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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 
kepuasan pengguna sistem informasi teknologi dengan menggunakan model 
kesuksesan teknologi yang diajukan DeLone dan McLean (1992) dan Technology 
Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1989). Penelitian ini 
dilakukan di perusahaan telekomunikasi, PT. TELKOM Indonesia cabang kota 
Malang. Penelitian ini memperoleh respon sebanyak 89 orang karyawan yang 
bekerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Peneliti 
menggunakan teknik regresi linier berganda dengan software SPSS 17.00 untuk 
menguji data penelitian. Hasil analisis model penelitian ini menunjukkan bahwa 
baik secara simultan maupun parsial, variabel kualitas sistem, kualitas informasi, 
kegunaan yang dipersepsikan, dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 
teknologi. Hal ini menjelaskan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi 
berbasis teknologi dipengaruhi oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi, 
kegunaan yang dipersepsikan, dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan. 
Implikasi dari penelitian ini relevan bagi perusahaan bisnis khususnya pelayanan 
dan jasa untuk memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan 
pengguna sistem informasi berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kinerja 
para karyawan dalam melakukan kegiatan operasional bisnis perusahaan.  

 

Kata kunci : kepuasan pengguna sistem infomasi berbasis teknologi, kualitas 
sistem, kualitas informasi, kegunaan yang dipersepsikan, kemudahan penggunaan 
yang dipersepsikan 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

The Impact of System Quality, Information Quality, Perceived Usefulness and 
Perceived Ease of Use on User Information Systems Technology Satisfaction 

 

Arranged by : 

Nerissa Zukhruf 

0710233037 

Advisory Lecturer : 

Zaki Baridwan SE.,Msi.,Ak. 

 

The objective of this research is to examine the factors that influence user 
satisfaction of information systems technology by using technology success model 
of DeLone and McLean proposed (1992) and the Technology Acceptance Model 
(TAM) introduced by Davis (1989). Research was conducted at a 
telecommunications company, PT. TELKOM Indonesia Malang branch. This 
research got a response from 89 employees who work with information systems 
technology. The data were analyzed by using multiple regression analysis by 
SPSS 17.0 software. The result of model analysis showed that both simultaneously 
and partial, variable system quality, information quality, perceived usefulness, 
perceived ease of use are  significant impact on user information systems 
technology satisfaction. It is clear that user information systems technology 
satisfaction is influenced by the variable system quality, information quality, 
perceived usefulness and perceived ease of use. The implications of this research 
relevant to business firms, especially service companies to consider factors  that 
affect user satisfaction of information systems based on technology that can 
improve the performance of its employees in conducting company business 
operations. 

 

Keywords : User Information Systems Technology Satisfaction, System Quality, 
Information Quality, Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sudah tidak terbendung lagi, hal ini 

membuat semakin cepatnya era globalilasi memasuki berbagai sektor dan bidang 

dalam dunia bisnis. Implentasi internet, electronic commerce, electronic data 

interchange, virtual office, intranet dan lain sebagainya telah menghilangkan  

batas – batas negara yang ada. Bergabungnya teknologi komputer dan 

telekomunikasi membuat adanya revolusi dalam sistem informasi. Data yang 

dulunya memerlukan waktu yang panjang untuk diolah sebelum dikirimkan 

kepada penggunanya, sekarang bisa dilakukan hanya dengan beberapa detik saja. 

Terdapat hal yang menarik untuk dipelajari yaitu bagaimana perkembangan 

teknologi informasi yang ada sekarang dapat berpengaruh secara signifikan 

terhadap persaingan perusahaan – perusahaan di dunia, khususnya dibidang jasa. 

Setiap individu dalam perusahaan dapat menggunakan kecanggihan teknologi 

yang ada pada komputer untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat 

dipergunakan untuk memperlancar  kegiatan bisnis operasional mereka, misalnya 

pengolahan database, spreadsheet, maupun data processing (end user computing) 

juga dapat dilakukan.   

 Penggunaan teknologi informasi di kalangan perusahaan yang makin 

marak ini tentu saja didukung dengan adanya suatu sistem informasi bisnis yang 
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dapat membantu kinerja para individu secara efektif dan efisien dalam 

menghasilkan suatu arus informasi perusahaan. Pada titik inilah kemajuan 

teknologi yang menghasilkan sistem informasi menjadi fasilitas yang dapat 

memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan terutama di bidang 

pelayanan dan jasa. Dari pernyataan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa  suatu 

perusahaan harus memiliki sistem informasi yang sejalan dengan bidang dan 

proses bisnis yang mereka jalani (Rondeau et al, 2005).  

Hampir seluruh unit usaha di berbagai sektor membutuhkan sistem 

informasi untuk mendukung kegiatan operasional bisnisnya, salah satu kegiatan 

operasional tersebut adalah bidang akuntansi. Hal tersebut dijelaskan dalam 

Statement of Financial Accounting Concept no. 2, Financial Accounting Standart 

Board dimana akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi. Penyajian 

informasi bagi manajemen merupakan tujuan utama dari akuntansi itu sendiri. 

Sistem informasi akan memudahkan manajemen untuk mempertimbangkan 

informasi keuangan yang ada, sebelum nantinya akan dilakukan pengambilan 

keputusan. Sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan 

yang andal, relevan, tepat waktu, mudah dibandingkan dan sistematis sehingga 

dapat membantu kinerja manajemen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Kebutuhan akan kecanggihan teknologi dan pemilihan sistem   yang tepat 

juga perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk mendukung terciptanya arus 

informasi, baik itu informasi akuntansi maupun informasi manajemen  sehingga 

dapat memperlancar kegiatan bisnis operasional individu dalam kaitannya 

mencapai tujuan utama perusahaan. Penentuan perangkat lunak dan perangkat 
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keras yang tepat dalam memfasilitasi jalannya sistem informasi juga harus 

menjadi fokus oleh manajemen, hal ini dapat tercermin pada keberhasilan suatu 

sistem informasi. Dalam Amrul dan Syar’ie (2005) berdasarkan Gumaires et al 

(1992) ukuran kepuasan pemakai (user information system) atas keberhasilan 

suatu sistem informasi  pada sistem komputer dicerminkan oleh kualitas sistem 

yang dimiliki.  

Doll dan Torkzadeh (1988) dalam Norman et al (2002) menjelaskan  

kepuasan pengguna sistem telah mendapatkan perhatian yang paling besar dan 

dijadikan sebagai kunci utama keberhasilan dari suatu pusat informasi. Pada saat 

sistem informasi berlangsung dan berjalan secara efektif, pemakai akan lebih 

cenderung memiliki kepuasaan yang tinggi pada sistem informasi tersebut 

(Bhattacherjee, 2001). Oleh karena itu apabila terdapat kesulitan teknis dalam 

mengaplikasikan suatu sistem informasi  sehingga kemudian dapat menyebabkan 

ketidaklancaran dalam jalannya suatu arus informasi maka akan dapat 

menurunkan tingkat kepuasan pada pemakainya. 

Ketika pengguna sistem informasi merasa tidak puas akan sistem  yang 

sedang diaplikasikan, maka pengguna tersebut akan mencari cara agar sistem 

tersebut tidak lagi dipergunakan.  Dari keengganan para staf untuk menggunakan 

sistem yang telah ada, para manajer akan dituntut untuk mengganti sistem 

informasi yang telah ada, menjadi sistem yang baru dengan penyesuaian yang 

lebih baik dan mudah dipergunakan untuk mengurangi tingkat kesulitan yang 

dialami oleh penggunanya. User Information System Satisfaction  atau UISS dapat 

dipergunakan oleh manajemen sebagai tanda untuk mengatasi kesulitan dan 
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ketidaksesuaian atas sistem aplikasi yang dipergunakan. Seddon (1997) 

menyatakan bahwa dengan mengatasi kelemahan pengukuran menjadi lebih baik, 

kepuasan pengguna akhir dapat dipergunakan untuk mengukur kesuksesan atas  

sistem informasi yang dipakai oleh perusahaan.  

Pengukuran secara langsung terhadap kesuksesan dan efektivitas sistem 

informasi telah banyak dikembangkan oleh para peneliti Bailey dan Pearson 

(1983); DeLone dan McLean (1992); Seddon (1997); Negash et al  (2003); 

Nurniah (2005); Rai et al (2002) pada Radityo dan Zulaikha (2007); Istianingsih 

dan Wijanto (2008); Ong et al (2009). Dari beberapa model yang dikembangkan 

model DeLone dan McLean (1992) banyak mendapat perhatian dari peneliti 

selanjutnya. Livari (2005) juga menguji secara empiris tentang model tersebut, 

yang menghasilkan kesimpulan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi 

oleh oleh kualitas sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem atau 

software yang bersangkutan.   

DeLone dan McLean (1992) melakukan studi secara mendalam mengenai 

kesuksesan sistem informasi. DeLone dan McLean menemukan bahwa suatu 

kesuksesan sistem informasi dapat dipresentasikan oleh karakteristik kualitatif 

dari sistem itu sendiri (system quality), kemudian kualitas output dari sistem itu 

sendiri (information quality), konsumsi terhadap output (usage), respon penguna 

terhadap sistem informasi (user satisfaction), pengaruh sistem terhadap kebiasaan 

pengguna (individual impact), dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi 

(organizational impact). Pengembangan penelitian secara empiris juga dilakukan 

oleh McGill et al (2003) bahwa perceived system quality dan perceived 
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information quality merupakan prediktor yang signifikan bagi user  satisfaction, 

hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Livari ( 2005).  

Istianingsih dan Wijanto (2008) yang melakukan penelitian mengenai 

efektivitas sistem informasi dengan dimensi kepuasaan pengguna, menjelaskan 

bahwa kualitas sistem, kualitas informasi  dan perceived of usefulness 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Dalam peneitian 

Istianingsih dan Wijanto (2008) menjelaskan bahwa kualitas sistem informasi 

adalah kualitas software akuntansi yang digunakan. Kualitas informasi sebagai 

persepsi mengenai kualitas yang dihasilkan oleh software akuntansi yang 

digunakan. Beberapa karakteristik yang digunakan untuk menilai kualitas 

informasi dari software akuntansi tersebut antara lain adalah accuracy, timeliness, 

relevance, informativeness. Istianingsih dan Wijanto menyebutkan bahwa persepsi 

kegunaan  merupakan persepsi pemakai mengenai sejauh mana dampak dari 

penggunaan software akuntansi yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja 

para pengguna sistem. 

Technology Acceptance Model atau TAM merupakan model penerimaan 

suatu teknologi sistem informasi dengan dua indikator utama yaitu kegunaan yang 

dipersepsikan  (perceived usefulness) dan   kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan  (perceived ease of use). Sebuah penelitian Liu dan Arnett (2000) 

mengemukakan bahwa informasi dengan kualitas yang terbaik akan meningkatkan 

penggunaan sistem informasi, hal ini sejalan dengan pendapat Lin dan Lu (2002) 

yang menyatakan bahwa penerimaan atau penolakan pengguna atas sebuah sistem 

disebabkan oleh kualitas yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Sedangkan 
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kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (perceived ease of use) terbukti dapat 

menjelaskan alasan seseorang dalam menggunakan sistem informasi dan juga 

memberikan kesimpulan bahwa sistem yang dipergunakan tersebut diterima oleh 

pengguna, hal tersebut  telah diuji berdasarkan  penelitian Davis et al (1989) 

dalam Zahra (2009). Oleh karena itu ketika seseorang dapat mempergunakan 

suatu sistem dengan mudah dan telah mendapatkan manfaat dari sistem yang 

bersangkutan maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi yang sedang 

diaplikasikan itu diterima oleh pengguna, dari sinilah kepuasan pengguna sistem 

informasi dapat diukur. 

Ong et al (2009) dalam penelitiannya tentang pengukuran terhadap 

kepuasan pengguna dengan menggunakan metoda question answering systems, 

berkeyakinan tentang kualitas cenderung mempengaruhi kepuasan. Kepuasan atas 

penggunaan sistem informasi merupakan suatu  bentuk atas  keyakinan terhadap 

kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) dan kemudahan yang 

dipersepsikan (perceived ease of use).  Perceived usefulness dan perceived ease of 

use merefleksikan sikap individu terhadap minat untuk menggunakan sistem 

informasi. Banyak peneliti yang mempertimbangkan bahwa minat individual 

untuk menggunakan suatu sistem berhubungan atau mempengaruhi secara 

signifikan terhadap penggunanya secara langsung, dimana hal tersebut merupakan 

indikator atas penerimanaan sistem informasi yang akan digunakan.  Dapat 

disimpulkan kepuasan pengguna (user satisfaction) dapat dianggap sebagai fungsi 

dari perceived ease of use dan perceived usefulness, sehingga dapat digunakan 

untuk mengukur apakah suatu sistem informasi tersebut sukses dan diterima.   
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Penggunaan model TAM pada penelitian ini didasarkan pada pendapat 

Davis (1989) yang menyebutkan bahwa dari beberapa variabel yang 

mempengaruhi penggunaan sistem, Davis menjelaskan terdapat dua faktor yang 

cukup penting yang mempengaruhi penerimaan suatu teknologi. Pertama adalah 

ketika seseorang memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu 

sistem adalah tergantung pada kepercayaan mereka terhadap sistem tersebut 

apakah akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja mereka. Kemudian 

yang kedua adalah mengenai kemudahan penggunaan yang terdapat pada sistem 

yang akan digunakan, ketika suatu sistem tersebut terlalu sulit untuk diaplikasikan 

maka seseorang tersebut akan berpikir dua kali untuk menggunakan sistem 

tersebut walaupun sistem tersebut akan dapat menghasilkan manfaat bagi 

pekerjaan mereka.  

Penggunaan model kesuksesan sistem informasi teknologi yang digunakan 

didasarkan pada model kausal (model causal) atau disebut juga dengan model 

varian (variance model) berusaha untuk menjelaskan kovarian (covariance) dari 

elemen-elemen model untuk menentukan apakah variansi dari satu elemen dapat 

dijelaskan oleh variansi dari elemen-elemen lainnya atau dengan kata lain untuk 

menentukan apakah terjadi hubungan kausal diantara variabel yang digunakan 

dalam model DeLone dan McLean 1992 ini. Dari model proses dan kausal ini, 

salah satunya dapat dijelaskan bahwa kualitas sistem (system quality) dan kualitas 

informasi (information quality) secara mandiri dan bersama-sama mempengaruhi  

kepuasan pemakai (user satisfaction) (DeLone dan McLean 1992).  
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Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Ong et al (2009) dan 

Istianingsih dan Wijanto (2008). Ong et al (2009) melakukan penelitian mengenai 

pengukuran kepuasan pengguna sistem informasi dengan menggunakan question 

answering systems dengan mengambil variabel kualitas informasi, kualitas 

pelayanan, kegunaan yang dipersepsikan  (perceived usefulness) dan kemudahan 

penggunaan yang dipersepsikan  (perceived ease of use), pengambilan sampel 

dilakukan pada  pengguna internet dengan question and answering system. 

Sedangkan Istianingsih dan Wijanto (2008) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang 

dipersepsikan  (perceived usefulness) terhadap kepuasan pengguna akhir software 

akuntansi, dimana pengambilan sampel dilakukan di beberapa perusahaan di 

Indonesia.  

