualitas 

sistem (system quality) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Semakin baik kualitas sistem e-biling pada warnet akan semakin 

meningkatkan kepuasan pengguna. Hal tersebut dikarenakan para pengguna 
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sistem mengakui adanya kemudahan dan fleksibilitas sistem dalam memenuhi 

kebutuhan pengguna.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini mendukung model kesuksesan 

sistem informasi yang dikembangkan oleh Delone dan Mclean (2003). Hasil ini 

menunjukkan bahwa, kualitas sistem informasi manajemen pengadaan langsung 

yang baik maka pengguna akan merasa puas terhadap penggunaan sistem 

tersebut. Hal ini dikarenakan, pengguna merasakan bahwa kualitas sistem yang 

baik tersebut ditandai dengan amannya data, mudahnya penggunaan sistem, 

akses yang cepat, dan kemudahan untuk dipelajari. Rasa puas terhadap 

penggunaan sistem informasi manajemen pengadaan langsung ini akan 

memberikan manfaat yang baik bagi individu dan organisasi. Hal ini ditunjukkan 

dengannya meningkatnya kinerja individu dan organisasi dalam proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

6.8.4 Kualitas Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Intensitas 

Penggunaan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiyanto (2009), Widodo et 

al. (2013), dan Oktavia (2016). Widodo et al. (2013) menyebutkan tidak terbukti 

adanya pengaruh kualitas informasi terhadap penggunaan sistem. Penggunaan 

sistem e-biling bagi warnet adalah wajib (mandatory) sehingga kualitas informasi 

tidak menjadi faktor yang mendorong penggunaan sistem e-biling. Meskipun 

indikator-indikator dalam variabel kualitas informasi dinilai baik, tidak dapat 

meningkatkan intensitas penggunaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh 

Oktavia (2016) kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap intensitas 

penggunaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas informasi yang 

tercermin dari kelengkapan, relevan, akurat, ketepatan waktu, dan penyajian 
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informasi membuat pengguna enggan untuk menggunakan sistem secara terus 

menerus. 

Hasil penelitian membuktikan kualitas informasi tidak berpengaruh 

terhadap intensitas penggunaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Harjito et al. (2015) yang menjelaskan 

bahwa kualitas informasi terbukti memengaruhi intensitas penggunaan. Semakin 

tinggi kualitas informasi yang didapatkan dari penggunaan sistem akan 

meningkatkan tingkat penggunaanya atau dengan kata lain intensitas 

penggunaan sistem akan meningkat jika kualitas informasi yang diperoleh dari 

penggunaan sistem tersebut dapat berkualitas dan berguna (Harjito et al., 2015).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sistem yang bersifat 

mandatory kualitas informasi atau output laporan dari sebuah sistem bukan 

merupakan hal yang terpenting yang berpengaruh terhadap intensitas 

penggunaan sistem. Hasil analisis deskriptif dari jawaban responden 

memperlihatkan skor yang tinggi, yang artinya adalah kualitas informasi yang 

baik adalah kualitas informasi yang lengkap, tepat, akurat, konsisten, kekinian, 

dan tepat bentuknya namun tidak memengaruhi intensitas penggunaan dari 

sistem informasi manajemen pengadaan langsung. Penelitian di lapangan 

menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa 

merupakan pekerjaan tambahan selain tugas utama yang tercantum dalam 

uraian jabatannya sehingga intensitas penggunaannya tidak terlalu sering, 

bergantung pada ada atau tidaknya paket pengadaan langsung. Alasan lain 

kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan adalah 

adanya beberapa satuan kerja yang terkadang masih menggunakan metode 

pengadaan secara manual, alih-alih menggunakan SIMPeL untuk semua proses 

pengadaan langsungnya. Tidak adanya sanksi yang tegas dari kantor pusat 

membuat satuan kerja tidak mengimplementasikan SIMPeL untuk seluruh proses 
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pengadaannya. Kualitas output yang menurut responden sudah bagus tidak 

diikuti dengan tingginya intensitas penggunaan akibat tidak adanya sanksi dari 

kantor pusat. Oleh karena itu, intensitas penggunaan tidak dipengaruhi oleh 

kualitas informasi. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian DeLone dan McLean 

(2003) yang menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap 

penggunaan. 

