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ELIS WAHYU TRININGSIH.  0711032017.  Penentuan Kualitas Informasi 
Pada Bagian Tata Usaha dan Keuangan (TUK) Dengan Metode Srtuctural 
Equation Modelling (SEM) di PG. Kebon Agung Malang.  
Pembimbing : 1.  Aunur R. Mulyarto, STP, M.Sc 
   2.  Ir. Usman Effendi, MS  

 
RINGKASAN 

 
Pabrik Gula (PG.) Kebon Agung Malang merupakan salah satu industri di 

Indonesia yang bergerak di sektor pangan. Bagian tata usaha dan keuangan 
merupakan bagian yang paling banyak menggunakan komputer, yang merupakan 
bagian dari sistem informasi. Informasi yang berkualitas mampu meningkatkan 
kemampuan manajemen, menyelesaikan pekerjaan, memahami keadaan 
lingkungan sekitarnya dan mengidentifikasikan aktivitas yang relevan yang dapat 
meningkatkan produktivitas perusahaan. Evaluasi kualitas informasi diharapkan 
dapat digunakan untuk mengetahui kualitas teknologi informasi pada bagian tata 
usaha dan keuangan (TUK). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
Structural Equation Medelling (SEM), merupakan teknik multivariate yang 
mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisa faktor untuk mengestimasi 
serangkaian hubungan ketergantungan secara simultan (Hair et al., 1998). 

Penelitian ini dilakukan di PG. Kebon Agung Malang pada bulan Februari-
Maret 2009. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan 
langsung, penyebaran kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ialah sampel random berjumlah 30 sampel (responden 
yang menggunakan komputer). Penelitian menggunakan dua variabel yaitu 
Variabel Laten Eksogen (X) dan Variabel Laten Endogen (Y). Variabel Laten 
Eksogen (X) terdiri dari variabel teknologi (X11, X12, X13, X14, X15, X16, 17, 
18), variabel prosedur dan pengendalian (X21, X22, X23, X24, X25) serta 
variabel pengguna (X31, X32, X33, X34, X35). Variabel Laten Endogen (Y) yaitu 
variabel kualitas informasi dengan menggunakan parameter relevansi/relevance, 
tepat waktu/timeless dan keakurat/accurancy. Skala yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Skala Likert. Analisa data penelitian menggunakan metode 
Structural Equation Modelling (SEM). 
 Dari hasil analisa data menggunakan SEM, variabel yang signifikan 
terhadap kualitas informasi adalah variabel prosedur dan pengendalian dengan 
nilai koefisien regresi 1.51 dan p value 0.007. Variabel teknologi (X1) dan 
variabel pengguna (X3) tidak signifikan  dengan tingkat koefisien regresi yang 
kecil -0.07 dan 0.27 dan  p value 0.786 dan 0.478. Parameter kualitas informasi 
yaitu relevansi/relevance (Y1), tepat waktu/timeliness (Y2) dan tepat 
nilainya/accurancy (Y3) secara simultan signifikan terhadap kualitas informasi 
dengan nilai koefisien regresi 1.00, 0.72, dan 0.88 dengan p value (0.00, 0.00, 
0.00).  
 
 
 
Kata kunci : Tata Usaha dan Keuangan (TUK), Kualitas Informasi, SEM 
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ELIS WAHYU TRININGSIH.  0711032017.  Determine Quality of 
Information In Administration and Finance Department With Structural 
Equation Modelling Method (SEM) in PG. Kebon Agung  Malang. 
Under Guidance : 1.  Aunur R. Mulyarto, STP, M.Sc 
 2.  Ir. Usman Effendi, MS  

 
SUMMARY 

 
Sugar factory of PG. Kebon Agung is one of the industries in Indonesia 

which peripatetic in food sector. Administration and Finance Department (AFD) 
is represent part of which most using computer, representing the part of 
information system. Information which with quality can improved ability of 
management, finishing work, comprehending environmental situation of vinicity 
and identify relevant activity able to improve company productivity. Evaluation 
quality of information expected can be used to know the quality of information 
technology in administration and finance department. The method which used in 
research is Structural Equation Medelling (SEM), representing multivariate 
technique combining doubled regression aspect and factor analysis to estimate 
with refer to relitionship by simultan depended (Hair, 1998). 
 This research was done in PG. Kebon Agung on Februari - Maret 2009. 
Method data collecting done by direct perception, spreading of quisioner, 
documentation and interview. Technique which used in research is random sampel 
amount to 30 sampel  (responder were using computer). This research use two 
variable are Laten Eksogen Variable (X) and Laten Endogen Variable (Y). Laten 
Eksogen Variable (X) consist of technological variable ( X11, X12, X13, X14, 
X15, X16, 17, 18), procedure variable and operation ( X21, X22, X23, X24, X25) 
and user variable ( X31, X32, X33, X34, X35). Laten Endogen Variable (Y) is 
variable quality of information by using parameters relevance, timeless and 
accurancy. Scale which used in this research is Likert Scale. Analysis data 
research used Structural Equation Modelling ( SEM) method. 