Kedua jurnal utama yang dipilih masing – masing merupakan 

pengembangan dari model kesuksesan sistem informasi teknologi DeLone dan 

McLean (1992) dan model penerimaan teknologi (TAM), sehingga peneliti 

mencoba menggabungkan kedua model teori kesuksesan dan teori penerimaan 

teknologi tersebut menjadi suatu model dimana kualitas sistem, kualitas 

informasi, kegunaan yang dipersepsikan, kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi. Penggunaan kepuasan pengguna ini mencerminkan bahwa suatu sistem 

informasi teknologi diterima dan efektif ketika diterapkan dan diaplikasikan oleh 

pengguna (Ginzberg 1981) dalam (Delone dan McLean 1992).  
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Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya adalah konteks 

yang digunakan oleh peneliti yaitu kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi yang berfokus pada keseluruhan sistem operasional perusahaan sehari – 

hari yang terkomputerisasi, dengan menggunakan sampel salah satu perusahaan 

bisnis jasa telekomunikasi yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia cabang area kota 

Malang. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan kepada visi dari perusahaan 

telekomunikasi ini yaitu “ to be come a leading infocom player in the region” 

dimana visi tersebut didukung oleh misi perusahaan yang menyebutkan bahwa 

perusahaan akan mengelola usaha dengan cara yang baik mengoptimalkan SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang menjadi salah satu keunggulan dengan suatu kerja 

sama tim yang kompak, teknologi yang kompetitif dan dengan Bussiness Patner 

yang sinergi. Mendukung pembangunan nasional serta mengutamakanpelanggan 

melalui pelayanan penyediaan lengkap dan terpadu oleh seluruh pengguna jasa 

telekomunikasi. Visi dan misi perusahaan menjelaskan aktivitas perusahaan dan 

posisi yang diinginkan perusahaan dalam suatu industri (Hutabarat dan Huseini, 

2006), sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa PT. TELKOM 

merupakan perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi 

dalam kegiatan operasional bisnisnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif 

pada perusahaannya. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh variabel 

kualitas sistem, kualitas informasi, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahaan 

penggunaan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi (user information 
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system satisfaction) yang berbasis teknologi yang diterapkan pada perusahaan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil konteks sistem informasi berbasis 

teknologi yang diterapkan dalam perusahaan. Atas dasar uraian tersebut maka 

peneliti mengambil  judul “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, 

Kegunaan yang Dipersepsikan, dan Kemudahan Penggunaan yang 

Dipersepsikan  Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Berbasis 

Teknologi”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 

faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi (user information system satisfaction) dan bagaimana faktor – faktor 

tersebut saling mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi itu sendiri. Untuk menjawab perumusan masalah utama maka ditarik 

beberapa pertanyaan spesifik dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan sistem informasi 

berbasis teknologi? 

b. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi?   

c. Apakah kegunaan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi berbasis teknologi? 

d. Apakah kemudahan penggunaan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor – faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi dan 

bagaimana faktor – faktor tersebut saling  mempengaruhi kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi tersebut. Adapun tujuan utama tersebut dapat 

dijawab melalui tujuan penelitian ini, yaitu:  

a.    Untuk mengetahui apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi.  

b. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi.  

c.    Untuk mengetahui apakah kegunaan yang dipersepsikan  berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. 

d. Untuk mengetahui apakah kemudahan penggunaan yang dipersepsikan  

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi. 

1.4.  Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang berminat maupun yang terkait dengan 

pengguna sistem informasi berbasis teknologi , khususnya kepada: 

a. Kontribusi Teori 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan mengenai 

kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang dipersepsikan, 
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kemudahan penggunaan yang dipersepsikan terhadap pengaruhnya 

pada kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi 

dengan menggabungkan beberapa teori antara lain Model DeLone 

dan McLean (1992) dan Technologi Acceptance Model (TAM). 

b.  Kontribusi Praktik 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dan 

analis sistem informasi berbasis teknologi untuk penyelidikan 

tentang faktor kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang 

dipersepsikan, kemudahan penggunaan yang dipersepsikan  dalam 

mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis 

teknologi. 

c. Kontribusi untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi 

berbasis teknologi.  

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sebagai gambaran umum  dan untuk mempermudah dalam pembahasan 

dan penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan 

terperinci, maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan. 

Bab pertama meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab kedua berisi teori-

teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang nantinya akan 

digunakan untuk melandasi pemikiran dalam pembahasan dari penelitian yang 

dilakukan. Bab ketiga membahas tentang metodologi yang dipakai dalam 

penelitian yang meliputi Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian,  Pengujian Hipotesis dan Metode 

Analisis Data. Bab keempat akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan 

analisis data serta pembahasannya berdasarkan metode penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini.  Pada bab kelima, penulis menguraikan  

kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian dan saran – saran 

yang membangun bagi peneliti dan pihak – pihak yang terkait pada penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Sistem Informasi  

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2001) yang menjelaskan pengertian 

sistem secara lebih jauh, sistem terdiri dari unsur – unsur; unsur – unsur tersebut 

merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan; unsur sistem tersebut 

bekerja  sama untuk mencapai tujuan sistem; suatu sistem merupakan bagian lain 

dari sistem yang lebih besar; dan sistem dibuat untuk  menangani sesuatu yang 

terjadi berulang kali atau terjadi secara rutin. Dalam pengolahan sistem pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Hal tersebut dijelaskan Novianti 

(2009) berdasarkan Wilkinson (2000) yaitu informasi merupakan data yang telah 

diolah agar lebih bernilai bagi pengguna informasi untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Jogiyanto (1995) mendefinisikan informasi  adalah data yang telah 

diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan 

mempunyai nilai nyata bagi keputusan saat itu atau keputusan yang akan datang.  

 Penjelasan mengenai sistem dan informasi pada paragraf sebelumnya 

mengisyaratkan bahwa kedua hal tersebut saling berhubungan. Hal ini dijelaskan 

Laudon dan Laudon (2000) bahwa sistem informasi merupakan seperangkat 

komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan 

keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Jogiyanto (2000), sistem 
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informasi merupakan suatu kegiatan dari prosedur – prosedur yang 

diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Sebuah 

sistem informasi bertugas untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik (Turban et 

al 1999). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu 

kesatuan proses pengolahan data oleh suatu sistem baik secara manual maupun 

otomatis yang nantinya dapat menghasilkan informasi disebut sebagai sistem 

informasi. 

 

2.2 Sistem Informasi Berbasis Teknologi  

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan ketatnya persaingan 

dunia bisnis maka diperlukan suatu proses pengolahan data dengan cepat dan tepat 

yang dapat menghasilkan informasi yang akurat. Kebutuhan akan informasi yang 

cepat dan akurat itu membutuhkan dukungan sistem yang berbasis teknologi atau 

sistem informasi berbasis teknologi. Istilah teknologi sering kali rancu dengan 

istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada 

yang  menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan 

sistem informasi, pemakai, dan manajemen hal ini diulas oleh Turban et al (1999). 

Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Namun, 

apabila didasarkan pada definisi sistem informasi menurut Alter (1992), teknologi 

informasi hanyalah bagian dari sistem informasi.  
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Istilah teknologi informasi (Information Technology atau IT) mulai 

populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi komputer 

atau pengolahan data elektronis atau PDE (Electronic Data Processing atau EDP) 

lebih dikenal. Sistem komputer (computer system) juga merupakan teknologi 

informasi yang digunakan di sistem informasi berbasis teknologi. Teknologi 

informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, 

termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Komputer 

merupakan sub-sistem atau sistem bagian dari teknologi informasi. Dengan 

demikian sistem informasi merupakan hal yang identik dengan penggunaan 

teknologi, teknologi yang dipergunakan dapat berupa perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi 

informasi yang berguna. (www.wahyufirmansyach.co.cc/2010).   

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok 

bangunan (building block), yang terdiri dari komponen input, komponen model, 

komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen 

software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut 

saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk 

mencapai sasaran. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari 

orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer 

dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik (http://apr1l-

si.comuf.com/komponen.php). 

2.2.1 Lingkup  Sistem Informasi Berbasis Teknologi 
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 Amijaya (2010) berdasarkan Haag (2000) membagi sistem teknologi 

informasi menjadi enam kelompok antara lain : 

 

1. Teknologi Masukan (input) 

Segala perangkat yang digunakan untuk mengambil data atau informasi 

dari sumber asalnya. 

2. Teknologi Keluaran (output) 

Supaya informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, 

informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk misaknya kertas yang 

dicetak oleh printer atau dalam bentuk harddisk, dan lain – lain. 

3. Teknologi perangkat lunak (software) 

Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau program. 

Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk 

mengendalikan perangkat keras komputer. 

4. Teknologi penyimpanan (storage) 

Teknologi penyimpanan meliputi segala peralatan yang digunakan untuk 

menyimpan data. 

5. Teknologi telekomunikasi (telecommunication) 

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan 

hubungan jarak jauh. Misalnya Automatic Teller Machine (ATM) dan 

internet. 

6. Teknologi pemrosesan (process) 
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Mesin pemroses adalah bagian penting dala teknologi informasi yang 

berfungsi untuk mengingat data atau program berupa komponen memori 

dan mengeksekusi program berupa komponen Central Processing Unit 

(CPU). 

2.2.2 Fungsi,  Tujuan, dan Peranan Sistem Informasi Berbasis Teknologi  

 Riasetiawan (2005) dalam Novianti (2009) menjelaskan sistem informasi 

melakukan beberapa fungsi yaitu  mengumpulkan  data, melakukan pemrosesan  

data, manajemen data, pengendalian data (security), dan pengahasil data.  

Beberapa fungsi yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi 

dalam proses bisnis terdiri dari pemrosesan transaksi, pengawasan, pengingat dan 

penggalian informasi. (www.blog.seagatesoft.com).   

Adanya sistem informasi berbasis teknologi mengacu pada tujuan sistem 

informasi itu sendiri. Sistem informasi memiliki beberapa tujuan (Wilkinson, 

2000); (Hall, 2007) yaitu mendukung fungsi penyediaan informasi bagi  pihak 

manajemen, untuk mendukung atas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

manajemen, serta sebagai sarana pendukung untuk kegiatan operasional 

perusahaan sehari – hari. Keunggulan utama dari sistem informasi berbasis 

teknologi adalah sifatnya yang online dan real-time. Laporan dapat dihasilkan 

langsung dari basis data transaksi sehingga mencerminkan kondisi terkini dari 

operasional bisnis. Semua transaksi  yang tercatat bisa dalam bentuk softcopy 

maupun hardcopy sehingga dapat ditelusuri secara mudah.  
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 Sistem informasi berbasis teknologi dapat menyediakan informasi yang 

akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value 

chain secara efektif dan efisien. Peranan teknologi informasi sendiri dapat 

meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, 

meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan adanya teknologi informasi ini berbagai kemudahan dapat 

dirasakan manusia. Amijaya (2010) berdasarkan Kadir (2003), peranan sistem 

informasi berbasis teknologi antara lain : 

1. Sistem informasi berbasis teknologi menggantikan peran manusia dengan 

melakukan kegiatan otomasi terhadap suatu proses atau tugas. 

2. Sistem informasi berbasis teknologi memperkuat peranan manusia yakni 

menyediakan informasi yang cepat dan akurat dari hasil suatu proses.  

3. Sitem informasi berbasis teknologi berperan dalam restrukturisasi terhadap 

peran manusia dengan melakukan perubahan – perubahan terhadap 

sekumpulan tugas atau proses.   

 

2.3 Model Teori Keperilakuan Sistem Informasi Berbasis Teknologi 

2.3.1  Model Kesuksesan Teknologi DeLone  dan McLean (1992) 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor 

yang menyebabkan kesuksesan sistem teknologi informasi. Salah satu penelitian 

yang terkenal di area ini adalah penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan  

McLean (1992). Model kesuksesan sistem teknologi informasi yang 
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dikembangkan oleh DeLone dan  McLean (1992) ini cepat mendapat tanggapan. 

Salah satu sebabnya adalah model mereka merupakan model yang sederhana 

tetapi dianggap cukup valid. DeLone dan McLean (1992) mengembangkan suatu 

model parsimoni yang mereka sebut dengan nama model kesuksesan sistem 

informasi DeLone dan McLean (D&M Information System Success Model). 

Model yang diusulkan ini merefleksikan ketergantungan dari enam 

pengukuran kesuksesan sistem informasi. Keenam elemen atau faktor atau 

komponen atau pengukuran dari model ini adalah: 

1. Kualitas system (system quality) 

2. Kualitas informasi (information quality) 

3. Penggunaan (use) 

4. Kepuasan pemakai (user satisfaction) 

5. Dampak individual (individual impact) 

6. Dampak organisasional (organizational impact) 

Model kesuksesan ini didasarkan pada proses dan hubungan kausal dari 

dimensi-dimensi di model. Model ini tidak mengukur ke enam dimensi 

pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi mengukurnya 

secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Pertimbangan proses 

berargumentasi bahwa suatu sistem terdiri dari beberapa proses, yaitu satu proses 

mengikuti proses yang lainnya. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Berbeda dengan model proses, model kausal (model causal) atau disebut 

juga dengan model varian (variance model) berusaha untuk menjelaskan kovarian 

(covariance) dari elemen-elemen model untuk menentukan apakah variansi dari 

satu elemen dapat dijelaskan oleh variansi dari elemen-elemen lainnya atau 

dengan kata lain untuk menentukan apakah terjadi hubungan kausal diantara 

mereka. Model kausal ini menunjukkan bagaimana arah hubungan satu elemen 

dengan elemen lain apakah menyebabkan lebih besar (mempunyai pengaruh 

positif) atau lebih kecil (mempunyai pengaruh negatif). 

Dari model proses dan kausal ini, maka dapat dijelaskan bahwa kualitas 

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

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

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

kepuasan pemakai (user satisfaction) secara positif atau negatif. Penggunaan (use) 

dan kepuasan pemakai (user satisfaction) mempengaruhi dampak individual 

(individual impact) dan selanjutnya mempengaruhi dampak organisasional 

(organizational impact). 

Model DeLone dan McLean (1992) banyak mendapat perhatian dari para 

peneliti, salah satunya adalah Peter B. Seddon yang melontarkan kritik terhadap 

model yang diajukan oleh DeLone dan McLean. Menurut Seddon  (1997) masalah 

utama dari model D&M (DeLone & McLean) adalah mencoba 

mengkombinasikan proses dan penjelasan kausal dari kesuksesan sistem informasi 

di model mereka. Dengan demikian model mereka tercampur antara model proses 
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(process model) dan model varian (variance model). Berdasarkan  kontribusi 

penelitian yang telah banyak dipublikasikan  dan akibat perubahan-perubahan dari 

peran dan penanganan sistem informasi yang telah berkembang, DeLone dan 

McLean (2003) memperbarui modelnya dan menyebutnya sebagai model 

kesuksesan sistem informasi D&M yang diperbarui (updated D&M IS Success 

model). 

2.3.2  Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang 

dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor‐faktor yang mempengaruhi 

diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali 

oleh Fred Davis pada tahun 1989. TAM merupakan hasil pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA), yang lebih dahulu dikembangkan oleh 

Fishbein dan Ajzen pada 1980. Model TAM dikembangkan dari teori psikologis 

yang menjelaskan perilaku pengguna komputer yaitu berlandaskan kepercayaan 

(belief), sikap (attitude), keinginan (intention), dan hubungan perilaku pengguna 

(user behavior relationship). 

Tujuan model TAM ini untuk menjelaskan faktor‐faktor utama dari 

perilaku pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi. Secara lebih terinci 

menjelaskan tentang penerimaan TI dengan dimensi‐dimensi tertentu yang dapat 

mempengaruhi diterimanya TI oleh pengguna (user). Model ini menempatkan 

usage (penggunaan) sebagai dependent variabel, serta perceived usefulness dan 
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ease of use sebagai independen variabel. Kedua variabel independen ini dianggap 

dapat menjelaskan perilaku penggunaan (usage).  

 

2.4 Konsep dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Konsep Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Berbasis Teknologi 

Penilaian tentang efektivitas atau kesuksesan sistem informasi pada suatu 

organisasi telah lama diidentifikasi sebagai isu yang krusial dalam sistem 

informasi manajemen Ball et al (1982) dalam Norman et al (2002). DeLone dan 

McLean (1992) mengemukakan bahwa terdapat enam kategori yang dapat  

mengindikasikan kesuksesan sistem informasi antara lain kualitas sistem (system 

quality), kualitas informasi (information quality), penggunaan (use), kepuasan 

pengguna (user satisfaction), dampak terhadap individu (individual impact), dan 

dampak terhadap organisasi (organizational impact). Dari sekian banyak 

pengukuran tentang efektivitas sistem informasi dan kesuksesannya, pengukuran 

menggunakan user information system satisfaction (UISS) merupakan yang paling 

banyak digunakan Norman et al (2002).  

Menurut Wardani (2008), kepuasan pengguna dapat digunakan untuk 

mengkaji sejauh mana implementasi sistem informasi berhasil dengan baik 

dilaksanakan ketepatan dan keakuratan informasi, dan kualitas skedul operasional 

sistem. Dalam Norman et al (2002) kepuasaan pengguna sistem informasi 

merupakan seluruh evaluasi aspek afektif dan kognitif atas kenyamanan dalam 

pengalaman menggunakan sistem informasi. Hal tersebut sesuai yang 
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dikemukakan oleh Chin dan Lee (1997) yang mendefinisikan kepuasan pengguna 

sebagai sikap seseorang yang secara langsung berinteraksi dengan  suatu aplikasi 

sistem itu sendiri. Pratama (2008) dalam Kirana (2010) menjelaskan kepuasan 

pengguna dapat didefinisikan sebagai keselarasan antara harapan seseorang 

dengan hasil yang diperoleh dari sistem yang dikembangkan. 

Kepuasan pengguna lebih menyangkut pandangan pengguna terhadap 

sistem informasi lebih mengukur persepsi apa yang disediakan oleh sistem 

informasi daripada memberi informasi tentang kapabilitas fungsional pada sistem 

informasi yang bersangkutan (Oswari dan Andriansyah 2008). Istianingsih dan  

Wijanto (2008) berdasarkan Weber (1999) menyatakan bahwa terdapat lima 

karakteristik untuk menilai kepuasan pengguna yaitu content, accuracy, format, 

ease of use, dan timeliness. Seddon dan Kiew (1994) dalam Kirana (2010) 

menjelaskan bahwa kepuasan pengguna dapat dilihat dari seberapa jauh pengguna 

percaya pada saat informasi yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang mereka perlukan.  Pada saat pengguna percaya terhadap kualitas 

sistem dan kualitas informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi adalah baik, 

maka mereka percaya kepada sistem tersebut.  