6.8.5 Kualitas Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kebermanfaatan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Etezadi-Amoli dan 

Farhoomand (1996), Teo dan Wong (1998), dan Wixom dan Watson (2001). 

Etezadi-Amoli dan Farhoomand (1996) menyebutkan bahwa kualitas output 

(quality of output) yang diukur dengan akurasi informasi output, kemudahan 

pemahaman output, kelengkapan informasi output, dan ketersediaan output 

ketika dibutuhkan, merupakan salah satu faktor yang mendukung kinerja 

pengguna (user performance) dalam pengukuran End User Computing 

Satisfaction (EUCS).  

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas informasi berpengaruh 

positif terhadap kebermanfaatan sistem. Adanya peningkatan kualitas dalam 

informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Pengadaan 

Langsung akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Indikator dari 

kualitas informasi yang baik antara lain kelengkapan, ketepatan, keakuratan, 

konsistensi, kekinian, dan bentuk dari keluaran akan mampu menyediakan 

informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang lebih baik 

dan meningkatkan pengambilan keputusan dapat memberikan manfaat berupa 

peningkatan kinerja individu dan peningkatan kinerja organisasi. 
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6.8.6 Kualitas Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan 

Pengguna 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Seddon dan Kiew (1994), 

Livari (2005), Istianingsih dan Wijanto (2008), Pramadani dan Mujahidin (2013), 

dan Noviyanti (2017). Livari (2005) kualitas informasi memengaruhi kepuasan 

pengguna. Jika kualitas informasi yang dihasilkan sistem itu baik dan akurat, 

akan memuaskan pengguna sistem tersebut. DeLone and McLean (1992) dalam 

model kesuksesan sistem informasi menjelaskan bahwa tingkat kualitas 

informasi yang tinggi akan menghasilkan efek tersendiri terhadap pengguna 

sistem, yaitu berupa rasa puas terhadap sistem itu sendiri. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muharor et al. (2015) 

yang menunjukkan kualitas informasi komdanas tidak dapat memberikan bukti 

dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Kualitas informasi komdanas yang 

berkualitas untuk kepentingan satuan kerja tidak serta merta mewakili 

kepentingan responden secara pribadi. Informasi yang dihasilkan oleh komdanas 

susah direvisi sehingga terkadang masih diperlukan modifikasi atas laporan yang 

dikeluarkan oleh sistem. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas informasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil ini menunjukkan bahwa, kualitas 

output laporan dari sistem informasi manajemen pengadaan langsung yang baik 

membuat pengguna merasa puas terhadap penggunaan sistem tersebut. Hasil 

analisis deskriptif menunjukkan rasa puas atas kualitas informasi yang dihasilkan 

oleh sistem informasi manajemen pengadaan langsung ditentukan oleh 

ketepatan, konsistensi, dan bentuk dari laporan hasil pengadaan yang sudah 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rasa puas terhadap penggunaan sistem 

informasi manajemen pengadaan langsung ini akan memberikan manfaat yang 

baik bagi individu dan organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

6.8.7 Intensitas Penggunaan Tidak Berpengaruh Terhadap 

Kebermanfaatan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Livari (2005), Widodo et al. 

(2013), Wahyuni (2011), dan Muharor et al. (2015). Intensitas penggunaan tidak 

terbukti memengaruhi dampak individu sehingga dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan persepsi pemakai, semakin tinggi intensitas penggunaan sistem 

(SIMDA) tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja individu 

(Wahyuni, 2011). Intensitas penggunaan sistem oleh operator e-biling warnet 

tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja individu. Tingkat penggunaan yang 

tinggi tidak memengaruhi tingkat pembelajaran operator e-biling dan juga tidak 

memengaruhi kualitas pengguna (individual impact) (Widodo et al., 2013). 