 The result of data analysis used SEM, variable which signifikan to quality 
of information is procedure and operation variable with regression coefficient 1.51 
and p value 0.007. Technological variable (X1) and user variable ( X3) were not 
signifikan with small regression coefficient - 0.07 and 0.27 and p value 0.786 and 
0.478. All the information quality parameters are relevance (Y1), timeliness (Y2) 
and accurancy (Y3) were significant to information quality simultaneously, with 
the regression coefficient are 1.00, 0.72, 0.88 and p value at 0.00, 0.00, 0.00. 
 
 
 
Keyword: Administration and Finance Department (AFD), SEM, Quality of 

Information
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri gula yang ada di Indonesia saat ini tidak mungkin lagi dapat 

memenuhi kebutuhan gula nasional yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, 

sementara Indonesia termasuk negara potensial dalam pengembangan industri 

gula. Dalam Restra Pertanian 2004-2015, Pemerintah mencanangkan swasembada 

gula pada tahun 2007 atau produksi minimal 2,6 juta ton. Namun, hasil 

perhitungan Departemen Pertanian untuk musim giling November 2007  produksi 

gula kristal putih Indonesia hanya bisa mencapai 2,35 juta ton, lebih tinggi dari 

produksi tahun 2006 sebesar 2,3 juta ton. Sementara produksi gula rafinasi sampai 

akhir tahun 2006 baru mencapai 1,1 juta ton. Dengan demikian, pemerintah masih 

harus mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri sebesar 4,67 

juta ton dalam tahun 2007. Hal ini menuntut industri gula berbasis tebu perlu 

melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian guna meningkatkan 

produktivitas, dan efisiensi (Anonymous, 2009a). 

Pabrik Gula (PG.) Kebon Agung Malang merupakan salah satu industri di 

Indonesia yang bergerak di sektor pangan yaitu pengolahan gula. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan milik swasta. Sejak tahun 2005 PG. Kebon Agung 

melakukan Program Pengembangan dengan sasaran kapasitas giling 5.750 tth. 

Proses pengolahan yang dilakukan merupakan proses sulfitasi dan jenis gula yang 
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dihasilkan yaitu kualitas GKP (Gula Kristal Putih)-1 dengan standar produk 

kristal standar, putih bening, diameter ± 1 cm serta kadar air sedikit. 

Perusahaan ini menerapkan sistem informasi pada bagian tata usaha dan 

keuangan, bagian pabrikasi, bagian tanaman. Bagian tata usaha dan keuangan 

merupakan bagian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan ketata 

usahaan yang meliputi perencanaan, persediaan, kepegawaian/umum dan 

keuangan. Bagian ini yang paling banyak menggunakan komputer dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Komputer dalam hal ini merupakan bagian dari 

sistem informasi yang memegang peranan penting, karena semua data yang masuk 

dan diolah di bagian tata usaha dan keuangan semuanya menggunakan komputer 

dengan sistem informasi yang terintegerasi.  

Informasi yang berkualitas pada bagian tata usaha dan keuangan sangat 

penting dalam hal pembuatan neraca, laporan keuangan bulanan, persediaan bahan 

baku, sampai pengeluaran hasil produksi, pengaturan jadwal, formasi serta 

penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dengan informasi yang 

berkualitas mampu meningkatkan kemampuan manajemen, menyelesaikan 

pekerjaan, memahami keadaan lingkungan sekitarnya dan mengidentifikasikan 

aktivitas yang relevan yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara variabel, 

beberapa metode yang bisa digunakan yaitu analisa regresi, analisa path, dan 

Structural Equation Modelling (SEM). Metode yang lebih sesuai dengan 

penelitian adalah Structural Equation Modelling (SEM), karena metode SEM 

memiliki keunggulan dalam menampilkan sebuah model komprehensif bersamaan 
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dengan kemampuannya mengukur hubungan-hubungan yang ada sehingga 

mampu memberikan hasil sesuai dengan kajian peneliti. Structral Equation 

Modelling (SEM) merupakan teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek 

regresi berganda dan analisa faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan 

ketergantungan secara simultan (Hair, 1998). 