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, 

pada penelitian ini peneliti mendefinisikan kepuasaan pengguna sebagai seluruh 

evaluasi aspek atas kenyamanan dan kesuksesan dalam menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi. Dimana pengguna tersebut  merupakan pengguna 

yang berinteraksi langsung dengan sistem tersebut, dan bukan merupakan teknisi 

yang mendesain sistem informasi. 
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2.4.2 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Kualitas Sistem 

2.4.2.1 Konsep Kualitas Sistem 

Kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat 

mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean 1992). Kualitas sistem juga 

meliputi software dan hardware dalam sistem informasi. Dilworth (1988) dalam 

Amrul dan  Syar’ie (2005) menjelaskan kualitas sistem ditinjau dari sudut 

pandang teknik. Hal tersebut merupakan kualitas suatu produk atau pelayanan 

yang pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan penggunanya, dimana mampu 

diaplikasikan sesuai dengan pikiran pemakai.  

Kualitas sistem adalah mengukur proses informasi melalui sistem yang 

digunakan, atau keterkaitan antara karakteristik sistem dan keberhasilan 

implementasi sistem (Negash et al, 2003). Negash menggunakan interactivity dan 

access untuk mengukur kualitas sistem. Interactivity adalah tingkat dimana para 

pengguna sistem dapat mengambil bagian dalam memodifikasi isi dan format dari 

suatu lingkungan yang didasarkan pada media. Access adalah ketersediaan dari 

sistem ketika pengguna mencoba untuk mendapatkan kembali informasi dengan 

mudah. 

Edberg dan Bowman (1996) dalam Tjakrawala dan Cahyo (2010) 

mengemukakan bahwa konstruk kualitas sistem dalam model DeLone dan 

McLean menyatukan pengukuran obyektif dan subyektif terkait dengan 

kemampuan pengguna untuk menggunakan dan mengembangkan sistem, oleh 

karena hal tersebut konstruk kualitas sistem dipecah menjadi persepsi kualitas 
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sistem dan persepsi kualitas sistem. Ong et al (2009) menjelaskan kualitas sistem 

diukur melalui lima dimensi yaitu  reliability, flexibility, integration, accessibility 

and timeliness. Keempat dimensi tersebut meliputi : 

a. Reliability mengukur keandalan atas sistem yang dioperasikan 

b. Flexibelity meliputi cara dari suatu sistem untuk beradaptasi 

dengan perubahan sesuai dengan keinginan pengguna 

c. Integration ditujukan pada bagaimana cara suatu sistem informasi 

dapat menggabungkan data dari berbagai macam sumber 

d. Accessibility adalah kemudahan untuk mengakses informasi 

ataupun kemudahan untuk menghasilkan informasi dari suatu sistem 

e. Timeliness meliputi apakah sistem tersebut merespon permintaan 

akan informasi secara cepat atau tidak 

Menurut Livari (2005) berdasarkan Bailey dan Pearson (1983) dalam 

instrumen kualitas sistem dapat berasal dari kemudahaan akses, fleksibilitas dari 

sistem, integrasi dari sistem dan waktu respon. Jika pengguna puas akan sistem 

tersebut maka akan menyebabkan pemakaian kembali atau berulang. Pemakaian 

secara berulang – ulang akan menyebabkan peningkatan  intesitas dalam 

penggunan sistem tersebut.   

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh penelitian sebelumnya, 

pada penelitian ini peneliti mendefinisikan kualitas sistem sebagai serangkaian 

karakteristik yang meliputi software dan hardware dalam sistem informasi.untuk 

mengukur proses informasi melalui sistem yang digunakan, atau keterkaitan 

antara karakteristik sistem dan keberhasilan implementasi sistem.  
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2.4.2.2 Pengembangan Hipotesis Kualitas Sistem 

 Kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat 

mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean 1992). Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna antara lain Nurniah (2005); Istianingsih dan Wijanto (2008); 

Kirana (2010); Tjakrawala dan Cahyo (2010).  

 Penelitian Nurniah (2005) mengenai kualitas dan kepuasan  sistem layanan 

konsumen mobile banking menggunakan kualitas sistem sebagai indikator untuk 

melihat keterkaitan sistem dengan keberhasilan implementasi sistem. Kualitas 

sistem yang dimaksud dalam penelitian Nurniah ini adalah kehandalan sistem 

mobile banking dalam memperlancar proses kegiatan penggunanya, dengan 

menggunakan indikator ketepatan, kepercayaan, kelengkapan, fleksibel, 

kemudahan, integrasi, pemahaman dan kecepatan (Doll dan Torkadezh, 1988; 

Bailey Pearson 1983). Hasil penelitian Nurniah mengemukakan pengguna 

menanggapi positif manfaat yang dirasakan dengan adanya kualitas sistem dalam 

mobile banking, sehingga semakin tinggi kualitas sistem mobile banking yang 

diberikan maka semakin tinggi pula  kepuasan pengguna sistem tersebut. 

Istianingsih dan Wijanto (2008) yang melakukan penelitian mengenai 

kepuasan pengguna software akuntansi menjelaskan bahwa kualitas sistem 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Istianingsih dan 

Wijanto (2008) berdasarkan Gumaires et al (2003) mengemukakan bahwa 

kepuasan pemakai terhadap suatu sistem informasi adalah bagaimana cara 
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pemakai memandang sistem informasi secara nyata, bukan secara teknik. Dalam 

peneitian Istianingsih dan Wijanto (2008) menjelaskan bahwa kualitas sistem 

informasi adalah kualitas software akuntansi yang digunakan. Sampel  yang 

digunakan adalah para karyawan dengan kriteria telah bekerja menggunakan 

minimal satu software akuntansi paling tidak selama satu tahun. Hasil penelitian 

Istianingsih dan Wijanto menyimpulkan bahwa berdasarkan persepsi pengguna, 

semakin tinggi kualitas software akuntansi, akan semakin meningkatkan kepuasan 

pengguna software tersebut. 

Kirana (2010) mengemukakan kualitas sistem biasanya berfokus pada 

kinerja sistem. DeLone dan McLean (1992) dalam Kirana (2010) kualitas sistem 

merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri. 

Dalam penelitian mengenai analisis perilaku penerimaan wajib pajak ini, Kirana 

mengambil sampel para Wajib Pajak Badan yang menggunakan e-filling di 

wilayah kota Semarang. Dari penelitian yang dilakukan, Kirana menyimpulkan 

bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap user satisfaction, hal ini 

mengindikasikan bahwa kualitas sistem yang baik akan mempengaruhi 

peningkatan kepuasan pengguna. Jika kualitas sistem handal maka pengguna akan 

merasa nyaman menggunakan sistem e-filling, hal tersebut akan meningkatkan 

rasa puas pengguna terhadap sistem e-filling. 

Tjakrawala dan Cahyo (2010) berdasarkan Edberg dan Bowman (1996) 

dalam penelitiannya mengenai pengujian atas keberhasilan implementasi software 

akuntansi bagi individu pengguna mengemukakan bahwa konstruk kualitas sistem 

dipecah menjadi persepsi kualitas sistem dan persepsi kualitas sistem. Kualitas 
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sistem pada Tjakrawala dan Cahyo dimaksudkan sebagai keakurasian dan 

efisiensi dari software akuntansi yang berperan dalam menghasilkan informasi, 

sedangkan persepsi kualitas sistem dimaksudkan adalah persepsi pengguna  

terhadap dampak dari penggunaan software akuntansi terhadap peningkatan kerja 

para pengguna akhir. Tjakrawala dan Cahyo (2010) memilih sampel para 

karyawan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI, dengan 

kriteria telah bekerja menggunakan minimal satu software akuntansi paling tidak 

selama satu tahun. Disimpulkan oleh Tjakrawala dan Cahyo bahwa 

pengimplementasian software akuntansi meningkatkan antusiasme penggunanya 

yang tercermin pada peningkatan persepsi atas kualitas sistem, hal tersebut akan 

meningkatkan kepuasaan penggunanya dan mencerminkan keberhasilan software 

akuntansi. 

 Berdasarkan penjelasan dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :  

H1 : Kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem   informasi 

berbasis teknologi. 

 

 

2.4.3 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Kualitas Informasi  

2.4.3.1 Konsep Kualitas Informasi 

DeLone dan McClean (1992) mengemukakan bahwa kualitas informasi 

merupakan pengukuran terhadap output yang dihasilkan oleh sistem informasi. 
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Seddon (1997) menjelaskan kualitas informasi adalah persepsi pemakai mengenai 

kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berbasis teknologi yang 

digunakan untuk membantu pekerjaan operasional bisnis perusahaan. Negash 

(2003) menjelaskan kualitas informasi adalah suatu fungsi menyangkut nilai dari 

keluaran yang dihasilkan oleh suatu sistem. 

Weber (1999) dalam Zahra (2009) mengemukakan beberapa karakteristik 

yang digunakan untuk menilai kualitas informasi antara lain adalah accuracy, 

timeliness, relevance, informativeness, dan competitiveness. O’Brien (2002) 

dalam Nurniah (2005) memberi tiga dimensi pengukuran kualitas informasi yaitu : 

1. Dimensi waktu, meliputi ketepatan waktu (timeliness), aktual 

(currency), frekuensi (frequency), dan periode waktu (time period) 

2. Dimensi konten, meliputi akurasi (accuracy), relevan (relevance), 

kelengkapan (completeness), ringkas (conciseness), lingkup (scope), 

dan kinerja (performance). 

3. Dimensi format, meliputi kejelasan (clarity), rinci (detail), tersusun 

(order), penyajian (presentation), dan sarana (media).   

Kualitas informasi adalah tingkat relevan (relevant), ketepatan waktu 

(timely), aman dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam sebuah 

website. Liu dan Arnett (2000). Ratih (2009) dalam  Kirana (2010) mengatakan 

bahwa kualitas informasi juga berarti menentukan kualitas website, hal ini 

diartikan bahwa jika suatu desain dari sebuah website mudah dipahami oleh 

pengguna maka sistem informasi tersebut dikatakan sukses. 
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Donthu dan  Gracia (1999), Peterson et al (1997) dalam Istianingsih dan 

Wijanto (2008) kualitas informasi terbaik  dapat diberikan oleh internet ketika 

bisa didapatkan dengan mudah, terorganisir, dan tersedia dalam jumlah yang 

banyak. Menurut Li et al (2002) informasi yang berkualitas adalah informasi yang 

akurat, jelas, detil, relevan, mudah didapatkan, tepat waktu, up to date, dan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas informasi merupakan pengukuran atas output yang 

dihasilkan oleh sistem informasi. Faktor yang digunakan dalama mengukur 

kualitas informasi antara lain accuracy, timeliness, relevance, informativeness, 

dan competitiveness. 

 

2.4.3.2 Pengembangan Hipotesis Kualitas Informasi 

 Hasil penelitian DeLone dan McLean (1992) dan Seddon (1997) 

menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh dan signifikan terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian  

Nurniah (2005); Istianingsih dan Wijanto (2008), Ong et al (2009), Kirana(2010).  

 Penelitian Nurniah (2005) mengenai kualitas dan kepuasan sistem layanan 

konsumen mobile banking menggunakan kualitas informasi untuk menunjukkan 

pengukuran output sistem informasi. Kualitas informasi yang baik akan 

memberikan hasil keputusan yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya kualitas 

informasi yang tidak baik akan memberikan hasil keputusan yang tidak baik. 
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Hasil penelitian Nurniah menyimpulkan bahwa pengguna mobile banking 

menanggapi positif terhadap manfaat yang dirasakan dengan kualitas informasi 

pada sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan Nurniah (2005) sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih dan Wijanto (2008). 

Istianingsih dan Wijanto (2008) yang melakukan penelitian mengenai 

kepuasaan pengguna software akuntansi  menjelaskan kualitas informasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Berdasarkan pada DeLone dan 

McLean (1992) bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan suatu  

sistem informasi, akan semakin meningkatkan kepuasaan pemakai. Dalam 

penelitiannya, Istianingsih dan Wijanto (2008) mengukur kualitas informasi 

sebagai persepsi mengenai kualitas yang dihasilkan oleh software akuntansi yang 

digunakan. Beberapa karakteristik yang digunakan untuk menilai kualitas 

informasi dari software akuntansi tersebut antara lain adalah accuracy, timeliness, 

relevance, informativeness. Hasil penelitian Istianingsih dan Wijanto (2008) 

mengemukakan bahwa semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan software 

akuntansi yang digunakan, akan semakin meningkatkan kepuasan pengguna, 

menurut persepsi mereka. 

Ong et al (2009) melakukan penelitian mengenai kepuasan pengguna 

dengan question answering system, mengemukakan bahwa pengguna tidak  

merasa puas dengan suatu sistem apabila sistem tersebut menyediakan informasi 

yang tidak berkualitas. Ong et al melakukan penelitian pada responden pengguna 

internet question answering system  ( The Academia Sinica QAS, ASQA). 

Kualitas informasi yang disediakan oleh question answering system dalam 
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penelitian Ong et al ini meliputi empat dimensi antara lain completeness, 

accuracy, format, dan currency. Dari penelitian Ong et al (2009) ini disimpulkan 

bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. 

Penelitian Kirana (2010) dalam konteks penerimaan wajib pajak dengan 

menggunakan sistem e-filling menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif 

antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna. Jika output yang dihasilkan 

oleh sistem berkualitas (informasi) maka akan meningkatkan kepuasan dan kinerja 

organisasi. Kualitas informasi akan meningkatkan intensitas penggunaan sistem 

oleh pemakai. Intensitas penggunaan dalam pemakaian tersebut mengindikasikan 

output (informasi) yang dihasilkan oleh sistem sangat bermanfaat bagi pengguna, 

sehingga pengguna meras puas akan informasi yang dihasilkan oleh sistem 

tersebut.  Dalam penelitian Kirana (2010), kualitas informasi yang dihasilkan oleh 

sistem e-filling diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain 

kelengkapan, relevan, akurat, ketepatan waktu, dan penyajian informasi. Hasil 

penelitian Kirana menyimpulkan kualitas informasi yang baik yang dihasilkan 

oleh sistem e-filling meningkatkan kepuasan pengguna.  

 Berdasarkan penjelasan dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :  

H2 : Kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. 
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2.4.4 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Kegunaan yang Dipersepsikan 

(Perceived Usefulness) 

2.4.4.1 Konsep Kegunaan yang Dipersepsikan (Perceived Usefulness) 

Davis (1989) mengemukakan bahwa perceived usefulness adalah tingkat 

dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu dapat 

meningkatkan kinerja. Zahra (2009) berdasarkan Jogiyanto (2007) menjelaskan 

kegunaan yang dipersepsikan merupakan suatu kepercayaan tentang proses 

pengambilan keputusan.  Sebuah penelitian melaporkan bahwa kegunaan 

(usefulness) mempengaruhi sikap secara subtantif dan konsisten pada saat 

sebelum penerimaan atau sesudah penerimaan suatu sistem informasi, oleh karena 

itu persepsi kegunaan diharapkan menjadi faktor yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan setelah penerimaan (Ching Lin dan Ong 2010).   

Menurut Thompson et al (1991:1994) dalam Nasution (2004) kegunaan 

yang dipersepsikan dalam teknologi informasi merupakaan manfaat yang 

diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. 

Pengukuran kegunaan yang dipersepsikan tersebut berdasarkan pada frekuensi 

penggunaan dan keragaman aplikasi yang dijalankan.  Sekundera (2006) 

berdasarkan Thompson et al (1991) menjelaskan bahwa individu akan 

menggunakan teknologi informasi tersebut apabila mengetahui manfaat positif 

yang akan diperolehnya.  