Hasil penelitian membuktikan bahwa intensitas penggunaan tidak 

berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem. Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan Anwar et al. (2016) menunjukkan pengaruh positif penggunaan sistem 

terhadap dampak individu. Tingkat penggunaan sistem yang tinggi dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap capaian kinerja individu para user berupa 

pelaksanaan akuntansi instansi dengan lebih cepat, peningkatan prestasi kerja, 

dan peningkatan produktivitas. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan sering atau tidaknya pengguna 

menggunakan sistem informasi manajemen pengadaan langsung tidak ada 

pengaruhnya terhadap manfaat yang diterima oleh individu maupun organisasi. 

Hasil analisis deskriptif atas jawaban responden menunjukkan bahwa frekuensi 

penggunaan sistem informasi manajemen pengadaan langsung tergolong 

rendah. Berbanding terbalik dengan itu, hasil analisis jawaban responden untuk 

kebermanfaatan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh antara 

intensitas penggunaan terhadap kebermanfaatan sistem. Meskipun pengguna 

hanya menggunakan sistem dengan intensitas yang sedikit yaitu hanya 
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digunakan pada saat ada proses pengadaan langsung tetap membuat kinerja 

individu dan organisasi baik. Alasan lain intensitas penggunaan tidak 

berpengaruh terhadap kebermanfaatan karena para pengguna dalam 

melaksanakan tugasnya tidak hanya berkaitan dengan SIMPeL saja namun ada 

beberapa pekerjaan lain yang tidak terkait dengan proses pengadaan barang 

dan jasa dan justru pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama mereka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja atas proses pengadaan 

langsung bukan merupakan indikator kinerja utama individu maupun organisasi, 

hanya sebagai beban kerja tambahan, sehingga responden berpendapat 

walaupun intensitas penggunaan sistem informasi rendah, manfaat terhadap 

kinerja individu dan kinerja organisasi tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, 

intensitas penggunaan tidak berpengaruh terhadap kebermanfaatan. Hasil ini 

tidak sesuai dengan penelitian DeLone dan McLean (1992) yang menunjukkan 

bahwa intensitas penggunaan sistem berpengaruh terhadap dampak individual. 

6.8.8 Kepuasan Pengguna Berpengaruh Positif Terhadap Kebermanfaatan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Livari (2005), Muharor et al. 

(2015), Harjito et al. (2015).  dan Noviyanti (2017). Muharor et al. (2015) 

kepuasan pengguna yang diwakili dengan keyakinan akan kebermanfaatan 

sebagai akibat dari penggunaan komdanas akan memberikan dampak bagi 

individu (penggunanya). Semakin pengguna merasa bahwa mereka 

mendapatkan kebermanfaatan dari penggunaan sistem, seperti kemudahan 

pemahaman dan memadainya sistem dalam penyelesaian pekerjaan mereka, 

maka manfaat yang dirasakan akan semakin besar. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh 

positif terhadap kebermanfaatan sistem. Penerimaan hipotesis kedelapan 

mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna atas sistem informasi manajemen 

pengadaan langsung, yaitu adanya keyakinan bahwa sistem informasi dapat 
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memenuhi kebutuhan pekerjaan atau membantu pekerjaan pengguna akan 

memengaruhi kinerja individu dalam organisasi. Peningkatan kinerja individu ini 

akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja organisasi atau 

pemerintah yang ditandai terlaksananya proses pengadaan langsung sesuai 

dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, adil, transparan, dan 

akuntabel. 

Kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan 

sistem. Hal ini memberikan implikasi bahwa sistem informasi manajemen 

pengadaan langsung yang diterapkan telah memberikan kepuasan terhadap 

pengguna dan memberikan manfaat. Keberadaan SIMPeL dapat mengefisiensi 

waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengadaan langsung. Sistem yang 

terintegrasi memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kinerja baik bagi 

individu yang menggunakan maupun bagi organisasi. 