Dalam penelitian Wahyudi (2004) mengenai peran harga sebagai indikator 

kualitas persepsian dan pengaruhnya terhadap kemungkinan membeli konsumen 

dan Budiani (2006) mengenai pengaruh knowledge management terhadap kinerja 

karyawan dengan menggunakan SEM menunjukkan bahwa metode Structural 

Equation Modelling (SEM) sangat efektif dalam mengukur hubungan kausalitas 

antar variabel yang ada dalam penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara variabel teknologi, prosedur dan 

pengendalian serta pengguna dengan kualitas informasi yang dihasilkan  

2. Seberapa besar hubungan antara variabel teknologi, prosedur dan 

pengendalian serta pengguna terhadap kualitas informasi yang dihasilkan 

pada bagian tata usaha dan keuangan. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kualitas informasi pada bagian tata usaha dan keuangan 

2. Mengetahui hubungan kausalitas antara variabel teknologi, prosedur dan 

pengendalian dan pengguna informasi dengan informasi yang dihasilkan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi PG. 

Kebon Agung Malang tentang kualitas informasi yang dihasilkan pada bagian tata 

usaha dan keuangan serta untuk mengetahui seberapa jauh hubungan variabel 

teknologi, prosedur dan pengendalian serta pengguna terhadap kualitas informasi 

yang dihasilkan. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga variabel teknologi, prosedur dan pengendalian serta pengguna 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas informasi. 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja 

sama untuk menghasilkan keluaran (output) dalam suatu proses yang terorganisasi 

(O’Brien, 1999). Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diubah dan 

tersusun dengan baik melalui suatu proses dan bertujuan untuk meningkatkan nilai 

guna dari sebuah data. Di masa lampau untuk meningkatkan nilai guna dari 

sebuah data merupakan suatu hal yang mempunyai arti penting sekali dan bersifat 

rahasia. Pada era dimana terjadi banyak perubahan sekarang ini informasi 

merupakan suatu hal yang sangat vital bagi suatu perusahaan. Para ahli/pengguna 

informasi berusaha dan berkeinginan untuk mengembangkan nilai guna informasi 

untuk menghasilkan informasi akurat dan bersifat realistis (Whitten, et al, 2001).  

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Informasi diperoleh dari sistem informasi (Information 

Systems) atau disebut juga Processing Systems atau Information Processing 

Systems atau Information Generating Systems. Menurut O’Brien (1999) sistem 

informasi adalah kombinasi yang terorganisir dari manusia, hardware, software, 

jaringan komunikasi, dan data yang mengumpulkan, mentransformasikan data, 

dan mendiseminasikan informasi dalam suatu organisasi. 

Konsep dasar sistem informasi manajemen menurut Davis (2000), 

mendefinisikan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia 
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dan mesin yang terpadu (intergrated) untuk menyajikan informasi guna 

mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam organisasi. 

Sistem ini memanfaatkan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 

prosedur pendataan (database). Sistem informasi menerima masukan data dan 

intruksi, mengelola data tersebut dan mengahasilkan keluaran. Model dasar sistem 

informasi terdiri dari masukan, pengolahan, penyimpanan, dan keluaran.  

 

2.2  Elemen-Elemen Sistem Informsi 

Selanjutnya O’Brien (1999) menjelaskan bahwa sistem punya tiga 

komponen atau elemen-elemen dasar atau fungsi yang saling berkaitan, yaitu 

Input yang meliputi bahan-bahan dasar yang dimasukkan kedalam suatu sistem 

untuk diproses. Proses yaitu rangkaian tindakan-tindakan atau aksi mengubah 

masukan (input) menjadi keluaran (output). Output yaitu merupakan hasil dari 

proses transformasi yang menjadi tujuannya. 

Sedangkan Menurut Davis (2000), sistem informasi mempunyai elemen-

elemen yang antara lain: 

1. Orang 

Orang dalam hal ini adalah pelaku kegiatan sistem informasi baik yang 

menciptakan maupun yang memanfaatkan 

2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelaksanaan yaitu bagaimana kita membuat suatu 

sistem informasi berdasarkan aturan yang telah ada dan disepakati bersama 

secara global atau internasional 
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3. Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah segala sesuatu yang mendukung segala kegiatan 

dalam pembuatan suatu informasi, contoh: modem, komputer, kabel, dll 

4. Perangkat Lunak  

Perangkat lunak adalah program yang terdapat dalam komputer yang 

berfungsi sebagai interface atau perantara antara manusia dengan 

perangkat keras yang digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi 

5. Basis Data  

Basis data adalah pusat kumpulan seluruh data yang kita miliki yang 

nantinya akan diolah  

6. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah beberapa komputer yang saling terhubung untuk 

saling bertukar informasi. Dalam hal ini jaringan komputer disebut juga 

dengan internet yang bisa menampilkan sistem informasi diseluruh dunia. 