Chin dan Todd (1995) dalam Sekundera (2006) memberikan beberapa 

dimensi tentang kegunaan yang dipersepsikan dalam teknologi informasi. 
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kegunaan yang dipersepsikan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu (1) 

kegunaan dengan estimasi satu faktor, (2) kegunaan dengan estimasi dua faktor 

(kegunaan dan efektivitas).  Kegunaan dengan estimasi satu faktor meliputi : 

a. Menjadikan pekerjaan menjadi jauh lebih mudah ( job easier) 

b. Berguna (usefull) 

c. Menambahkan produktivitas (increase productivity) 

d. Mempertinggi efektivitas (enchance effectiveness) 

e. Mengembangkan kinerja pekerjaan ( improve job performance) 

 Kegunaan dengan estimasi dua faktor oleh Chin dan Todd (1995) dibagi 

menjadi dua kategori lagi yaitu kegunaan dan efektivitas, dengan  dimensi – 

dimensi yang dikelompokkan sebagai berikut:  

1.  Kegunaan meliputi dimensi : menjadikan pekerjaan lebih mudah (job 

easier), bermanfaat (usefull), dan meningkatkan produktivitas 

(increase productivity) 

2. Efektivitas meliputi dimensi : mempertinggi efektivitas (enchance 

effectiveness) dan mempertinggi kinerja dalam pekerjaan (improve job 

performance) 

Dari beberapa penjelasan yang diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa kegunaan yang dipersepsikan merupakan suatu ukuran dimana seseorang 

mempercayai dan menggunakan suatu sistem untuk mendatangkan manfaat dan 

meningkatkan kinerja. 
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2.4.4.2 Pengembangan Hipotesis Kegunaan yang Dipersepsikan (Perceived 

Usefulness) 

Kemanfaatan penggunaan teknologi informasi dapat diketahui dari 

kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan sistem 

informasi berbasis teknologi, satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi 

informasi tersebut memberikan kontribusi posistif bagi penggunanya Nasution 

(2004). Sebuah penelitian melaporkan bahwa kegunaan (usefulness) 

mempengaruhi sikap secara subtantif dan konsisten pada saat sebelum penerimaan 

atau sesudah penerimaan suatu sistem informasi, oleh karena itu persepsi 

kegunaan diharapkan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan 

setelah penerimaan (Ching Lin dan Ong 2010).  Beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif kepuasan pengguna 

sistem informasi (Istianingsih dan Wijanto,2008; Ong et al, 2009; Sekundera, 

2006).  

DeLone dan McLean (1992) menjelaskan bahwa antara dampak 

penggunaan sistem informasi terhadap kinerja individual dengan tingkat kepuasan 

pemakai (user satisfaction) memiliki hubungan yang sifatnya timbal balik. 

Seddon (1997) dalam penelitiannya juga membuat hipotesis tentang dampak dari 

penggunaan sistem informasi yang berupa meningkatnya kinerja individu, akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan pemakai. Berdasarkan hal tersebut dalam 

penelitian mengenai kepuasaan pengguna software akuntansi, Istianingsih dan 

Wijanto (2008), menggunakan kegunaan yang dipersepsikan (perceived 

usefulness) untuk mengukur kepuasan pengguna. Istianingsih dan Wijanto 
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menyebutkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan merupakan persepsi pemakai 

mengenai sejauh mana dampak dari penggunaan software akuntansi yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja para pengguna sistem. Hasil penelitian 

Istianingsih dan Wijanto (2008) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

kegunaan yang dipersepsikan akan semakin meningkatkan kepuasan pengguna 

software akuntansi. 

Ong et al (2009) juga menggunakan kegunaan yang dipersepsikan dalam 

penelitiaanya mengenai kepuasan pengguna internet dengan question answering 

system (The Academia Sinica QAS, ASQA). Persepsi kegunaan pada penelitian 

Ong et al diukur dalam beberapa faktor  yaitu menjadikan pekerjaan menjadi jauh 

lebih mudah (job easier), berguna (useful), menambah produktivitas (increase 

productivity), mempertinggi efektivitas (enchance effectiveness), dan 

mengembangkan kinerja pekerjaan ( improve job performance). Hasil penelitian 

dari Ong et al (2009) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kegunaan yang 

dipersepsikan akan semakin meningkatkan kepuasan pengguna. 

Penelitian Sekundera (2006) mengenai analisis penerimaan pengguna 

akhir dengan menggabungkan dua model sebagai kerangka pemikiran teoritis 

yaitu menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan End User 

Computing Satisfaction (EUCS) dalam lingkungan penggunaan sistem yang 

bersifat mandatory use. Objek penelitian dalam penelitian Sekundera adalah 

pemakai sistem core banking  pada Bank ABC pada unit front office dan back 

office. kegunaan yang dipersepsikan digunakan untuk mengukur penerimaan 

pengguna akhir yang mencerminkan kepuasan pengguna kahir. Dari hasil 
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penelitian Sekundera (2006) dijelaskan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh 

positif  terhadap penerimaan sistem core banking pada Bank ABC, hal tersebut 

membuktikan semakin tinggi manfaat yang didapat maka karyawan  semakin puas 

terhadap sistem core banking. 

Dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan seseorang yang 

mempercayai dan merasakan bahwa dengan menggunakan komputer atau sistem 

informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan prestasi kerja yang akan dicapai, 

berarti mereka dianggap percaya dan menerima sistem informasi berbasis 

teknologi tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepuasan individu 

atas teknologi informasi yang digunakannya dapat diukur. Berdasarkan penjelasan 

dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis 

alternatif sebagai berikut:  

H3 : Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. 

2.4.5 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Kemudahan Penggunaan yang 

Dipersepsikan  ( Perceived Ease of Use) 

2.4.5.1 Konsep Kemudahan Penggunaan yang Dipersepsikan ( Perceived Ease 

of Use) 

Kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (perceived ease of use) 

sebuah teknologi didefinisikan  sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya 

bahwa suatu sistem informasi berbasis teknologi dapat dengan mudah dipahami 

dan digunakan Davis (1989). Davis (1989) juga mengungkapan kemudahan yang 
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dipersepsikan adalah dimana penggunaan suatu sistem dapat menjadikan individu 

bebas dari usaha (free of effort). Bebas dari usaha disini maksudnya adalah pada 

saat seseorang menggunakan suatu sistem, individu tersebut hanya memerlukan 

sedikit waktu untuk mempelajarai sistem tersebut, karena sistem tersebut mudah 

dipahami, sederhana,  dan sudah dikenal (familiar). Davis (1989) mengemukakan 

beberapa faktor untuk meneliti kemudahan penggunaan yang dipersepsikan dalam 

teknologi informasi antara lain mudah untuk dipelajari (easy to learn), mudah 

untuk diawasi (controllable), jelas dan mudah dipahami (clear and 

understandable), mudah disesuaikan (flexible), mudah dikuasai (easy to become 

skillful), mudah dipergunakan (easy to use).  

Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang 

untuk memenuhi kepuasaan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan 

sistem informasi tersebut Kirana (2010). Sistem yang lebih sering digunakan 

menunjukkan bahwa sistem tersebut dikenal, dan lebih mudah digunakan dan 

dioperasikan oleh penggunanya Nasution (2004). Kemudahan penggunaan akan 

memberikan kenyamanan bagi pemakai dalam menggunakan sistem yang pada 

akhirnya akan membawa pada keberhasilan implementasi sistem informasi (Jalil, 

2008).  

Dalam penelitian Sakundera (2006) kemudahan penggunaan akan 

mengurangi usaha (baik waktu maupun tenaga) seseorang dalam belajar 

komputer. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa 

sesorang menggunakan teknologi informasi bekerja lebih mudah dibandingkan 

seseorang yang tidak menggunakan teknologi informasi. Pemakai teknologi 
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informasi mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah 

dipahami, dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahaan 

penggunaan. 

   Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan mengenai kemudahan 

penggunaan (ease of use), dapat disimpulkan bahwa kemudahaan penggunaan 

tidak hanya mengacu pada kemudahan untuk mempelajari suatu sistem, 

melainkan kemudahan untuk menerapkan dan mengaplikasikan sistem informasi 

yang nantinya akan dapat dipergunakan membantu kinerja para individu dalam 

pekerjaannya. 

2.4.5.2 Pengembangan Hipotesis Kemudahan Penggunaan yang 

Dipersepsikan  (Perceived Ease of Use) 

Davis (1989) juga mengungkapan kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan adalah dimana penggunaan suatu sistem dapat menjadikan individu 

bebas dari usaha (free of effort). Beberapa penelitian  mengemukakan hal yang 

sejalan dengan Davis (1989) antara lain Sakundera (2006), Ong et al (2009) dan 

Kirana (2010). 

Sakundera (2006) mengemukakan bahwa kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan penggunaan sistem 

core banking.  Dalam penelitian yang menggunakan TAM dan End User 

Computing Satisfaction untuk menganalisa penerimaan pengguna akhir sistem ini, 

kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (ease of use) merupakan indikator 

dari penerimaan terhadap sistem core banking. Hasil penelitian dalam Sekundera 
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(2006) menyebutkan bahwa kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 

berpengaruh positif terhadap penerimaan sistem core banking di Bank ABC, 

semakin mudah pengoperasian sistem maka penerimaan karyawan semakin 

meningkat. Kemudahan dalam pengoperasian tersebut mempermudah kerja 

karyawan sehari – hari, kemudahan yang dirasakan para karyawan mencerminkan 

kepuasan atas penggunaan sistem core banking. 

Ong et al (2009) juga mengungkapkan bahwa kemudahan penggunaan 

yang dipersepsikan (ease of use) merupakan indikator  kepuasan pengguna. Ong 

et al yang melakukan penelitian mengenai kepuasan pengguna dengan question 

and answering system menggunakan beberapa faktor dalam kemudahan 

penggunaan yang dipersepsikan antara lain clear and understandable, easy to 

learn, flexible, easy to become skillful, ease to use. Hasil penelitian Ong 

menyimpulkan bahwa kemudahan penggunaan yang dipersepsikan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pengguna internet dengan question and 

answering system.  

Penelitian yang dilakukan Kirana (2010) menggunakan kemudahan 

penggunaan yang dipersepsikan sebagai salah satu faktor untuk mengukur kualitas 

sistem, dimana kualitas sistem digunakan sebagai indikator atas penerimaan 

sistem e-filling pada wajib pajak yang berpengaruh pada kepuasan pengguna 

sistem e-filling itu sendiri.  Hasil penelitian Kirana menyimpulkan bahwa kualitas 

sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Berdasarkan hal tersebut, 

maka secara tidak langsung persepsi kegunaan berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna.  
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Berdasarkan penjelasan dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:  

H4 : Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi menurut Arini (2010) berdasarkan William dan Cooper (1996) 

adalah kumpulan elemen yang dapat kita pergunakan untuk membuat beberapa 

kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh individu PT. Telkom 

Indonesia kantor cabang kota Malang yang melakukan kegiatan operasional 

bisnisnya dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi atau yang 

terlibat langsung dengan penggunaan sistem informasi tersebut. Menurut data 

yang diperoleh dari divisi Human Resource Development (HRD) jumlah 

karyawan tetap PT. Telkom cabang Malang area periode 2010/2011 adalah 100 

orang.   

 Pemilihan populasi ini didasarkan kepada visi dari perusahaan 

telekomunikasi ini yaitu “to become a leading infocom player in the region” 

dimana visi tersebut didukung oleh misi perusahaan yang menyebutkan bahwa 

perusahaan akan mengelola usaha dengan cara yang baik mengoptimalkan SDM 

(Sumber Daya Manusia) yang menjadi salah satu keunggulan dengan suatu kerja 

sama tim yang kompak, teknologi yang kompetitif dan dengan Bussiness Patner 

yang sinergi. Mendukung pembangunan nasional serta mengutamakanpelanggan 

melalui pelayanan penyediaan lengkap dan terpadu oleh seluruh pengguna jasa 

telekomunikasi. Visi dan misi perusahaan menjelaskan aktivitas perusahaan dan 
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posisi yang diinginkan perusahaan dalam suatu industri (Hutabarat dan Huseini, 

2006), sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa PT. Telkom merupakan 

perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi dalam 

kegiatan operasional bisnisnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif pada 

perusahaannya. Alasan lain pemilihan perusahaan tersebut adalah  perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan telekomunikasi yang menggunakan teknologi 

informasi (TI) terbesar dan pertama di Indonesia, (http://id.shvoong.com/society-

and-news/news-items/2006787-sejarah-pttelkom/). PT. Telkom Indonesia 

dianggap telah cukup lama menerapkan sistem informasi berbasis teknologi dalam 

kegiatan operasional bisnisnya yaitu sejak tahun 1969 

(http://www.telkom.co.id/infoperusahaan/index.html#telkom). Pemilihan lokasi di 

kota Malang didasarkan pada lokasi peneliti yang berdomisili di kota Malang. 

 Penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada sampel. Ide dasar 

pengambilan sampel dengan menyeleksi bagian dari elemen – elemen populasi, 

sehingga kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (William dan 

Cooper, 1996). Sampel didefinisikan sebagai elemen – elemen populasi 

(Indriantoro dan Supomo, 1999) dalam Arini (2010). Sampel  dalam penelitian ini 

sama dengan jumlah populasi karyawan PT. Telkom Indonesia kantor cabang 

Malang yang melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan 

sistem informasi berbasis teknologi yaitu 100 orang.  Penelitian ini menggunakan  

metoda sensus dikarenakan jumlah populasi relatif kecil. Metoda sensus atau 

complete enumeration yaitu penelitian dengan menggunakan keseluruhan populasi 

sebagai representatif (Singarimbun, 1989). 
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3.2 Metoda Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metoda pengumpulan data 

yang dipergunakan adalah metoda survey. Survey merupakan metoda 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada 

responden individu (Jogiyanto, 2004). Metoda survey yang dilakukan yaitu 

melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyan atau pertanyaan tertulis pada 

responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2002).  

 Data yang dihasilkan dari metoda survey  dengan kuesioner merupakan 

data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperolah secara 

langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 

1999) dalam Arini (2010). Untuk meningkatkan respon rate, peneliti 

menyebarkan kuesioner secara langsung serta menjelaskan penelitian secara 

ringkas, dan menjelaskan petunjuk pengisian kuesioner. Peneliti memberikan 

waktu kurang lebih selama satu minggu bagi responden untuk mengisi kuesioner, 

mengingat kesibukan responden sehingga tidak memungkinkan bagi responden 

untuk mengisi kuesioner dalam waktu singkat.  

3.3 Definisi, Indikator, dan Pengukuran Konstruk 
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 Menurut Sekaran (2006) variabel adalah apapun yang dapat membedakan 

atau membawa variasi pada nilai. Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel 

yaitu variabel dependen dan variabel independen.   

 Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen (Indriantoro dan Supomo, 1999) dalam Arini (2010). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah variabel kepuasan pengguna. Kepuasaan 

pengguna didefinisikan sebagai seluruh evaluasi aspek atas kenyamanan dan 

kesuksesan dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi.Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel (Y) berdasarkan konsep Istianingsih dan Wijanto 

(2008) yang diadopsi dari kuesioner yang disusun oleh Doll dan Torkadezh 

(1988) yang juga telah digunakan dalam penelitian Kim dan McHaney (2000). 

Kepuasan pengguna dinilai dari lima karakteristik (Weber, 1999) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Content 

2. Accuracy 

3. Format 

4. Ease of Use  

5. Timeliness 

Dari elemen diatas, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

memberikan informasi persis seperti yang saya butuhkan. 
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2. Isi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berbasis teknologi 

yang digunakan, memang saya butuhkan.  

3. Sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan menghasilkan 

laporan yang tepat seperti yang saya butuhkan. 

4. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan menghasilkan 

informasi yang cukup. 

5. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan bersifat akurat 

(program/sistemnya). 

6. Saya merasa puas dengan tingkat akurasi sistem informasi berbasis 

teknologi  yang digunakan.  

7. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

memberikan informasi sesuai dengan format yang saya butuhkan. 

8. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

menghasilkan informasi yang dapat dipahami secara jelas. 

9. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan bersifat user 

friendly. 

10. Mudah untuk saya menggunakan sistem informasi berbasis teknologi 

tersebut. 

11. Saya dapat memperoleh informasi yang saya butuhkan tepat waktu. 

12. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

menghasilkan informasi yang bersifat mutakhir/ up to date. 
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 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang 

lain (Indriantoro dan Supomo, 1999) dalam Arini (2010). Dalam penelitian ini 

variabel independennya adalah : 

1. Kualitas Sistem (X1) 

Kualitas sistem didefinisikan sebagai serangkaian karakteristik yang 

meliputi software dan hardware dalam sistem informasi.untuk mengukur 

proses informasi melalui sistem yang digunakan, atau keterkaitan antara 

karakteristik sistem dan keberhasilan implementasi sistem. Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel kualitas sistem berdasarkan konsep 

Istianingsih dan Wijanto (2008), yang diadopsi dari kuesioner yang 

digunakan oleh McGill et al (2003), yaitu sebagai berikut : 

1. Reliability  

2. Flexibility 

3. Security 

4. Integration 

5. Accesibility 

Dari elemen diatas, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

meningkatkan kapasitas pemrosesan data secara signifikan. 

2. Sistem informasi berbasis teknologi tersebut dapat dijalankan pada 

komputer lain, selain komputer yang saya gunakan saat ini.   
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3. Sistem informasi berbasis teknologi tersebut, dapat saya gunakan 

dalam lingkungan organisasi lain tanpa harus dimodifikasi lagi  

4. Sistem informasi berbasis teknologi tersebut memiliki sistem security 

sehingga pemakai lain yang  tidak berhak, tidak dapat  mengakses data 

yang terdapat di dalamnya.  