6.8.9 Kualitas Sistem Tidak Berpengaruh Terhadap Kebermanfaatan 

Melalui Intensitas Penggunaan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas penggunaan tidak 

memediasi pengaruh kualitas sistem terhadap kebermanfaatan sistem. Hasil 

analisis deskriptif atas jawaban responden menunjukkan bahwa kualitas sistem 

yang baik ditunjukkan oleh kemudahan penggunaan, keamanan data, dan 

kemudahan serta kenyamanan akses. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam meningkatkan intensitas penggunaan sistem. Namun, 

peningkatan intensitas penggunaan akibat peningkatan kualitas sistem tidak 

memberikan pengaruh terhadap kebermanfaatan sistem.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kualitas 

sistem terhadap kebermanfaatan sistem melalui intensitas penggunaan 

disebabkan pengguna SIMPeL menganggap sering atau tidaknya intensitas 

penggunaan sistem informasi tidak akan berpengaruh terhadap manfaat yang 
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diterima oleh individu maupun organisasi. Hal yang melatarbelakangi kondisi 

tersebut dikarenakan bahwa jabatan yang diemban oleh pengelola keuangan 

yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Kementerian 

Keuangan merupakan jabatan tambahan atau titipan, bukan jabatan definitif. 

Para pengguna dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya berkaitan dengan 

SIMPeL saja namun ada beberapa pekerjaan lain yang tidak terkait dengan 

proses pengadaan barang dab jasa dan justru pekerjaan tersebut merupakan 

pekerjaan utama mereka. 

Sebagai contoh, pada sebuah kantor pajak, jabatan PPK dipegang oleh 

seorang kepala seksi pelayanan yang bergerak di bidang teknis perpajakan 

sehinga dalam kontrak kinerja individu seorang kepala seksi yang merangkap 

sebagai PPK tidak terdapat indikator kinerja utama di bidang pengadaan barang 

atau jasa. Hal tersebut mengakibatkan dalam pelaksanaan tugas akan lebih 

mengutamakan pekerjaan yang sudah tercantum dalam Kontrak Kinerja daripada 

melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pengadaan. 

Hal mendasari kenyataan tersebut karena penghitungan reward dan 

punishment bagi seorang pegawai atau sebuah unit organisasi bergantung pada 

tercapai atau tidaknya target-target yang tercantum dalam Kontrak Kinerja. Jika 

pada waktu yang sama terjadi irisan pekerjaan antara proses pengadaan dan 

pekerjaan utama, pengguna akan lebih mengutamakan melaksanakan pekerjaan 

utamanya sehingga para pengguna akan berinteraksi dengan sistem informasi 

manajemen pengadaan langsung secukupnya, hanya ketika diperlukan pada 

saat proses pengadaan. Hal tersebut dapat menyebabkan para pengguna tidak 

terlalu memperdulikan intensitas penggunaan dari sistem informasi manajemen 

pengadaan langsung, termasuk juga tidak peduli terhadap kualitas dari sistem 

informasi tersebut. Oleh karena itu, kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap 

kebermanfaatan melalui intensitas penggunaan. Hasil penelitian ini tidak 
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konsisten dengan hasil penelitian kesuksesan sistem informasi yang dilakukan 

Seddon (1997) yang menyatakan sebuah sistem yang menampilkan kualitas data 

dan kualitas sistem yang tinggi dapat menyebabkan keuntungan bersih untuk 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok individu, dan 

organisasi. 

6.8.10 Kualitas Sistem Berpengaruh Terhadap Kebermanfaatan Melalui 

Kepuasan Pengguna 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepuasan pengguna memediasi 

secara penuh pengaruh kualitas sistem terhadap kebermanfaatan sistem. 

Kepuasaan pengguna sistem berhubungan dengan kualitas yang dimiliki oleh 

sistem. Kualitas sistem baik membuat pengguna akan merasa puas dengan 

sistem yang digunakan. Penggunaan sistem yang berulang-ulang dapat dimaknai 

bahwa pemakaian yang dilakukan bermanfaat bagi pengguna. Tingginya derajat 

manfaat yang diperoleh meningkatkan kepuasan pengguna.  