Terbentuknya jaringan memerlukan jalur komunikasi data yang baik. 

 

2.3   Kualitas Informasi 

Menurut Wilkinson (1993), kualitas informasi adalah informasi yang 

memiliki kriteria relevancy (relevannya suatu informasi dengan yang dibutuhkan), 

kuantifiabilitas (dapat dinyatakan dalam bentuk numerik), accurancy (keakuratan 

suatu informasi), kepadatan (informasi dapat diringkas), timely basic (ketepatan 

waktu), cakupan (rentang yang dicakup informasi).  
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Menurut Sutabri (2005), informasi dikatakan berkualitas jika didukung 

oleh 3 pilar/hal yaitu: 

a. Tepat pada orangnya/relevan (relevance) 

Informasi yang dihasilkan harus tepat pada orangnya, artinya terdapat 

kesesuaian antara informasi yang diterima dan informasi yang dibutuhkan. 

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya.  

b.   Tepat waktu (timeliness) 

Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak 

boleh terlambat. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan teknologi 

komputer. Teknologi komputer mempercepat proses pengolahan data dan 

dengan komponen teknologi informasi komunikasi akan mempercepat proses 

transmisi data, sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat pada 

waktunya. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, 

sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat 

menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Kebutuhan akan 

tepat waktunya sebuah informasi itulah yang pada akhirnya akan 

menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi.  

c.  Tepat nilainya/akurat (accurancy) 

Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias 

atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya. Ketidak akuratan sebuah informasi dapat terjadi 

karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau kesengajaan 

sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut.  
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Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi 

antara lain adalah : 

•  Kelengkapan (completeness) informasi. 

Informasi yang lengkap, berarti bahwa informasi yang dihasilkan 

terdiri dari satu kesatuan informasi yang menyeluruh dan mencakup 

berbagai hal yang terkait di dalamnya. Karena apabila informasi yang 

dihasilkan sebagian-sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, 

sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol 

atau memecahkan suatu masalah dengan baik. 

•  Kebenaran (correctness) informasi. 

Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, haruslah 

benar sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses 

tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah informasi menunjukkan total nilai 

gaji yang harus dibayarkan pada seorang pegawai, maka informasi 

tersebut haruslah sudah benar dan memuat perhitungan perhitungan 

matematis yang ada di dalam prosesnya seperti perhitungan tunjangan, 

perhitungan potongan dan sebagainya. 

•  Keamanan (security) informasi. 

Sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-

pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat dan tujuan dari 

informasi tersebut. 
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Selain beberapa komponen di atas, beberapa ahli juga menambahkan 

beberapa hal yang ikut menentukan kualitas dari sebuah informasi. 

Komponen-komponen tambahan tersebut antara lain adalah (Anonymous, 

2008b) : 

a.  Ekonomis (Economy).  

Bahwa faktor ekonomis dari sebuah informasi juga akan ikut menentukan 

kualitasnya. Hal tersebut diukur dari seberapa besar sumber daya yang 

diperlukan untuk mentransformasikan informasi menjadi komponen yang 

berperan dalam pemecahan suatu masalah. 

b.  Efisien (Efficiency). 

Informasi akan memiliki kualitas yang baik jika informasi tersebut memiliki 

efisiensi, yang berarti bahwa informasi tersebut tepat guna bagi pemakainya. 

c.  Dapat dipercaya (Reliability). 

Informasi yang dihasilkan harus dapat percaya sehingga meyakinkan 

pemakainya bahwa informasi yang didapatkan benar dan tepat. 

 

2.4   Faktor Penentu Kualitas Informasi 

 Menurut Oetomo (2002), tidak semua informasi berkualitas. Ada beberapa 

faktor yang menentukan kualitas infomasi antara lain: 

1. Keakuratan dan teruji kebenarannya 

Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bias dan tidak menyesatkan. 

Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa kesalahan perhitungan maupun 

akibat gangguan yang dapat mengubah dan merusak informasi tersebut 
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2. Kesempurnaan Informasi  

Untuk mendukung faktor keakuratan, maka kesempurnaan informasi 

menjadi faktor penting, dimana informasi disajikan lengkap tanpa 

pengurangan, penambahan maupun pengubahan 

3. Informasi harus disajikan tepat waktu, mengingat informasi akan menjadi 

dasar pengambilan keputusan. Keterlambatan informasi akan 

mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan 

4. Relevansi 

Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi jika informasi tersebut 

diterima oleh mereka yang membutuhkan dan menjadi tidak berguna jika 

diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan 

5. Mudah dan murah 

Bobot informasi yang dihasilkan harus sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkan dengan adanya teknologi informasi pada saat ini, maka 

informasi dapat didapatkan dengan mudah dan murah 

 

2.5       Variabel  Informasi 

2.5.1 Teknologi  

 Menurut Jogiyanto (2003), teknologi terdiri dari: 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras komputer terdiri dari peranti input dan piranti proses.  