5. Tersedia fasilitas untuk mengoreksi data (fungsi help) dalam sistem 

informasi berbasis teknologi yang saya gunakan. 

6. Kesalahan (error) yang terjadi mudah dikoreksi dan diidentifikasi 

dalam sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan. 

7. Setiap bagian dari sistem memuat informasi yang cukup untuk 

membantu saya memahami fungsi dari bagian tersebut. 

8. Meskipun saya telah lama tidak menggunakan sistem informasi 

berbasis teknologi tersebut, saya akan mudah untuk menggunakannya 

lagi.   

9. Sistem informasi berbasis teknologi tersebut mudah dipelajari oleh 

orang yang baru pertama kali menggunakannya. 

10. Sistem informasi berbasis teknologi tersebut dapat digunakan untuk 

berbagai perusahaan yang karakteristiknya berbeda. 

2. Kualitas Informasi (X2) 

Kualitas informasi merupakan pengukuran atas output yang dihasilkan 

oleh sistem informasi.Penelitian ini menggunakan elemen variabel kualitas 

informasi berdasarkan konsep Istianingsih dan Wijanto (2008) yang 

diadopsi dari kuesioner yang disusun oleh McGill et al (2003) Kualitas 
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Informasi dinilai dari lima karakteristik (Weber, 1999) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Accuracy 

2. Timeliness 

3. Relevance 

4. Informativeness 

5. Competitiveness 

Dari elemen diatas, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai 

berikut: 

1. Informasi yang dihasilkan sistem informasi berbasis teknologi tersebut 

akurat. 

2. Informasi yang dihasilkan sistem informasi berbasis teknologi  tersebut 

dapat dipercaya. 

3. Informasi yang dihasilkan sistem informasi berbasis teknologi  tersebut 

tepat waktu. 

4. Informasi yang dihasilkan sistem informasi berbasis teknologi  tersebut 

relevan. 

5. Informasi yang dihasilkan sistem informasi berbasis teknologi  tersebut 

mudah dipahami. 

6. Informasi yang dihasilkan sistem informasi berbasis teknologi  tersebut 

bersifat detail dan benar. 

3. Kegunaan yang Dipersepsikan (X3) 
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Kegunaan yang dipersepsikan merupakan suatu ukuran dimana 

seseorang mempercayai dan menggunakan suatu sistem untuk 

mendatangkan manfaat dan meningkatkan kinerja. Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel kegunaan yang dipersepsikan (perceived 

usefulness) berdasarkan konsep Istianingsih dan Wijanto (2008) dan  telah 

dipakai dalam penelitian Goodhue (1995). Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur variabel ini diambil dari penelitian Davis et al (1989), 

dengan modifikasi agar relevan terhadap penelitian ini yaitu penggunaan 

sistem informasi berbasis teknologi yaitu sebagai berikut : 

1. Work more quickly 

2. Increase Productivity 

3. Job performance 

4. Effectiveness 

5. Makes Job Easier 

6. Useful 

Dari elemen diatas, maka diuraikan statement dalam kuesioner sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan, membantu 

saya menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. 

2. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

meningkatkan produktivitas kerja saya. 

3. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan 

kinerja saya. 
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4. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mampu 

meningkatkan efektivitas tugas saya  

5. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi mempermudah saya 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

6. Secara keseluruhan, sistem informasi berbasis teknologi yang 

digunakan bermanfaat dalam pekerjaan saya. 

4. Kemudahan Penggunaan yang Dipersepsikan (X4) 

Kemudahaan penggunaan didefinisikan  pada kemudahan untuk 

mempelajari suatu sistem dan kemudahan untuk menerapkan dan 

mengaplikasikan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan elemen 

variabel kemudahan penggunaan  yang dipersepsikan (perceived ease of 

use) berdasarkan konsep Ong et al (2009) yang juga digunakan dalam  

Devaraj et al (2002). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

ini diambil dari penelitian Davis et al (1989), dengan modifikasi agar 

relevan terhadap penelitian ini yaitu penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi yaitu sebagai berikut : 

1. Easy to Learn 

2. Clear & Understandable 

3. Flexible 

4. Easy to Become Skilfull 

5. Easy to Use 

Dari elemen diatas, maka diuraikan statement dalam kuesioner 

sebagai berikut: 
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1. Mempelajari penggunaan sistem informasi berbasis teknologi 

mudah bagi saya. 

2. Interaksi saya dengan sistem informasi berbasis teknologi jelas dan 

mudah dimengerti. 

3. Sistem informasi berbasis teknologi yang saya gunakan mudah 

disesuaikan  dengan apa yang saya inginkan. 

4. Mudah bagi saya untuk menjadi ahli dengan menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi tersebut. 

5. Saya merasakan  kemudahan dalam menggunakan sistem informasi 

berbasis teknologi. 

6. Saya tidak merasakan kemudahan dalam menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi. 

Instrumen pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian dapat 

dikembangkan sendiri oleh peneliti atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya. 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh, mengolah, dan 

menginterpretasikan data dari responden yang dilakukan dengan pola yang sama 

dengan Ong et al (2009) dan Istianingsih dan Wijanto (2008). Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah dikembangkan dan diuji 

validitasnya oleh peneliti sebelumnya. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam kuesioner telah didiskusikan dengan beberapa ahli alih bahasa, untuk 

menghindari  adanya perbedaan makna atas statement yang dialihbahasakan dari 

bahasa inggris ke bahasa indonesia.  Di dalam penelitian ini untuk mengukur 

variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang dipersepsikan dan 
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kemudahan penggunaan yang dipersepsikan dengan menggabungkan model TAM 

yang dikembangkan oleh Davis (1989) dan DeLone dan McLean (1992). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pernyataan negatif untuk menghindari bias 

responden pada elemen kemudahan penggunaan yang dipersepsikan statement 

nomor 6. Penelitian ini lebih menspesifikkan variabel – variabel yang berpengaruh 

secara langsung terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi 

yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang dipersepsikan, 

kemudahan penggunaan yang dipersepsikan. 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan 

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

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

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

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2002). Skala Likert 

digunakan pada variabel dependen yaitu kepuasan pengguna dan variabel 

independen yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang 

dipersepsikan, dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan.  

Cara pengukuran dalam penelitian ini yaitu dengan menghadapkan 

responden yang diminta menjawab pertanyaan untuk menentukan responnya 

terhadap pernyataan – pernyataan. Nilai respon diukur pada skala yang dimulai 

dari skala 1 yang menyatakan sangat tidak setuju hingga skala 7 yang menyatakan 

sangat setuju. Pengukuran ini digunakan pada variabel kepuasan pengguna,  
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kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang dipersepsikan, dan kemudahan 

penggunaan yang dipersepsikan.  

 

3.4 Pengujian Hipotesis 

 Pada pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, alat yang 

digunakan adalah metoda Regresi Linier Berganda (Ghozali, 2006), dengan 

bantuan SPSS 17. Dengan bentuk persamaan, yang diuraikan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1  

Model Penelitian  

      

     H1  

 

     H2 

 

     H3 

        

     H4 

Kualitas Sistem (X1) 

Kualitas Informasi (X2) 

Kegunaan yang Dipersepsikan 

(X3) 

Kemudahan Penggunaan yang 

Dipersepsikan (X4) 

Kepuasan Pengguna Sistem 

Informasi  (Y) 
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Bentuk persamaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

Hipotesis 1, 2, 3, dan 4 : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  b4X4 + e 

Keterangan  : 

Y  : kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi 

a : nilai intersep (konstan) 

b1...b5 : koefesien arah regresi  

X1 : variabel kualitas sistem 

X2 : variabel kualitas informasi 

X3 : variabel kegunaan yang dipersepsikan 

X4 : variabel kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 

e : error 

 Untuk menganalisis variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan 

yang dipersepsikan, dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi digunakan metoda 

statistik dengan tingkat arah signifikansi α = 0.05 yang artinya derajat kesalahan 

sebesar 5%. 

 Sehubungan dengan hal itu, maka beberapa analisis yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 
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1. Uji F ( Uji Signifikansi Simultan)  

Uji F ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakkan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

Jika :  Signifikansi (p < α, α = 5%, maka H0 : ditolak)  

 Signifikansi (p > α, α = 5%, maka H0 : diterima) 

   Disini p(probabilitas) = F 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

2. Uji t ( Uji Signifikan Parameter Individual) 

Uji t ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

Jika :  Signifikansi (p < α, α = 5%, maka H0 : ditolak)  

 Signifikansi (p > α, α = 5%, maka H0 : diterima) 

   Disini p(probabilitas) = t 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

3. Nilai R2 (Koefisien Determinasi)  
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Koefisien determinan yang digunakan pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel  independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 

2006). 

 

3.5 Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik  

 Sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan metoda Regresi Linier 

Berganda, maka peneliti melakukan Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik.  

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas  

 Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keakuratan instrumen pengukur yang digunakan dalam 

mengukur variabel penelitian. Cara yang dilakukan adalah dengan analisis sistem, 

dimana setiap nilai yang ada pada setiap item pertanyaan   dikorelasikan dengan 

nilai total seluruh item pertanyaan dengan taraf signifikansi 5% (Sugiono, 2002).  

 Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis  

butir – butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya 

suatu item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi product 

moment pearson (r hitung) pada level signifikansi 0,05 nilai kritisnya. Apabila 
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angka korelasi berada diatas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada 

dibawah sama dengan  (p<0,05 ; p=0,05) berati instrumen   penelitian itu valid 

(Ghozali, 2006).  

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Sekaran (2006) reliabilitas dalam suatu pengukur menunjukkan 

stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan  

berguna untuk mengakses ”kebaikan” dari suatu pengukur. Reliabilitas 

menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya (Jogiyanto, 2004). 

Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari pengukur. Suatu pengukur 

dikatakan reliabel jika dapat dipercaya dan dapat dikatakan konsisten jika 

beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak 

berbeda. 

 Uji reliabilitas adalah menguji skor antar item deng tingkat signifikansi 

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

maka item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrumen 

digunakan uji Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach Alpha (koefisien 

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

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Regresi Linier Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat 

terkecil biasa (ordinary least squares / OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier 

terbaik (best linier unbiased estimator / BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). 
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Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat 

memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan 

uji gejala heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

(Ghozali, 2006). Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian 

KolmogorovSmirnov Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel.  Pada 

pengujian ini kaidah keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih 

besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut 

normal.  

3.5.2.2  Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas merupakan suatu kondisi dimana satu atau lebih variabel 

bebas berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel, dilhat 

melalui VIF (Variance Inflation Factor) (Ghozali, 2006). Apabila VIF >10 maka 

terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas.  
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui  apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Menurut Ghozali (2006) jika variance dari residual satu  

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Pada dasarnya banyak data yang 

mengandung heteroskedastisitas dibanding dengan homokedastisitas karena data 

ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar. 

Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui sebaran 

data pada scatterplot. Jika tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk 

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh individu 

PT. Telkom Indonesia kantor cabang kota Malang yang melakukan kegiatan 

operasional bisnisnya dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi 

atau yang terlibat langsung dengan penggunaan sistem informasi tersebut. Seperti 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode 

survey yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan kurang lebih selama 

satu minggu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung. 

Jumlah kuesioner yang disebarkan pada karyawan perusahaan bisnis 

sejumlah 100 buah. Adapun jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 99 buah 

sedangkan kuesioner yang tidak kembali 1 buah. Setelah diperiksa 10 buah 

kuesioner yang tidak dapat dipergunakan karena data yang diisi tidak lengkap atau 

terdapat bias. Dengan demikian respon rate dalam penelitian ini adalah 99%, dan 

kuesioner yang dapat dipergunakan sebanyak 89 buah. 
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Tabel 4.1  

Sampel dan Tingkat Pengembalian  

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi 

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

menyeluruh  berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Tabel 4.2 dibawah ini 

memperlihatkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.  

Tabel 4.2 

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

   

 

 

 

Jumlah sampel          100 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali          1 

Kuesioner yang kembali                    99 

Kuesioner yang digugurkan         10 

Kuesioner yang dipergunakan        89 

No.                     Jenis Kelamin             Jumlah               Presentase 

 

1. Laki – Laki               53            60% 

2. Perempuan               36            40% 
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 Dari tabel diatas  menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis 

kelamin berjumlah 89 orang. Komposisi 89 orang tersebut adalah 53 orang laki – 

laki dengan presentase 60% . Sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 36 

orang dengan presentase 40%.  Berdasarkan komposisi yang terbagi dua tersebut, 

yang merupakan komposisi tertinggi adalah jenis kelamin laki – laki, dan 

komposisi terendah adalah jenis kelamin perempuan.  

 Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan komposisi responden yang menjadi 

objek penelitian berdasarkan umur. 

 Tabel 4.3 

Komposisi Responden berdasarkan Umur 

 

No.  Umur  Jumlah  Presentase 

1 < 25 tahun 18 20% 

2 26-35 tahun 16 18% 

3 36-45 tahun 12 14% 

4 > 45 tahun 43 48% 

  Jumlah  89 100% 

 

 Dari tabel 4.3 diatas  menunjukkan bahwa responden berdasarkan umur 

berjumlah 89 orang. Komposisi 89 orang tersebut adalah 18 berusia kurang dari 

25 tahun dengan presentase 20% . Sedangkan usia antara 26 tahun sampai 35 

tahun sebanyak 16 orang dengan presentase 18%.  Kemudian usia 36 tahun 

sampai 45 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase 14% dan yang terakhir usia 
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diatas 45 tahun sebanyak 43 orang dengan presentase 48%. Berdasarkan 

komposisi yang terbagi empat tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi 

adalah karyawan dengan usia diatas 45 tahun, dan komposisi terendah adalah usia 

antara 36 sampai dengan 45 tahun. 

 Komposisi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat terlihat pada 

tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Komposisi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase 

1 D1 15 17% 

2 S1 31 35% 

3 S2 3   3% 

4 S3 0   0% 

5 SMA 40 45% 

Jumlah 89 100% 

 

Dari tabel 4.4 diatas  menunjukkan bahwa responden berdasarkan 

pendidikan terakhir berjumlah 89 orang. Komposisi 89 orang tersebut adalah 15 

berpendidikan D1 dengan presentase 17%. Sedangkan karyawan yang 

berpendidikan S1 sebanyak 31 orang dengan presentase 35%.  Kemudian 

karyawan dengan pendidikan S2  sebanyak 3 orang dengan presentase 3%, tidak 

ada karyawan yang berpendidikan S3, karyawan yang berpendidikan SMA 

sebanyak 40 orang dengan presentase 45%. Berdasarkan komposisi yang terbagi 
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empat tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah karyawan dengan 

pendidikan SMA, sedangkan komposisi terendah adalah karyawan dengan 

pendidikan S2. 

Komposisi responden berdasarkan jabatan  dapat terlihat pada tabel 4.5 

berikut ini : 

Tabel 4.5 

Komposisi Responden berdasarkan Jabatan 

 

No. Jabatan Jumlah Presentase 

1 Staf 72 81% 

2 Supervisor 14 16% 

3 Manajer 3   3% 

Jumlah 89 100% 

Dari tabel 4.5 diatas  memperlihatkan bahwa responden berdasarkan 

jabatan berjumlah 89 orang. Komposisi 89 orang tersebut adalah 72 orang 

memegang jabatan sebagai staf dengan presentase 81%. Sedangkan karyawan 

dengan jabatan supervisor  sebanyak 14 orang dengan presentase 16%.  Kemudian 

karyawan dengan jabatan manajer sebanyak 3 orang dengan presentase 3%. 

Berdasarkan komposisi yang terbagi empat tersebut, yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah karyawan dengan jabatan sebagai staf, dan komposisi terendah 

adalah karyawan dengan jabatan sebagai manajer. 

Tabel 4.6 berikut ini menunjukkan komposisi responden yang menjadi 

objek penelitian berdasarkan lama bekerja di perusahaan. 
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Tabel 4.6 

Komposisi Responden berdasarkan Lama Bekerja di Perusahaan  

No. Lama Bekerja Jumlah  Presentase 

1 1-5 tahun 26 29% 

2 6-10 tahun 9 10% 

3 >10 tahun 54 61% 

  Jumlah  89 100% 

 

Dari tabel 4.6 diatas  menjelaskan  bahwa responden berdasarkan lama 

bekerja pada perusahaan  berjumlah 89 orang. Komposisi 89 orang tersebut adalah 

26 orang karyawan telah bekerja pada perusahaan selama 1 sampai 5 tahun, 

dengan presentase 29%. Sedangkan karyawan yang telah bekerja 6 sampai 10 

tahun   sebanyak 9 orang dengan presentase 10%.  Kemudian karyawan yang 

bekerja selama diatas 10 tahun sebanyak 54 orang dengan presentase 61%. 