Semakin baik kualitas sistem akan meningkatkan kepercayaan 

penggunanya bahwa sistem yang didukung dengan kemudahan penggunaan, 

keamanan data, waktu respon yang cepat, kemudahan dan kenyamanan akses, 

pemulihan, dan mudah dipelajari dapat menghasilkan sebuah informasi yang 

nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan semakin baik 

dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Etezadi-Amoli dan Farhoomand (1996) sebuah 

sistem informasi dapat dikatakan bermanfaat jika sistem informasi tersebut dapat 

memberikan dampak terhadap lingkungan kerja pengguna. Wixom dan Watson 

(2001) tingkat tinggi dari kualitas sistem berhubungan dengan tingkat tinggi dari 

keuntungan bersih yang dirasakan. 
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6.8.11 Kualitas Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kebermanfaatan 

Melalui Intensitas Penggunaan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas penggunaan tidak 

memediasi pengaruh kualitas informasi terhadap kebermanfaatan sistem. Hasil 

analisis deskriptif atas jawaban responden menunjukkan kualitas output laporan 

hasil pengadaan yang diukur dengan kelengkapan, ketepatan, keakuratan, 

konsistensi, kekinian, dan bentuk dari keluaran, merupakan salah satu faktor 

yang mendukung kebermanfaatan sistem informasi manajemen pengadaan 

langsung.  Namun, peningkatan kualitas informasi tersebut, tidak memberikan 

pengaruh terhadap intensitas penggunaan sistem informasi pengadaan 

langsung. Hal yang tersebut didasari fakta bahwa penggunaan sistem informasi 

manajemen pengadaan langsung adalah wajib (mandatory) sehingga kualitas 

informasi tidak menjadi faktor yang mendorong intensitas penggunaan sistem 

tersebut. Meskipun indikator-indikator dalam variabel kualitas informasi dinilai 

baik, tidak dapat meningkatkan intensitas penggunaannya.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kerta et al. (2013) dan Muharor et al. (2015). Penggunaan sistem secara 

langsung dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, 

kepuasan pengguna dan manfaat bersih (Kerta et al., 2013). Kualitas informasi 

komdanas secara keseluruhan dinilai baik oleh kebanyakan responden, seperti 

kelengkapan, penyajian informasi, keakuratan, relevan, dan ketepatan waktu 

sehingga dapat meningkatkan intensitas penggunaanya Muharor et al. (2015). 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian DeLone dan McLean (1992) yang 

menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap penggunaan.  
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6.8.12 Kualitas Informasi Berpengaruh Terhadap Kebermanfaatan Melalui 

Kepuasan Pengguna 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepuasan pengguna memediasi 

secara penuh pengaruh kualitas informasi terhadap kebermanfaatan sistem. 

Semakin baik kualitas informasi akan meningkatkan kepuasan pengguna yang 

ditindaklanjuti dengan adanya kepercayaan pengguna bahwa informasi yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Sebaliknya, menurunnya kualitas informasi akan menurunkan tingkat 

kepercayaan penggunanya bahwa informasi yang dihasilkan sistem tidak 

bermanfaat dan tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kinerja 

baik individu maupun organisasi sehingga berdampak menurunkan kepuasan 

penggunanya.  

Pengguna sistem informasi manajemen pengadaan langsung merasa 

puas terhadap output dari sistem informasi, yaitu laporan hasil pengadaan 

langsung. Pengguna merasa bentuk dari laporan hasil pengadaan langsung 

sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah lengkap, dan konsisten. Kepuasan 

atas output dari sistem informasi akan meningkatkan kepercayaan bahwa 

laporan hasil pengadaan akan memberikan manfaat dalam mendukung 

pelaksanaan pekerjaan di bidang pengadaan. Dengan kata lain, kualitas 

informasi memberikan pengaruh terhadap kebermanfaatan sistem melalui 

kepuasan pengguna. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone 

dan McLean (1992) menjelaskan bahwa kepuasan pengguna merupakan 

prediktor bagi perceived individual impact. Jika pengguna merasa puas dengan 

sistem informasi yang digunakan, yang tercermin dari baiknya kualitas sistem 

dan kualitas informasi, akan memberikan dampak individu dan organisasi. 