Peranti input yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan 

instruksi seperti keyboard, mouse dan sebagainya. Peranti proses yaitu 
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peranti yang melakukan operasi pengolahan terhadap data berdasarkan 

instruksi yang diberikan misal CPU 

b.  Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak (Software) terdiri dari program komputer yang 

mengarahkan atau memberikan kemudahan pengoprasian komputer yang 

dapat dibagi dua kategori yaitu sistem perangkat lunak dan program 

aplikasi. Sistem software berfungsi untuk mengatur bagaimana cara 

menggunakan peralatan.  

  Sedangkan menurut Oetomo (2002), teknologi informasi terdiri dari 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (perangkat lunak) dan jaringan 

komputer. Jaringan  komputer merupakan teknik penyebarluasan informasi yang 

diahasilkan dari proses pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi 

komputer. Jaringan komputer itu sendiri berupa sekelompok komputer otonom 

yang saling dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi 

melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi 

data informasi, program-program, dan  penggunaan bersama perangkat keras. 

 

2.5.2   Prosedur dan Pengendalian 

Prosedur merupakan tata cara pelaksanaan yaitu bagaimana kita membuat 

suatu sistem informasi berdasarkan aturan yang telah ada dan disepakati bersama 

secara global atau internasional, serta pengendalian untuk menjaga keamanan 

sistem, menjamin keutuhan data dan kualitas informasi yang akan dihasilkan. 

Data dan informasi yang tersedia perlu dilindungi, baik dari faktor kecerobohan, 
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kesengajaan maupun masalah teknis dan etika yang dapat merusak, 

menghilangkan atau menghambat proses distribusinya. Pengendalian perlu 

diciptakan untuk melindungi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data dan 

informasi agar kegiatan pemasukan, pemrosesan dan penyimpanan data dapat 

dilakukan sebagaimana mestinya (Anonymous, 2008a). 

 

2.5.3   Pengguna  

 Menurut Wilkinson (1993), pengguna teknologi informasi adalah orang 

memiliki pendidikan dan pelatihan untuk mengoprasikan teknologi informasi 

yang berbasis komputer dalam melaksanakan pekerjaannya setiap hari. Spesialis 

informasi dan pengguna akhir (end user) merupakan pengguna informasi. 

Spesialis informasi adalah orang-orang yang turut serta dalam pengembangan dan 

mengoprasikan informasi. Spesialis informasi bertugas untuk menganalisa 

kebutuhan akan informasi, menilai sistem yang ada dan merancang atau 

melakukan revisi terhadap prosuder-prosedur untuk menyelesaikan aktivitas. 

Spesialis informasi meliputi analis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, 

programmer dan operator yang bertangggung jawab dalam pengembangan dan 

pemeliharaan teknologi informasi yang berbasis komputer. Sedangkan untuk  

pengguna akhir (end user) adalah orang yang menggunakan sistem informasi atau 

informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu biasanya bila ada suatu teknologi baru 

yang akan diaplikasikan, para pemakai akan mendapatkan pelatihan tentang cara 

penggunaanya sehingga akan semakin lebih baik (Anonymous, 2008c). 
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2.6   Structural Equation modelling (SEM) 

Structural Equation Modelling (SEM) adalah sekumpulan teknik-teknik 

statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif 

rumit secara simultan. Hubungan yang rumit itu dapat dibangun antara satu atau 

beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa variabel independent. 

Masing-masing variabel dependent dan independent dapat berbentuk faktor atau 

konstruk yang dibangun dari beberapa variabel indikator (Ferdinant, 2002). 

Pemodelan SEM merupakan penggabungan dari model analisis jalur (path 

analysis) dan model pengukuran (measurement model) yaitu analisis konfirmasi 

faktor (confirmatory factor analysis). Dengan analisis model SEM juga 

dikonfirmasikan variabel-variabel indikator perefleksi variabel laten, demikian 

juga ingin dilihat pengaruh dari variabel independent (endogen maupun eksogen) 

terhadap variabel dependen, ataupun pengaruh dari variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Metode SEM juga mengandung 2 aspek panting yaitu: proses 

yang dikaji yang ditampilkan dalam bentuk persamaan structural (regresi) dan 

relasi structural dari persamaan yang dapat dibuat model secara visual, sehingga 

memudahkan konseptualisasi suatu teori yang akan dikaji (Anonymous, 2008d). 