Berdasarkan komposisi yang terbagi tiga tersebut, yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah karyawan yang telah bekerja diatas 10 tahun, dan komposisi 

terendah adalah karyawan yang telah bekerja 6 sampai 10 tahun.  

Tabel 4.7 berikut ini menunjukkan komposisi responden yang menjadi 

objek penelitian berdasarkan lama bekerja di perusahaan. 
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Tabel 4.7 

Komposisi Responden berdasarkan Pengalaman Menggunakan 

Teknologi Informasi  

 

No. Pengalaman Menggunakan TI Jumlah Presentase 

1 1-5 tahun 22 25% 

2 6-10 tahun 17 19% 

3 >10 tahun 50 56% 

Jumlah 89 100% 

 

Tabel 4.7 diatas  menjelaskan  bahwa responden berdasarkan lama bekerja 

pada perusahaan  berjumlah 89 orang. Komposisi 89 orang tersebut adalah 22  

orang karyawan telah memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi 

berbasis teknologi  selama 1 sampai 5 tahun, dengan presentase 25% . Sedangkan 

karyawan yang memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi berbasis 

teknologi 6 sampai 10 tahun sebanyak 17 orang dengan presentase 19%.  

Kemudian karyawan yang memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi 

berbasis teknologi diatas 10 tahun sebanyak 50 orang dengan presentase 56%. 

Berdasarkan komposisi yang terbagi tiga tersebut, yang merupakan komposisi 

tertinggi adalah karyawan yang memiliki pengalaman menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi diatas 10 tahun, dan komposisi terendah adalah 

karyawan yang memiliki pengalaman menggunakan sistem informasi berbasis 

teknologi selama 6 sampai 10 tahun.  
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4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 89 

responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran 

statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan adalah 

pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini 

umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai – nilai 

observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil 

penghitungan tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai 

sampel secara garis besar, sehingga mendekati kebenaran populasi.  

Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versi 17.00 dengan hasil perhitungan yang 

ditunjukkan pada tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 Hasil dari tabel diatas menunjukkan jumlah responden (N) adalah 89 Dari 

89 responden ini, pada variabel kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi (Y) memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 4,75; nilai terbesar 

(maksimum) adalah 7,00; rata – rata (mean) adalah 6,1367 dengan standar deviasi 

sebesar 0,56495.  Pada variabel kualitas sistem (X1) memiliki nilai terkecil 

(minimum) adalah 4,44; nilai terbesar (maksimum) adalah 7,00; rata – rata (mean) 

adalah 5,7790 dengan standar deviasi sebesar 0,68892.  Pada variabel kualitas 

informasi (X2) memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 3,67; nilai terbesar 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kualitas sistem (X1) 89 4.44 7.00 5.7790 .68892 

Kualitas informasi (X2) 89 3.67 7.00 6.0412 .74420 

Kegunaan yang 

dipersepsikan (X3) 

89 4.83 7.00 6.4869 .55914 

Kemudahan penggunaan 

yang dipersepsikan (X4) 

89 4.00 7.00 5.9910 .63883 

Kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis 

teknologi (Y) 

89 4.75 7.00 6.1367 .56495 

Valid N (listwise) 89     
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(maksimum) adalah 7,00; rata – rata (mean) adalah 6,0412 dengan standar deviasi 

sebesar 0,74420.  Pada variabel kegunaan yang dipersepsikan (X3) memiliki nilai 

terkecil (minimum) adalah 4,83; nilai terbesar (maksimum) adalah 7,00; rata – 

rata (mean) adalah 6,4869 dengan standar deviasi sebesar 0,55914. Pada variabel 

kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (X4) memiliki nilai terkecil 

(minimum) adalah 4,00; nilai terbesar (maksimum) adalah 7,00; rata – rata (mean) 

adalah 5.9910 dengan standar deviasi sebesar 0,63883    

 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji  

kesahihan dan keandalan data dengan menguji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel apabila koefisien 

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

keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar 0,6. 

 Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi (Y). 
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Tabel 4.9 

      Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepuasan Pengguna (Y) 

Variabel  

No. 

Item  Validitas Cronbach  

    Korelasi ( r )  Probabilitas (p) Alpha 

Y Y1 0,711 0,000 0,910 

  Y2 0,677 0,000   

  Y3 0,777 0,000   

  Y4 0,745 0,000   

  Y5 0,694 0,000   

  Y6 0,801 0,000   

  Y7 0,737 0,000   

  Y8 0,696 0,000   

  Y9 0,657 0,000   

  Y10 0,739 0,000   

  Y11 0,781 0,000   

  Y12 0,669 0,000   

Sumber : Data Primer (diolah) 

 Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,910 (lebih besar dari 

0,06) sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel.  
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Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel kualitas sistem  (X1).  

Tabel 4.10 

      Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Sistem (X1) 

Variabel  

No. 

Item  Validitas Cronbach  

    

Korelasi ( r 

)  Probabilitas (p) Alpha 

X1 X11 0,341 0,001 0,698 

  X12 0,425 0,000   

  X13 0,707 0,000   

  X15 0,454 0,000   

  X16 0,524 0,000   

  X17 0,633 0,000   

  X18 0,605 0,000   

  X19 0,571 0,000   

  X110 0,626 0,000   

Sumber: Data Primer (diolah) 

 Pada awal pengujian peneliti memasukkan seluruh item pertanyaan 

sebagai konstruk untuk menguji variabel kualitas sistem terhadap kepuasan 

pengguna, namun dalam hasil pengujian tersebut, item pertanyaan nomer empat 

menunjukkan angka diatas 0,05 yang menyebabkan item pertanyaan tersebut tidak 

lolos uji validitas (lihat lampiran uji validitas dan reliabilitas). Kemudian peneliti 

melakukan pengujian kembali dan mendapatkan hasil pengujian pada tabel diatas 
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yang menunjukkan semua item perntanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) 

dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian juga menghasilkan Cronbach 

Alpha sebesar 0,698 (lebih besar dari 0,06) sehingga instrumen dapat dikatakan 

reliabel.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel kualitas informasi (X2). 

Tabel 4.11 

      Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Informasi (X2) 

Variabel  

No. 

Item  Validitas Cronbach  

    Korelasi ( r )  Probabilitas (p) Alpha 

X2 X21 0,802 0,000 0,854 

  X22 0,705 0,000   

  X23 0,810 0,000   

  X24 0,821 0,000   

  X25 0,697 0,000   

  X26 0,741 0,000   

  Sumber : Data Primer (diolah) 

 Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item perntanyaan 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 
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Pengujian juga menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,854 (lebih besar dari 

0,06) sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel kegunaan yang dipersepsikan (X3). 

Tabel 4.12 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kegunaan yang Dipersepsikan (X3) 

 

Variabel  

No. 

Item  Validitas Cronbach  

    Korelasi ( r )  Probabilitas (p) Alpha 

X3 X31 0,771 0,000 0,869 

  X32 0,829 0,000   

  X33 0,868 0,000   

  X34 0,752 0,000   

  X35 0,742 0,000   

  X36 0,786 0,000   

  Sumber : Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item perntanyaan 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,869 (lebih besar dari 

0,06) sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel.  
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Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (X4). 

Tabel 4.13 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemudahan Penggunaan yang 

Dipersepsikan (X4) 

Variabel  

No. 

Item  Validitas Cronbach  

    

Korelasi ( r 

)  Probabilitas (p) Alpha 

X4 X41 0,803 0,000 0,826 

  X42 0,828 0,000   

  X43 0,812 0,000   

  X44 0,809 0,000   

  X45 0,611 0,000   

 Sumber : Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item perntanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 

0,05sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 0,826 (lebih besar dari 

0,06) sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel.  
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4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/ OLS, dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier 

unbiased estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat 

dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan 

BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinearitas, dan uji gejala 

heteroskedastisitas. 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2006). Pengujian normalitas terhadap unstandardized residual dari model regresi 

dengan menggunakan One Sample Kolmogrov-Smirnov Test. Data dikategorikan 

berdistribusi normal apabila menghasilkan nilai asymptotic significance >   α = 

0,05. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.14 

      Hasil Uji Gejala Normalitas 

Model Regresi  

Kolmogrov-Smirnov 

Z 

Asymptotic 

Significance  

Model Regresi  0,950 0,327 

  Sumber data : Lampiran 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model regresi 

menghasilkan  nilai asymptotic significance lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.  

4.4.2 Hasil Uji Gejala Multikoliniaritas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala 

multikolinearitas adalah  dengan menggunakan variance inflation factor (VIF), 

nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF<10) menunjukkan tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya. Hasil uji gejala 

multikolinearitas disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Gejala Multikolinearitas 

No. Variabel VIF 

1 Kualitas sistem (X1) 2,090 

2 Kualitas informasi (X2) 2,162 

3 Kegunaan yang dipersepsikan (X3) 1,500 

4 

Kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 

(X4) 2,323 

  Sumber : Data Lampiran (diolah) 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 diatas, nilai VIF pada seluruh 

keseluruhan model regresi menghasilkan nilai lebih keci dari  10. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam variabel 

independen. 

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Metoda ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari  residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Apabila terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksi apakah terdapat gejala heteroskedastisitas adalah melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot pada sekitar nilai X dan Y. Jika 

terdapat pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan 

hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada model regresi (lihat 

lampiran uji asumsi klasik), dapat diamati tidak terdapat pola tertentu pada grafik 

yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.  

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis  

 Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linier 

berganda. Metode Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

langsung dari kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan yang dipersepsikan, 

dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi. Hasil analisis uji F adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.16 

Hasil Analisis Regresi (Uji F)  

 

 

 Sumber data : Lampiran 

Hasil analisis uji regresi (uji F) pada tabel 4.16 diatas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square = 0,685. Angka ini menunjukkan kepuasan  pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi (Y) yang dapat dijelaskan dengan persamaan regresi 

sebesar 68,5% sedangkan sisanya sebesar 31,5% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi 

tersebut adalah 48,832 dan nilai signifikan alfanya (nilai probabilitas) sebesar 

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

kegunaan yang dipersepsikan (X3), dan kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi berbasis teknologi (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa 

model tersebut dapat dipakai untuk memprediksi kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Istianingsih dan Wijanto (2008) dan Ong et al (2009).  

Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat maka digunakan 

uji t. Hasil uji t adalah sebagai berikut :  

F R R Square Adjusted R Square Sig 

48,832 0,836 0,699 0,685 0,000 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji  Regresi (Uji t)  

Variabel 

UnStandardize

d  t Sig 

  Coefficients    

  Beta     

Kualitas Sistem (X1) 0,142 1,996 0,049 

Kualitas Informasi (X2) 0,219 3,281 0,002 

Kegunaan yang dipersepsikan 

(X3) 0,198 2,675 0,009 

Kemudahan penggunaan yang 0,301 3,737 0,000 

dipersepsikan (X4)       

Sumber data : Lampiran 

 Dari pengolahan data tabel diatas, pengujian dapat dilakukan dengan 

memperhatikan tingkat signifikansinya. Hipotesis yang diajukan digunakan untuk 

mengetahui hubungan masing – masing konstruk yang dihipotesiskan. 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa : 

 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dinyatakan bahwa variabel kualitas sistem (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Dari 

tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa variabel kualitas sistem (X1)  mempunyai t 

hitung sebesar 1,996 dengan signifikansi alfa sebesar 0,049 < 0,05 , sehingga 
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kualitas sistem (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi (Y). Berdasarkan hal tersebut maka Hipotesis 

1 diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurniah 

(2005); Istianingsih dan Wijanto (2008); Kirana (2010); Tjakrawala dan Cahyo 

(2010).  

2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dinyatakan bahwa variabel kualitas informasi  (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Dari 

tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa variabel kualitas informasi  (X2)  mempunyai 

t hitung sebesar 3,281 dengan signifikansi alfa sebesar 0,002 < 0,05 , sehingga 

kualitas informasi  (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi berbasis teknologi (Y). Berdasarkan hal tersebut maka 

Hipotesis 2 diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurniah (2005); Istianingsih dan Wijanto (2008); Ong et al (2009); Kirana(2010).  

3. Hipotesis 3  

Hipotesis 3 dinyatakan bahwa variabel kegunaan yang dipersepsikan (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi. Dari tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa variabel kegunaan yang 

dipersepsikan  (X3)  mempunyai t hitung sebesar 2,675 dengan signifikansi alfa 

sebesar 0,009 < 0,05 , sehingga kegunaan yang dipersepsikan  (X3) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi 

(Y). Berdasarkan hal tersebut maka Hipotesis 3 diterima. Hasil ini konsisten 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih dan Wijanto (2008); Ong et al 

(2009); Sekundera (2006).  

4. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dinyatakan bahwa variabel kemudahaan penggunaan yang 

dipersepsikan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. Dari tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa variabel 

kemudahaan penggunaan yang dipersepsikan (X4)  mempunyai t hitung sebesar 

3,737 dengan signifikansi alfa sebesar 0,000 < 0,05 , sehingga kemudahaan 

penggunaan yang dipersepsikan (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi (Y). Berdasarkan hal 

tersebut maka Hipotesis 4 diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sakundera (2006); Ong et al (2009); Kirana (2010). 

 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian  

 Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat metoda Regresi Linier 

Berganda maka dapat diketahui bahwa secara simultan kualitas sistem, kualitas 

informasi, kegunaan yang dipersepsikan, dan kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. Adapun hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan 

hipotesis 4 dapat diuraikan sebagai berikut : 
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4.6.1 Kualitas Sistem (X1) terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi 

Berbasis Teknologi (Y) 

Kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat 

mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean 1992). Kualitas sistem juga 

meliputi software dan hardware dalam sistem informasi. Kualitas sistem 

mengukur proses informasi melalui sistem yang digunakan, atau keterkaitan 

antara karakteristik sistem dan keberhasilan implementasi sistem (Negash et al, 

2003).  Dilworth (1988) dalam Amrul dan Syar’ie (2005) menjelaskan kualitas 

sistem ditinjau dari sudut pandang teknik. Hal tersebut merupakan kualitas suatu 

produk atau pelayanan yang pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan 

penggunanya, dimana mampu diaplikasikan sesuai dengan pikiran pemakai.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Hasil 

analisis ini konsisten dengan penelitian Nurniah (2005); Istianingsih dan Wijanto 

(2008); Kirana (2010); Tjakrawala dan Cahyo (2010) yang menyatakan bahwa 

kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Berpengaruhnya kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna dikarenakan 

dalam mengaplikasikan  sistem yang bersangkutan  dapat dirasakan secara 

langsung dampak atas interaksi pengguna. Pengguna dapat merasakan apakah 

sistem yang sedang dipergunakan tersebut baik dan nyaman serta dapat membantu 

para pengguna menyelesaikan pekerjaannya. Ong et al (2009) menjelaskan 

kualitas sistem diukur melalui lima dimensi yaitu reliability, flexibility, 

integration, accessibility and timeliness. Pada saat kelima dimensi tersebut 
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tersedia dalam suatu sistem yang dipergunakan, maka akan mencerminkan 

kualitas sistem. 

Kualitas suatu sistem pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan 

penggunanya, dimana mampu diaplikasikan sesuai dengan pikiran pemakai 

(Amrul dan Syar’ie,2005). Misalnya pada saat terjadi kesulitan dalam 

melaksanakan pekerjaan, pengguna dapat mengembangkan dan memodifikasi 

sistem yang sedang digunakan tersebut sehingga pekerjaan yang dilakukan 

pengguna dapat terselesaikan.  Ketika kualitas sistem yang dipergunakan handal 

dan para penggunanya merasakan kenyamanan, maka pengguna akan merasa puas 

terhadap sistem yang sedang dipergunakan tersebut.  Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (1992) bahwa kualitas sistem 

mempengaruhi kepuasan pengguna. Adanya perasaan puas yang dirasakan oleh 

pengguna akan menyebabkan pemakaian kembali atau berulang. Pemakaian 

secara berulang – ulang akan menyebabkan peningkatan  intesitas dalam 

penggunaan sistem tersebut (Livari, 2005).   

 Pada PT. TELKOM area kota Malang ini memilih menggunakan suatu 

sistem informasi yang terkomputerisasi pada masing – masing divisi yang terdapat 

pada perusahaan ini untuk memproses seluruh data yang ada pada perusahaan 

mereka untuk meningkatkan kinerja mereka secara efektif dan efisien. 

Penggunaan software dan hardware pada tiap divisi disesuaikan dengan jobdesc 

masing – masing dan dirancang sesuai kebutuhan para karyawan pada divisi – 

divisi tersebut. Hal ini sesuai dengan Amrul dan Syar’ie (2005) yang menyatakan 

kualitas suatu sistem pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan penggunanya. 
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Pemilihan software dan hardware juga perlu diperhatikan oleh manajemen PT. 