Dampak tersebut bisa berupa peningkatan kinerja bagi individu serta organisasi. 
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6.9 Implikasi Penelitian 

6.9.1 Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi teoretis, yaitu 

memberi bukti empiris terhadap model kesuksesan DeLone dan McLean (2003) 

yang menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna. Semakin baik kualitas dari sebuah sistem akan memberikan dampak 

berupa kepuasan pengguna. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna. Semakin baik kualitas informasi yang dihasilkan akan 

meningkatkan kepuasan penggunanya. Hasil penelitian ini juga mendukung 

penelitian tentang kesuksesan sistem Wixom dan Watson (2001) yang 

menyatakan peningkatan dari kualitas sistem berhubungan dengan peningkatan 

dari keuntungan bersih yang dirasakan. Begitu juga peningkatan dari kualitas 

data berhubungan dengan peningkatan dari keuntungan bersih yang dirasakan. 

Hasil penelitian juga memberikan bukti empiris lain bahwa kualitas 

informasi tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan dan intensitas 

penggunaan tidak berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem. Pemakaian 

sistem yang bersifat wajib mengakibatkan ketidakpedulian dari pengguna akan 

kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Walaupun kualitas informasi 

sudah baik, tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaanya. Intensitas 

penggunaan tidak berpengaruh terhadap kebermanfaatan sistem. Penggunaan 

sistem informasi pengadaan langsung tidak berpengaruh terhadap pencapaian 

target dalam kontrak kinerja dikarenakan pekerjaan pengadaan langsung bukan 

merupakan pekerjaan utama bagi para pengguna sehingga intensitas 

penggunaanya juga tidak terlalu tinggi. 

6.9.2 Implikasi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen 
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Pengadaan Langsung (SIMPeL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesuksesan sebuah sistem informasi ditentukan oleh beberapa faktor penting, 

yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih 

sehingga nantinya semua stakeholder yang terlibat dalam pengembangan 

maupun implementasi SIMPeL dapat lebih memperhatikan faktor-faktor penting 

yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi SIMPeL. Langkah selanjutnya, 

jika penerapan pengadaan langsung dengan menggunakan aplikasi SIMPeL 

pada Kementerian Keuangan dianggap berhasil, maka dapat diterapkan kepada 

kementerian atau Instansi pemerintah lainnya sehingga kedepannya dampak 

terhadap proses pengadaan langsung menjadi lebih baik, efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel. 

6.9.3 Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan dalam 

kebijakan terkait proses pengadaan, yaitu adanya unit atau pegawai khusus yang 

bertanggung jawab dalam pengadaan barang jasa, maupun dalam pengelolaan 

keuangan sehingga tidak terjadi perangkapan fungsi dengan pekerjaan teknis. 

Hal tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas kinerja dari proses pengadaan 

barang dan jasa pemerintah. Adanya pihak yang kompeten dan berkonsentrasi 

khusus dalam proses pengadaan mempermudah monitoring dan pengembangan 

terkait sumber daya manusia maupun teknologi informasi dalam bidang 

pengadaan barang jasa. 
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BAB 7 

BAB 7 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas sistem, 

kualitas informasi, dan kepuasan pengguna merupakan faktor-faktor yang 

memengaruhi kebermanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan 

Langsung (SIMPeL) yang diterapkan di kantor-kantor Kementerian Keuangan 

Provinsi Jawa Timur. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Kementerian Keuangan selaku penyelenggara sistem hendaknya memperhatikan 

faktor-faktor penting tersebut pada saat melakukan implementasi dan 

pengembangan sistem. Kualitas sistem SIMPeL yang baik akan memengaruhi 

intensitas penggunaan sistem, memberikan kepuasaan bagi penggunanya, dan 

dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja individu dan kinerja 

organisasi. Kemudahan penggunaan, keamanan data, waktu respon yang cepat, 

kemudahan dan kenyamanan akses, pemulihan, serta kemudahan untuk 

dipelajari merupakan faktor-faktor penting yang mendukung kualitas sistem. 