Disamping itu, Stuctural Equation Modelling (SEM) merupakan metode 

yang dilandasi oleh teori, sehingga Stuctural Equation Modelling (SEM) 

digunakan untuk menguji sebuah teori, baik teori baru yang dikembangkan sendiri 

oleh peneliti maupun teori yang sudah lama yang pembuktiannya membutuhkan 

pengujian empirik. Stuctural Equation Modelling (SEM) tidak digunakan untuk 

membentuk teori kausalitas, tetapi digunakan untuk menguji kausalitas yang 
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teorinya sudah ada. Dengan demikian, syarat umum Stuctural Equation Modelling 

(SEM) adalah teori yang berjustifikasi ilmiah. Adapun keunggulan Stuctural 

Equation Modelling (SEM) adalah mampu menampilkan model, komprehensif, 

mampu mengonfirmasi dimensi konsep/faktor dan mampu mengukur hubungan-

hubungan secara teoritis. Di dalam SEM, penelitian dapat melakukan tiga 

kegiatan secara serempak, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen 

(setara dengan CFA), pengujian model hubungan antar variabel laten (setara 

dengan analisis path), dan mendapat model yang bermanfaat untuk prediksi 

(setara dengan model struktural dan analisis regresi) (Ferdinant, 2002). 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya SEM adalah 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi berganda (Cheng, 2001). 

1. Model Regresi Berganda 

Model regresi berganda adalah sebuah pemodelan untuk melihat apakah 

ada hubungan atau tidak antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara 

variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Model regresi 

berganda disajikan pada Gambar 1. 

          

 

 

           

              Gambar 1. Diagram Jalur untuk regresi Berganda 
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2. Model Persamaan Struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Jalur dari Model Struktural 

Gambar 2 merupakan diagram jalur dari model struktural Kinerja 

Pemasaran. Kinerja pemasaran dirumuskan sebagai variabel laten yaitu variabel 

yang tidak diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang 

diamati, dalam hal ini: volume penjualan, pertumbuhan pelanggan dan 

pertumbuhan penjualan. Ketiga variabel yang diamati ini disebut variabel 

terobservasi (observed variables). 

 Variabel bentukan (unobserved variable) yang dibangun dalam diagram 

jalur pada Gambar 2 dapat dibedakan dalam 2 kelompok yaitu variabel bentukan 

eksogen dan variabel bentukan endogen, sebagai berikut: 

• Variabel Bentukan Eksogen.  

Variabel bentukan eksogen dikenal juga sebagai ”source variable” atau 

”variabel independen” yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam 



 17

model. Secara diagramatis variabel bentukan eksogen adalah variabel 

bentukan yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah. 

• Variabel Bentukan Endogen 

Variabel bentukan endogen adalah faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau 

beberapa variabel bentukan. Variabel bentukan endogen dapat memprediksi 

satu atau beberapa variabel bentukan endogen lainnya, tetapi variabel 

bentukan eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan variabel bentukan 

endogen. 

Beberapa konvensi yang berlaku dalam SEM (Santoso, 2007) adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel terukur (Measured Variable) 

Variabel ini disebut juga observed variables, indicator variables atau 

manifest variables, digambarkan dalam bentuk segi empat atau bujur 

sangkar. Variabel terukur adalah variabel yang datanya harus dicari 

melalui penelitian lapangan. 

b. Faktor  

Faktor adalah sebuah variabel bentukan (latens variables), yang dibentuk 

melalui indikator-indikator yang daiamati dalam dunia nyata. Nama lain 

untuk latens variables atau construct atau unobserved variables. Faktor 

atau kontruk atau variabel laten ini digambarkan dalam bentuk diagram 

lingkar atau oval atau elips. 

 

 

X 

Y
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c. Hubungan antar variabel 

Hubungan antar variabel dinyatakan melalui garis. Karena itu bila tidak 

ada garis berarti tidak ada hubungan langsung yang dihipotesakan.  

Bentuk-bentuk hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Garis dengan anak panah satu arah (       ) 

Garis ini menunjukkan adanya hubungan yang dihipotesakan antara 

dua variabel, di mana variabel yang dituju oleh anak panah 

menunjukkan variabel dependent. Dalam SEM terdapat dua kelompok 

hipotesis dengan anak panah satu arah yaitu: hipotesis mengenai 

dimensi faktor dan hipotesisi mengenai hubungan regresi. 