TELKOM terutama mengenai tingkat fleksibilitas, akses dan keamanan dalam 

menerapkan sistem informasi berbasis teknologi sehingga para karyawan merasa 

nyaman dan cocok dengan sistem informasi berbasis teknologi yang diterapkan. 

dengan kata lain terdapat kesesuaian antara sistem yang dipergunakan dengan 

pekerjaan karyawan tersebut. PT. TELKOM sendiri telah menerapkan TELKOM 

Quality Management System (T-QMS) sebagai alat pengontrol dari kualitas sistem 

dan informasi yang merupakan perwujudan budaya kerja dalam rangka 

meningkatkan mutu secara berkesinambungan, dalam upaya meningkatkan 

kepuasan pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan dengan melibatkan 

karyawan secara aktif. Dengan penerapan quality management system oleh PT. 

TELKOM dalam mengontrol kualitas sistem, terdapat manfaat yang didapat 

diperoleh sesuai dengan (Jogiyanto, 2005) yaitu sistem informasi berbasis 

teknologi dapat menyediakan proses operasional bisnis yang lebih baik. 

Dengan demikian ketika pengguna merasakan bahwa sistem informasi 

berbasis teknologi yang digunakan baik dan dapat membantu pekerjaannya, maka 

pengguna akan merasa puas dan menggunakan sistem tersebut secara terus – 

menerus. Semakin tinggi kualitas sistem yang dipergunakan maka akan semakin 

tinggi pula kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. 

4.6.2 Kualitas Informasi (X2) terhadap Kepuasan Pengguna Sistem 

Informasi Berbasis Teknologi (Y) 

DeLone dan McLean (1992) mengemukakan bahwa kualitas informasi 

merupakan pengukuran terhadap output yang dihasilkan oleh sistem informasi. 
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Seddon (1997) menjelaskan kualitas informasi adalah persepsi pemakai mengenai 

kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berbasis teknologi yang 

digunakan untuk membantu pekerjaan operasional bisnis perusahaan. Negash et al 

(2003) menjelaskan kualitas informasi adalah suatu fungsi menyangkut nilai dari 

keluaran yang dihasilkan oleh suatu sistem. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Hasil 

analisis ini konsisten dengan penelitian Nurniah (2005), Istianingsih dan Wijanto 

(2008), Ong et al (2009), Kirana(2010) yang menyatakan bahwa kualitas 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Berpengaruhnya kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi dikarenakan  output (informasi)  yang dihasilkan dari 

sistem kualitasnya dapat dinilai oleh pengguna melalui isi yang terdapat pada 

informasi tersebut. Kualitas informasi yang baik akan memberikan hasil 

keputusan yang baik pula, dan begitu juga sebaliknya kualitas informasi yang 

tidak baik akan memberikan hasil keputusan yang tidak baik (Nurniah, 2005). 

Kualitas informasi dinilai dari beberapa dimensi untuk mencerminkan 

bahwa informasi tersebut memiliki kualitas yang baik. O’Brien (2002) dalam 

Nurniah (2005) memberikan tiga dimensi pengukuran kualitas informasi yaitu 

dimensi waktu, dimensi konten atau isi, dan dimensi format. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Istianingsih dan Wijanto (2008) yang menilai kualitas informasi 

berdasarkan accuracy, timeliness, relevance, informativeness, competitiveness.  
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Jika output yang dihasilkan oleh sistem berkualitas (informasi) maka akan 

meningkatkan kepuasan dan kinerja organisasi. Kualitas informasi akan 

meningkatkan  intensitas penggunaan sistem oleh pemakai. Intensitas penggunaan 

dalam pemakaian tersebut mengindikasikan output (informasi) yang dihasilkan 

oleh sistem sangat bermanfaat bagi pengguna, sehingga pengguna merasa puas 

akan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut.  Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kualitas informasi dengan kepuasan pengguna. 

Dalam penelitian yang dilakukan pada PT. TELKOM ini, diketahui bahwa 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ini terdiri dari enam 

divisi untuk mendukung kegiatan bisnisnya, antara lain adalah departemen 

Marketing, Operasi dan pemeliharaan jaringan Akses, Perencanaan Jaringan 

Akses, Customer Service, Support, dan terakhir Keuangan. Dengan adanya 

beberapa divisi tersebut, informasi yang dihasilkan oleh karyawan harus 

berkualitas dalam artian informasi yang akurat, andal, tepat waktu, dan formatnya 

jelas.  Informasi yang dihasilkan oleh satu departemen akan berdampak pada 

departemen lain sehingga pada saat informasi tersebut sampai pada manjemen 

puncak, manajemen puncak akan menggunakan informasi itu untuk 

dipertimbangkan sebagai pendukung dari pengambilan keputusan bagi 

perusahaan. Selain itu informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada pada 

perusahaan juga dipergunakan untuk melayani kebutuhan informasi bagi 

pelanggan yang nantinya oleh karyawan akan digunakan untuk mengambil 

keputusan dan tindakan terhadap laporan atau keluhan pelanggan mengenai 
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pelayanan produk jasa yang diberikan oleh PT. TELKOM, sehingga diperlukan 

suatu kualitas informasi yang baik yang didalamnya meliputi info yang akurat, 

tepat waktu dan padat isi. 

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berbasis teknologi, maka semakin 

tinggi pula tingkat kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi 

tersebut. 

4.6.3 Kegunaan yang Dipersepsikan (X3) terhadap Kepuasan Pengguna 

Sistem Informasi Berbasis Teknologi (Y) 

Davis (1989) mengemukakan bahwa perceived usefulness adalah tingkat 

dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu dapat 

meningkatkan kinerja. Zahra (2009) berdasarkan Jogiyanto (2007) menjelaskan 

kegunaan yang dipersepsikan merupakan suatu kepercayaan tentang proses 

pengambilan keputusan. Menurut Thompson et al (1991:1994) dalam Nasution 

(2004) kegunaan yang dipersepsikan dalam teknologi informasi merupakaan 

manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan 

tugasnya 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian, Istianingsih dan Wijanto 

(2008), Ong et al (2009), Sekundera (2006) yang menyatakan bahwa kegunaan 

yang dipersepsikan  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. 
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Berpengaruhnya kegunaan yang dipersepsikan terhadap  kepuasan 

pengguna sistem informasi berbasis teknologi dikarenakan adanya manfaat yang 

akan didapat ketika pengguna mengaplikasikan sistem informasi berbasis 

teknologi tersebut. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Istianingsih dan Wijanto (2008), yaitu sejauh mana dampak atas penggunaan 

sistem dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja para individu dalam 

perusahaan. Peningkatan kinerja ini mencerminkan seberapa tinggi tingkat 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. TELKOM area 

Malang ini, didapatkan bahwa sebagian besar karyawan beranggapan bahwa 

sistem informasi berbasis teknologi yang dipergunakan dapat membantu para 

pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Penggunaan 

sistem informasi berbasis teknologi juga mampu meningkatkan produktivitas para 

karyawan. Selain itu para karyawan pada perusahaan  ini juga berpendapat dengan 

menggunakan sistem informasi berbasis teknologi ini dapat meningkatkan 

efektifitas dalam menyelesaikan tugas para karyawan tersebut. Dengan kata lain 

sistem informasi berbasis teknologi yang diterapkan dalam perusahaan memiliki 

nilai kegunaan yang dapat dijadikan motivasi bagi karyawan untuk menerima dan 

menggunakan sistem informasi berbasis teknologi dalam perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekundera (2006) yaitu kegunaan 

yang dipersepsikan digunakan untuk mengukur penerimaan pengguna akhir yang 

mencerminkan kepuasan pengguna akhir. 
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 Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan seseorang yang 

mempercayai dan merasakan bahwa dengan menggunakan komputer atau sistem 

informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan prestasi kerja yang akan dicapai, 

berarti dapat dianggap bahwa para karyawan percaya dan menerima sistem 

informasi berbasis teknologi tersebut. Hal tersebut mencerminkan tingkat 

kepuasan individu. Semakin tinggi kegunaan yang akan diperoleh oleh pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi maka semakin besar pula tingkat kepuasan 

pengguna. 

4.6.4 Kemudahan Penggunaaan  yang Dipersepsikan (X4) terhadap 

Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Berbasis Teknologi (Y) 

 Kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (perceived ease of use) 

sebuah teknologi didefinisikan  sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya 

bahwa suatu sistem informasi berbasis teknologi dapat dengan mudah dipahami 

dan digunakan (Davis, 1989). Davis (1989) juga mengungkapan kemudahan yang 

dipersepsikan adalah dimana penggunaan suatu sistem dapat menjadikan individu 

bebas dari usaha (free of effort). 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian 

Sakundera (2006), Ong et al (2009 dan Kirana (2010) yang menyatakan bahwa 

kemudahan penggunaan yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. 
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 Berpengaruhnya kemudahan penggunaan  yang dipersepsikan  terhadap  

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi dikarenakan untuk 

mempelajari dan mempergunakan suatu sistem informasi berbasis teknologi tidak 

terlalu dibutuhkan waktu yang lama. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Davis (1989) bahwa kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan adalah dimana penggunaan suatu sistem dapat menjadikan individu 

bebas dari usaha (free of effort). Bebas dari usaha disini maksudnya adalah pada 

saat seseorang menggunakan suatu sistem, individu tersebut hanya memerlukan 

sedikit waktu untuk mempelajarai sistem tersebut, karena sistem tersebut mudah 

dipahami, sederhana,  dan sudah dikenal (familiar). 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa sebagian 

besar karywan PT. TELKOM area kota Malang beranggapan bahwa sistem 

informasi berbasis teknologi yang dipergunakan mudah untuk dipelajari dan 

diaplikasikan dalam kegiatan operasional bisnis sehari – hari. Kemudahan 

penggunaan dapat terlihat dari pengalaman para karyawan dalam menggunakan 

sistem informasi berbasis teknologi pada perusahaan kurang lebih selama enam 

sampai sepuluh tahun, selain itu karyawan yang telah bekerja diatas lima tahun 

pada perusahaan telekomunikasi ini merasakan bahwa sistem informasi 

terkomputerisasi yang digunakan ini familiar atau sudah mereka kenal 

diakarenakan telah digunakan secara terus menerus dalam menyelesaikan 

pekerjaan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Nasution (2004) bahwa sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa 
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sistem tersebut dikenal, dan lebih mudah digunakan dan dioperasikan oleh 

penggunanya. 

 Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang 

untuk memenuhi kepuasaan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan 

sistem informasi tersebut Kirana (2010). Sistem informasi berbasis teknologi yang 

diterapkan oleh masing – masing perusahaan dapat berbeda desain dan bentuknya 

sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan operasional bisnis dari perusahaan 

tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem informasi 

berbasis teknologi yang diterapkan dapat dengan mudah dipahami dan 

diaplikasikan serta dapat menghasilkan informasi yang handal. Ketika sistem 

informasi berbasis teknologi yang dirancang dapat dengan mudah dipelajari dan 

dipergunakan dapat membantu pengguna menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan, para pengguna akan merasa puas dan menggunakan kembali sistem 

yang bersangkutan secara terus – menerus. 

 Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan yang dipersepsikan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Semakin tinggi 

tingkat kemudahan penggunaan yang dirasakan maka akan semakin tinggi tingkat 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Beberapa kesimpulan  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara simultan variabel kualitas sistem (X1), kualitas informasi (X2), 

kegunaan yang dipersepsikan (X3), dan kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi (Y). Hal ini menunjukkan bahwa 

keempat variabel tersebut bersama – sama dapat membentuk kepuasan 

responden dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Istianingsih dan Wijanto (2008) 

dan Ong et al (2009). 

2. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan variabel kualitas sistem (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

berbasis teknologi (Y), sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas sistem yang baik akan mempengaruhi 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Kualitas sistem 

ini berkaitan dengan kecocokan penggunanya, dimana sistem mampu 

diaplikasikan sesuai dengan pikiran pemakai sehingga menimbulkan 

perasaan puas dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurniah (2005); Istianingsih dan Wijanto (2008); Kirana (2010); 

Tjakrawala dan Cahyo (2010). 

3. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan variabel kualitas informasi (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

berbasis teknologi (Y), sehingga hipotesis 2 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas informasi yang baik akan mempengaruhi 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Kualitas 

informasi ini berkaitan dengan waktu, isi, dan format yang disajikan oleh 

keluaran sistem dimana kualitas informasi yang baik akan memberikan 

hasil keputusan yang baik pula sehingga akan meningkatkan kepuasan dan 

kinerja organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurniah (2005); Istianingsih dan Wijanto (2008); Ong et al 

(2009); Kirana(2010). 

4. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan variabel kegunaan yang 

dipersepsikan  (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi (Y), sehingga hipotesis 3 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan mempengaruhi 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Kegunaan yang 

dipersepsikan ini berkaitan dengan manfaat yang akan didapat ketika 

pengguna mengaplikasikan sistem informasi berbasis teknologi tersebut, 

sejauh mana dampak atas penggunaan sistem dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja para individu dalam perusahaan. Peningkatan kinerja 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

ini mencerminkan seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna sistem 

informasi berbasis teknologi. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989); Istianingsih dan Wijanto 

(2008); Ong et al (2009); Sekundera (2006) 

5. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan variabel kemudahan penggunaan 

yang dipersepsikan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi berbasis teknologi (Y), sehingga hipotesis 4 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan akan mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi 

berbasis teknologi. Kemudahan penggunaan  ini berkaitan dengan suatu 

ukuran, dimana seseorang percaya bahwa suatu sistem informasi berbasis 

teknologi dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Ketika sistem 

informasi berbasis teknologi yang dirancang dapat dengan mudah 

dipelajari dan dipergunakan dapat membantu pengguna menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan, para pengguna akan merasa puas dan 

menggunakan kembali sistem yang bersangkutan secara terus – menerus. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis 

(1989); Sakundera (2006); Ong et al (2009); Kirana (2010). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan – 

keterbatasan antara lain : 

1. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 31,5 %  

faktor- faktor lain yang tidak teramati dalam penelitian ini dapat 

mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi.  

2. Keterbatasan pada pemilihan sistem informasi berbasis teknologi yang 

digunakan yang tidak dibatasi pada pemakaian jenis software dan 

hardware tertentu, sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan 

kualitas sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan di masing – 

masing departemen dalam perusahaan. 

 

5.3 Implikasi Penelitian  

Penelitian ini memberikan pengertian yang mendalam dan bermanfaat 

tentang faktor – faktor yang mendasari kepuasan pengguna dalam menggunakan 

sistem informasi berbasis teknologi khususnya dalam perusahaan bisnis. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna 

sistem informasi berbasis teknologi adalah kualitas sistem, kualitas informasi, 

kegunaan yang dipersepsikan, kemudahan penggunaan yang dipersepsikan. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

sektor perusahaan bisnis agar memperhatikan kualitas sistem, kualitas informasi, 

kegunaan yang dipersepsikan, dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 

dalam menerapkan dan mengembangkan penggunaan sistem informasi berbasis 
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teknologi. Hal ini bertujuan agar penggunaan sistem informasi berbasis teknologi 

dapat berkembang di Indonesia sebagai sarana yang mendukung dan menjadikan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan khususnya dibidang pelayanan dan jasa.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa model kesuksesan sistem 

informasi teknologi DeLone dan McLean (1992) dan model penerimaan teknologi  

(TAM) yang ditinjau kembali tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

kepuasan pengguna sistem informasi berbasis teknologi. Model kesuksesan sistem 

informasi teknologi DeLone dan McLean (1992) dan model penerimaan teknologi 

(TAM) menyediakan suatu kerangka yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis 

dalam sektor pelayanan dan jasa untuk menilai kemungkinan tentang 

implementasi suatu sistem informasi berbasis teknologi.  

Penerapan sistem infomasi berbasis teknologi dalam sektor bisnis dapat 

berpengaruh terhadap kepuasan individu pengguna sistem informasi berbasis 

teknologi tersebut. Kesesuaian antara sistem informasi berbasis teknologi dengan 

kebutuhan dalam kegiatan operasional perusahaan dapat menimbulkan rasa 

nyaman dan puas bagi karyawan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja karyawan dalam perusahaan itu sendiri sehingga dapat berdampak positif 

bagi pendapatan perusahaan. Selain itu sebagaimana diketahui dalam Statement of 

Financial Accounting Concept no. 2, Financial Accounting Standart Board 

dimana akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi. Adanya penerapan 

sistem informasi di bidang akuntansi  akan memudahkan manajemen untuk 

mempertimbangkan informasi keuangan maupun informasi manajerial lain yang 

ada. Sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan dan 
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manajerial yang andal, relevan, tepat waktu, mudah dibandingkan dan sistematis 

sehingga dapat membantu manajemen menentukan keputusan yang akan diambil 

sehingga secara tidak langsung berdampak kepada kinerja manajemen dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu sistem informasi berbasis 

teknologi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis bisnis yang 

dijalankan oleh perusahaan agar dapat berkembang secara maksimal.  