Kualitas informasi merupakan kualitas dari hasil output Sistem Informasi 

Manajemen Pengadaan Langsung. Informasi yang baik merupakan informasi 

yang lengkap, tepat, akurat, konsisten, terbaru, dan memiliki bentuk yang sesuai 

dengan kebutuhan. Sistem yang berkualitas dan output yang baik dari sebuah 

sistem informasi akan membuat pengguna sistem merasa puas dengan sistem 

tersebut. Rasa puas terhadap penggunaan SIMPeL akan memberikan manfaat 

bagi individu dan organisasi berupa pencapaian tujuan organisasi dalam hal 
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pengelolaan keuangan khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu 

proses pengadaan langsung yang efektif dan efisien. Temuan ini sejalan dengan 

Seddon (1997) yang menyatakan sebuah sistem yang menampilkan kualitas data 

dan kualitas sistem yang tinggi dapat menyebabkan keuntungan bersih untuk 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, kelompok individu, dan 

organisasi. DeLone dan McLean (1992) menjelaskan bahwa kepuasan pengguna 

merupakan prediktor bagi perceived individual impact. 

Sebaliknya, kebermanfaatan sistem tidak ditentukan oleh intensitas 

penggunaan sistem. Bermanfaat atau tidaknya sebuah sistem informasi tidak 

dipengaruhi oleh tingginya intensitas penggunaan dari sistem tersebut. Intensitas 

penggunaan tidak berpengaruh terhadap kebermanfaatan karena para pengguna 

dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya berkaitan dengan SIMPeL saja 

namun ada beberapa pekerjaan lain yang tidak terkait dengan proses pengadaan 

barang dan jasa dan justru pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama 

mereka. Beban kerja atas proses pengadaan langsung bukan merupakan 

indikator kinerja utama individu maupun organisasi, hanya sebagai beban kerja 

tambahan, sehingga responden berpendapat walaupun intensitas penggunaan 

sistem informasi rendah, manfaat terhadap kinerja individu dan kinerja organisasi 

tidak akan terpengaruh. beban kerja atas proses pengadaan langsung bukan 

merupakan indikator kinerja utama individu maupun organisasi, hanya sebagai 

beban kerja tambahan, sehingga responden berpendapat walaupun intensitas 

penggunaan sistem informasi rendah, manfaat terhadap kinerja individu dan 

kinerja organisasi tidak akan terpengaruh. Temuan ini tidak sesuai dengan 

penelitian DeLone dan McLean (1992) yang menunjukkan bahwa intensitas 

penggunaan sistem berpengaruh terhadap dampak individual. 
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7.2 Keterbatasan Penelitian 

Seperti banyak penelitian yang lain, penelitian ini juga memiliki 

keterbatasan. Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini adalah respon 

pengembalian kuesioner yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Pendekatan personal dengan intensitas komunikasi yang tinggi telah dilakukan 

agar pengumpulan data diperoleh dengan semaksimal mungkin. Namun, 

banyaknya tugas dan agenda seremonial menjadi kendala utama dikarenakan 

sebagian responden melaksanakan tugas di luar kantor dan tidak dapat ditemui 

pada saat proses penyebaran kuesioner. Selain itu, adanya perbedaan prosedur 

pengajuan perizinan, utamanya di kantor pajak, yang mengharuskan melakukan 

korespondensi perizinan ke kantor pusat menjadi hambatan tersendiri dalam 

proses penyebaran kuesioner karena sebagian besar sampel pada penelitian ini 

berada pada kantor pajak. 

7.3 Saran Penelitian 

Berdasarkan keterbatasan yang dihadapi, disarankan untuk penelitian 

selanjutnya agar menyediakan waktu yang lebih banyak serta pendekatan yang 

lebih intensif maupun pemberian insentif moneter sehingga pengembalian 

kuesioner dapat semaksimal mungkin diperoleh. Terkait dengan penelitian yang 

menggunakan kantor pajak sebagai sampel, mohon dipersiapkan waktu yang 

lebih panjang untuk mengurus perizinan riset. Selain itu, populasi dan sampel 

dapat diperluas sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi pada 

organisasi sektor publik. 
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