2. Garis anak panah dua arah (          ) 

Menunjukkan hubungan yang tidak dianalisis. Anak panah dua arah ini 

dalam pemodelan SEM digunakan untuk menggambarkan kovarians 

atau korelasi antara dua buah variabel. 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Pelaksanan 

Penelitian ini dilaksanakan di PG. Kebon Agung Malang, pada bulan Februari 

sampai Maret 2009. Pengolahan data penelitian dilakukan di Laboratorium 

Manajemen dan Sistem Industri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1  Batasan Masalah 

     Batasan masalah pada penelitian adalah: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bagian tata usaha dan keuangan PG. 

Kebon Agung Malang 

2. Penelitian ini tidak membahas mengenai biaya informasi 

3. Penelitain ini hanya menggunakan tiga parameter kualitas informasi yaitu 

relevan (relevance), tepat waktu (timeliness), dan keakuratan (accurancy). 

3.2.2  Penentuan Populasi dan Sampel 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ialah sampel 

random. Populasi yang juga bertindak sebagai sampel dalam penelitian adalah 

karyawan pada bagian tata usaha dan keuangan di PG. Kebon Agung yang 

menggunakan komputer, berjumlah 30 orang dari keseluruhan karyawan tata 
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usaha dan keuangan. Menurut Arikunto (1992), apabila subyek kurang dari 100 

bisa diambil semua.  

3.3 Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian aplikasi metode Structural Equation Modelling 

(SEM) pada penentuan kualitas informasi disajikan pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak  

Ya 

        

  

    

           

  

Gambar 3. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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Identifikasi Jalannya Informasi 
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3.3.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan 

dengan kualitas informasi. Adapun rumusan masalah yang ada adalah bagaimana 

hubungan kausalitas antara variabel teknologi, prosedur dan pengendalian serta  

pengguna dengan kualitas informasi yang dihasilkan pada bagian tata usaha dan 

keuangan.  

3.3.2 Identifikasi Jalannya Informasi 

Data yang masuk pada bagian tata usaha dan keuangan yaitu bagian 

keuangan, logistik dan personalia/umum, diolah menggunakan komputer. Setelah 

data diolah dan dihasilkan informasi, maka informasi tersebut akan dilaporkan 

terlebih dahulu kepada masing-masing kepala bagian, sebelum di sampaikan 

kepada bagian EDP (Electronic Data Processing).  

Informasi yang sudah sesuai dari masing-masing kepala bagian di tata 

usaha dan keuangan, akan dilaporkan kebagian EDP yang bertugas memeriksa 

dan mengcover seluruh data/informasi dari keseluruhan bagian. Infromasi dari 

EDP kemudian dikembalikan lagi kepada semua bagian di tata usaha dan 

keuangan untuk digunakan oleh bagian yang bersangkutan. Jalannya informasi 

pada bagian TUK, disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

Gambar 4. Jalannya Informasi Pada Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
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3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang dipilih, 

menjajaki kemungkinan dilanjutkannya penelitian, serta ingin mengetahui apa 

yang sudah dihasilkan orang lain bagi penelitian yang serupa dan bagaimana yang 

belum terpecahkan (Arikunto, 1998). Studi pendahuluan dari penelitian ini 

dilakukan dalam bentuk studi literatur yang relevan dengan masalah yang 

diangkat. 

3.3.4 Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari: 

1.  Variabel Indikator (Indicator Variable), variabel ini disebut juga observed 

variable, measured variable, dan manivest variable. Variabel indikator adalah 

variabel yang datanya harus dicari melalui penelitian lapang. Istrumen-instrumen 

survey adalah: 

• X11 : Perangkat keras (keyboard, mouse, CPU, printer, monitor) 
                          bekerja dengan baik 
 

• X12 : Media penyimpanan (hardisk, disket, CD-ROM) sudah 
                    mencukupi 
• X13 : Jumlah perangkat komputer yang tersedia memadai 
 
• X14 : Program komputer yang tersedia mudah untuk dioperasikan 

 
• X15 : Program komputer yang tersedia sudah sesuai untuk mengolah 
                    data yang ada 
• X16 : Tampilan program komputer yang tersedia menarik  
 
• X17 :Sistem jaringan (network) yang ada membantu dalam memperoleh 

informasi dengan cepat 
 

• X18 : Jumlah komputer yang terhubung dengan jaringan komputer 
   sudah memadai  
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• X21 : Standart Operation Procedure (SOP) penggunaan komputer 
   sudah mencukupi  
 
• X22 : Standart Operation Procedure (SOP) di Perusahaan sudah 
   ditetapkan dengan baik 
 