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap penerapan dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi tidak 

hanya bersumber dari aspek sistem teknologi saja, tetapi segi informasi, kegunaan, 

dan kemudahan dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan 

demikian apabila seluruh aspek tersebut digabungkan maka penerapan sistem 

informasi berbasis teknologi dalam perusahaan bisnis akan dapat berjalan dan 

berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Kepada : 

Yth : Bapak/Ibu 

Di Tempat 

 

Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1)  Akuntansi Universitas 

Brawijaya Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul  

“Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kegunaan yang 

Dipersepsikan, dan Kemudahan Penggunaan yang Dipersepsikan  Terhadap 

Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Berbasis Teknologi”. Penelitian ini 

merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang Strata Satu (S1). 

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk 

bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan – pernyataan yang tertera 

berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu sangat saya harapkan demi terselesaikannya 

penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya.  

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih.  

Nerissa  Zukhruf 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 
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PETUNJUK: Pernyataan dibawah ini berkaitan dengan persepsi Bapak/Ibu terhadap sistem 

informasi berbasis teknologi  yang digunakan dalam perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja. 

Mohon pilih dan lingkari nomor yang Bapak/Ibu anggap paling tepat mencerminkan persepsi 

Bapak/Ibu.  

1. KUALITAS SISTEM  

No Pertanyaan STS TS ATS N AS S SS 

1 Sistem informasi berbasis teknologi yang   
saya gunakan mampu meningkatkan 
kapasitas pemrosesan data secara 
signifikan 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Sistem informasi berbasis teknologi yang   
saya gunakan dapat dijalankan pada 
komputer lain, selain komputer yang saya 
operasikan saat ini.   

1 2 3 4 5 6 7 

3 Sistem informasi berbasis teknologi yang   
saya gunakan, dapat dipergunakan dalam 
lingkungan organisasi lain tanpa harus 
dimodifikasi lagi.  

1 2 3 4 5 6 7 

4 Sistem informasi berbasis teknologi yang   
saya gunakan memiliki sistem security 
sehingga pemakai lain yang  tidak berhak, 
tidak dapat  mengakses data yang 
terdapat di dalamnya.  

1 2 3 4 5 6 7 

5 Tersedia fasilitas untuk mengoreksi data 
(fungsi help) dalam sistem informasi 
berbasis teknologi yang saya gunakan. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Kesalahan (error) yang terjadi mudah 
dikoreksi dan diidentifikasi dalam sistem 
informasi berbasis teknologi yang saya 
gunakan. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Setiap bagian dari sistem memuat 
informasi yang cukup untuk membantu 
saya memahami fungsi dari bagian sistem 
informasi berbasis teknologi. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Meskipun saya telah lama tidak 
menggunakan sistem informasi berbasis 
teknologi yang diterapkan, saya akan 

1 2 3 4 5 6 7 
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2. KUALITAS INFORMASI 

No Pertanyaan STS TS ATS N AS S SS 

1 Informasi yang dihasilkan sistem informasi 
berbasis teknologi tersebut akurat. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Informasi yang dihasilkan sistem informasi 
berbasis teknologi  tersebut dapat 
dipercaya. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Informasi yang dihasilkan sistem informasi 
berbasis teknologi  tersebut tepat waktu. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Informasi yang dihasilkan sistem informasi 
berbasis teknologi  tersebut relevan. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Informasi yang dihasilkan sistem informasi 
berbasis teknologi  tersebut mudah 
dipahami.  

1 2 3 4 5 6 7 

6 Informasi yang dihasilkan sistem informasi 
berbasis teknologi  tersebut bersifat detail 
dan benar. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. KEGUNAAN YANG DIPERSEPSIKAN 

No Pertanyaan/Pernyataan STS TS ATS N AS S SS 

1 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan, membantu saya 
menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. 

1 2 3 4 5 6 7 

mudah untuk menggunakannya lagi pada 
saat tertentu. 

9 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mudah dipelajari oleh orang 
yang baru pertama kali menggunakannya. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan dapat digunakan di berbagai 
perusahaan yang karakteristiknya 
berbeda. 

1 2 3 4 5 6 7 
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2 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mampu meningkatkan 
produktivitas kerja saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Penggunaan sistem informasi berbasis 
teknologi dapat meningkatkan kinerja 
saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mampu meningkatkan 
efektivitas tugas saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Penggunaan sistem informasi berbasis 
teknologi mempermudah saya dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Secara keseluruhan, sistem informasi 
berbasis teknologi yang digunakan 
bermanfaat dalam pekerjaan saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. KEMUDAHAN PENGGUNAAN YANG DIPERSEPSIKAN  

No Pertanyaan/Pernyataan STS TS ATS N AS S SS 

1 Mempelajari penggunaan sistem informasi 
berbasis teknologi mudah bagi saya. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Interaksi saya dengan sistem informasi 
berbasis teknologi jelas dan mudah 
dimengerti. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mudah disesuaikan  dengan 
apa yang saya inginkan. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Mudah bagi saya untuk menjadi ahli 
dengan menggunakan sistem informasi 
berbasis teknologi tersebut. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Saya merasakan  kemudahan dalam 
menggunakan sistem informasi berbasis 
teknologi. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Saya tidak merasakan kemudahan dalam 
mempelajari penggunaan sistem informasi 
berbasis teknologi. 

1 2 3 4 5 6 7 
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5. KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI 

No Pertanyaan/Pernyataan STS TS ATS N AS S SS 

1 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mampu memberikan 
informasi persis seperti yang saya 
butuhkan. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Isi informasi yang dihasilkan oleh sistem 
informasi berbasis teknologi yang 
digunakan, memang saya butuhkan.  

1 2 3 4 5 6 7 

3 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
digunakan menghasilkan laporan yang 
tepat seperti yang saya butuhkan. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan menghasilkan informasi yang 
cukup. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan bersifat akurat 
(program/sistemnya). 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Saya merasa puas dengan tingkat akurasi 
sistem informasi berbasis teknologi  yang 
digunakan.  

1 2 3 4 5 6 7 

7 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mampu memberikan 
informasi sesuai dengan format yang saya 
butuhkan. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mampu menghasilkan 
informasi yang dapat dipahami secara 
jelas. 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan bersifat user friendly. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Mudah untuk saya menggunakan sistem 
informasi berbasis teknologi tersebut. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Saya dapat memperoleh informasi yang 
saya butuhkan tepat waktu.  

1 2 3 4 5 6 7 
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12 Sistem informasi berbasis teknologi yang 
saya gunakan mampu menghasilkan 
informasi yang bersifat mutakhir/ up to 
date. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. DATA RESPONDEN 

 

1. Jenis kelamin   :  Pria   Wanita 

2. Umur   : <25tahun 25-35tahun 36-45tahun 

    >45tahun 

3. Pendidikan terakhir  : S2 S1 Diploma SMA  

4. Jabatan   :  Staf Supervisor Manager  

5. Lama bekerja  : 1-5tahun 6-10tahun >10tahun 

6. Apakah Bapak/Ibu menggunakan sistem informasi berbasis teknologi 

(komputer) dalam melaksanakan pekerjaan di kantor?    

Ya   Tidak 

7. Pengalaman menggunakan sistem informasi berbasis teknologi : 

1-5tahun 6-10tahun >10tahun

 tidak pernah 
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Lampiran 2 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 89 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 89 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Correlations 

  
x11 X12 x13 x15 x16 x17 x18 x19 x110 x1total 

x11 Pearson 

Correlation 

1 .338
**
 .152 .155 .060 .225

*
 .057 .326

**
 -.059 .341

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.001 .154 .147 .574 .034 .596 .002 .582 .001 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x12 Pearson 

Correlation 

.338
**
 1 .202 .227

*
 .099 .137 .100 .111 .137 .425

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.001 
 

.057 .033 .358 .199 .351 .302 .202 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x13 Pearson 

Correlation 

.152 .202 1 .204 .365
**
 .353

**
 .208 .157 .398

**
 .707

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.154 .057 
 

.056 .000 .001 .051 .142 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x15 Pearson 

Correlation 

.155 .227* .204 1 .316** .372** .232* .113 .081 .454** 

Sig. (2-

tailed) 

.147 .033 .056 
 

.003 .000 .029 .292 .453 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.698 .719 9 
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x16 Pearson 

Correlation 

.060 .099 .365
**
 .316

**
 1 .451

**
 .025 .127 .258

*
 .524

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.574 .358 .000 .003 
 

.000 .815 .236 .015 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x17 Pearson 

Correlation 

.225
*
 .137 .353

**
 .372

**
 .451

**
 1 .433

**
 .307

**
 .160 .633

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.034 .199 .001 .000 .000 
 

.000 .003 .134 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x18 Pearson 

Correlation 

.057 .100 .208 .232
*
 .025 .433

**
 1 .536

**
 .349

**
 .605

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.596 .351 .051 .029 .815 .000 
 

.000 .001 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x19 Pearson 

Correlation 

.326
**
 .111 .157 .113 .127 .307

**
 .536

**
 1 .249

*
 .571

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.002 .302 .142 .292 .236 .003 .000 
 

.018 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x110 Pearson 

Correlation 

-.059 .137 .398
**
 .081 .258

*
 .160 .349

**
 .249

*
 1 .626

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.582 .202 .000 .453 .015 .134 .001 .018 
 

.000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

x1total Pearson 

Correlation 

.341
**
 .425

**
 .707

**
 .454

**
 .524

**
 .633

**
 .605

**
 .571

**
 .626

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

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

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 89 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 89 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.854 .856 6 

 
 

Correlations 

  x21 x22 x23 x24 x25 x26 x2total 

x21 Pearson Correlation 1 .635
**
 .647

**
 .514

**
 .414

**
 .385

**
 .802

**
 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x22 Pearson Correlation .635
**
 1 .565

**
 .407

**
 .267

*
 .311

**
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .011 .003 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 

x23 Pearson Correlation .647** .565** 1 .634** .387** .499** .810** 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x24 Pearson Correlation .514
**
 .407

**
 .634

**
 1 .584

**
 .636

**
 .821

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x25 Pearson Correlation .414
**
 .267

*
 .387

**
 .584

**
 1 .590

**
 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .011 .000 .000  .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 

x26 Pearson Correlation .385
**
 .311

**
 .499

**
 .636

**
 .590

**
 1 .741

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .000  .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 

x2total Pearson Correlation .802
**
 .705

**
 .810

**
 .821

**
 .697

**
 .741

**
 1 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

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

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

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 89 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 89 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Correlations 

  x31 x32 x33 x34 x35 x36 x3total 

x31 Pearson Correlation 1 .583
**
 .581

**
 .473

**
 .450

**
 .590

**
 .771

**
 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x32 Pearson Correlation .583** 1 .762** .455** .440** .484** .829** 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x33 Pearson Correlation .581** .762** 1 .558** .581** .578** .868** 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.869 .883 6 
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Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 

x34 Pearson Correlation .473
**
 .455

**
 .558

**
 1 .565

**
 .591

**
 .752

**
 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x35 Pearson Correlation .450
**
 .440

**
 .581

**
 .565

**
 1 .668

**
 .742

**
 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x36 Pearson Correlation .590** .484** .578** .591** .668** 1 .786** 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

x3total Pearson Correlation .771** .829** .868** .752** .742** .786** 1 

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

N 89 89 89 89 89 89 89 

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

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 89 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 89 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Correlations 

  x41 x42 x43 x44 x45 x4total 

x41 Pearson Correlation 1 .563** .577** .554** .400** .803** 

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

N 89 89 89 89 89 89 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.826 .831 5 
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x42 Pearson Correlation .563
**
 1 .725

**
 .622

**
 .343

**
 .828

**
 

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

N 89 89 89 89 89 89 

x43 Pearson Correlation .577
**
 .725

**
 1 .576

**
 .292

**
 .812

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .005 .000 

N 89 89 89 89 89 89 

x44 Pearson Correlation .554
**
 .622

**
 .576

**
 1 .311

**
 .809

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .003 .000 

N 89 89 89 89 89 89 

x45 Pearson Correlation .400
**
 .343

**
 .292

**
 .311

**
 1 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 .003  .000 

N 89 89 89 89 89 89 

x4total Pearson Correlation .803
**
 .828

**
 .812

**
 .809

**
 .611

**
 1 

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

N 89 89 89 89 89 89 

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

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 89 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 89 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.910 .918 12 
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Correlations 

  y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y110 y111 y112 ytotal 

y11 Pearson 

Correlati

on 

1 .663
**
 .516

**
 .413

**
 .318

**
 .419

**
 .613

**
 .571

**
 .323

**
 .442

**
 .490

**
 .339

**
 .711

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .001 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y12 Pearson 

Correlati

on 

.663
**
 1 .534

**
 .491

**
 .545

**
 .500

**
 .436

**
 .303

**
 .322

**
 .359

**
 .569

**
 .327

**
 .677

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .004 .002 .001 .000 .002 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y13 Pearson 

Correlati

on 

.516
**
 .534

**
 1 .666

**
 .407

**
 .657

**
 .469

**
 .507

**
 .403

**
 .585

**
 .603

**
 .542

**
 .777

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y14 Pearson 

Correlati

on 

.413
**
 .491

**
 .666

**
 1 .638

**
 .656

**
 .526

**
 .427

**
 .393

**
 .462

**
 .474

**
 .503

**
 .745

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y15 Pearson 

Correlati

on 

.318
**
 .545

**
 .407

**
 .638

**
 1 .716

**
 .469

**
 .357

**
 .475

**
 .443

**
 .467

**
 .300

**
 .694

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.002 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .001 .000 .000 .000 .004 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y16 Pearson 

Correlati

on 

.419
**
 .500

**
 .657

**
 .656

**
 .716

**
 1 .494

**
 .526

**
 .458

**
 .548

**
 .621

**
 .495

**
 .801

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y17 Pearson 

Correlati

on 

.613
**
 .436

**
 .469

**
 .526

**
 .469

**
 .494

**
 1 .632

**
 .353

**
 .444

**
 .497

**
 .372

**
 .737

*

*
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .001 .000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y18 Pearson 

Correlati

on 

.571
**
 .303

**
 .507

**
 .427

**
 .357

**
 .526

**
 .632

**
 1 .274

**
 .465

**
 .455

**
 .353

**
 .696

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .004 .000 .000 .001 .000 .000 
 

.009 .000 .000 .001 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y19 Pearson 

Correlati

on 

.323
**
 .322

**
 .403

**
 .393

**
 .475

**
 .458

**
 .353

**
 .274

**
 1 .544

**
 .474

**
 .515

**
 .657

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.002 .002 .000 .000 .000 .000 .001 .009 
 

.000 .000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y110 Pearson 

Correlati

on 

.442
**
 .359

**
 .585

**
 .462

**
 .443

**
 .548

**
 .444

**
 .465

**
 .544

**
 1 .624

**
 .450

**
 .739

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y111 Pearson 

Correlati

on 

.490
**
 .569

**
 .603

**
 .474

**
 .467

**
 .621

**
 .497

**
 .455

**
 .474

**
 .624

**
 1 .599

**
 .781

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

y112 Pearson 

Correlati

on 

.339
**
 .327

**
 .542

**
 .503

**
 .300

**
 .495

**
 .372

**
 .353

**
 .515

**
 .450

**
 .599

**
 1 .669

*

*
 

Sig. (2-

tailed) 

.001 .002 .000 .000 .004 .000 .000 .001 .000 .000 .000 
 

.000 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
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ytota

l 

Pearson 

Correlati

on 

.711
**
 .677

**
 .777

**
 .745

**
 .694

**
 .801

**
 .737

**
 .696

**
 .657

**
 .739

**
 .781

**
 .669

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3 

Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 89 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .30980765 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .063 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .950 

Asymp. Sig. (2-tailed) .327 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Uji Multikolinearitas 

 

 
Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .904 .421  2.146 .035   

x1average .142 .071 .173 1.996 .049 .478 2.090 

x2average .219 .067 .289 3.281 .002 .462 2.162 

x3average .198 .074 .196 2.675 .009 .667 1.500 

x4average .301 .081 .341 3.737 .000 .430 2.323 

a. Dependent Variable: yaverage 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Regresi 

 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x4average, 

x3average, 

x1average, 

x2average
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .836a .699 .685 .31710 

a. Predictors: (Constant), x4average, x3average, x1average, x2average 

b. Dependent Variable: yaverage 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.640 4 4.910 48.832 .000
a
 

Residual 8.446 84 .101   

Total 28.087 88    

a. Predictors: (Constant), x4average, x3average, x1average, x2average 

b. Dependent Variable: yaverage 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .904 .421  2.146 .035 

x1average .142 .071 .173 1.996 .049 

x2average .219 .067 .289 3.281 .002 

x3average .198 .074 .196 2.675 .009 

x4average .301 .081 .341 3.737 .000 

a. Dependent Variable: yaverage 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