• X23 : Respon terhadap keluhan perangkat komputer ditanggapi dengan 
   Baik 
 
• X24 : Perbaikan terhadap kerusakan perangkat komputer  memuaskan 
 
• X25 : Sistem pengamanan data dan informasi bekerja dengan baik 

 
 
• X31 : Tingkat pendidikan mendukung Anda dalam mengoprasikan 

   Komputer 
 

• X32 : Pelatihan yang ada membantu Anda untuk mengoprasikan 
  Komputer 
 

• X33 : Pengalaman yang Anda miliki membantu dalam mengoprasikan 
  Komputer 
 

• X34 : Keberadaan spesialis informasi (teknisi, programmer dan 
                          operator)membantu pengoprasian komputer ditempat kerja 
 

• X35 : Jumlah tenaga teknisi, programmer dan operator komputer sudah 
  memadai 
 

• Y1 : Informasi sesuai dengan yang dibutuhkan 
 
• Y2 : Informasi datangnya tidak pernah terlambat 

 
• Y3 : Informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan 

 
2.  Variabel Laten (Laten Variable) atau disebut juga Unobserved variable, 

factor/ konstruk. Variabel laten merupakan variabel yang dibentuk melalui 

indikator-indikator yang diamati. Dalam hal ini adalah: 

• Teknologi (X1) 

•  Prosedur dan Pengendalian (X2) 
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•  Pengguna (X3) 

•  Kualitas Informasi (Y) 

3.3.5 Penyusunan Kuisioner 

 Sarana yang digunakan pada penelitian berupa kuisioner untuk 

mendapatkan data yang diperoleh langsung dari responden bagian TUK. 

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dalam bentuk 

skala likert. Hubungan antara skor bilangan dan pilihan setuju tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1: Sangat Tidak Setuju (STS) 

2: Tidak Setuju (TS) 

3: Netral  (N) 

4: Setuju (S) 

5: Sangat  Setuju (ST) 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan perepsi seseorang 

atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala sosial 

ini telah diterapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian (Riduan, 2007).  

3.3.6  Pengujian Instrumen 

1.  Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila peneliti ingin mengukur tingkat 

motivasi seseorang maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
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menyangkut tingkat motivasi haruslah dapat mengukur motivasi. Dengan 

demikian, instrumen tersebut valid (Kountur, 2004). 

Untuk mengetahui tingkat validitas maka digunakan rumus Korelasi 

Product Moment, yaitu: 

rxy=
}{{ }2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
 

 Keterangan: 

 rxy = indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan 
 X = skor butir variabel bebas 

N = jumlah sampel 
Y = skor butir terikat 
 

Nilai korelasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai dari 

tabel koefisien korelasi r, apabila nilai korelasi lebih besar dari nilai tabel (rhitung > 

rtabel) pada taraf signifikansi 5% maka butir tersebut valid. Pengujian validitas 

pada penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 

15. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian disebut reliabel apabila instrumen tersebut 

konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang di ukur (Kountur, 2004). 

Pengujian reliabilitas yang digunakan pada test-test atau angket dengan jawaban 

terdiri dari dua atau lebih pilihan (skor 1-5) adalah dengan menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha. 
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Rumus Cronbach’s Alpha. sebagai berikut: 

R = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− 2

2

1
1 tS

Si
k

k  

Keterangan: 

R     = reliabilitas instrumen 
k      = mean kuadrat antara subyek 
ΣSi2 = mean kuadrat kesalahan 
St

2     = jumlah varians total/skor 
 

Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih dan untuk menentukan kriteria indeks 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 1. Pengujian reliabilitas pada penelitian 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 15 

Tabel 1. Kriteria Indeks Reliabilitas 
No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

0,000 – 0,199 
0,200 – 0,399 
0,400 – 0,599 
0,600 – 0,799 
0,800 – 1,000 

Sangat Rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 

Sangat Tinggi 
Sumber: Sugiyono, 2006 

3.3.7 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: 

a. Pengamatan/Observasi 

 Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses komputerisasi yang 

berlangsung di perusahaan 
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b. Kuisioner  

Kuisioner berisi daftar pertanyaan yang nantinya akan dibrikan kepada 

responden. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tetutup karena 

alternatif jawaban sudah tersedia 

c.  Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya dengan cara tanya jawab mengenai informasi dan 

sebagainya. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi berupa dokumen/paparan yang dapat mendukung penelitian, 

misal laporan mengenai jumlah tenaga kerja pada bagain tata usaha dan 

keuangan, data hasil kuisioner dan data-data yang mendukung penelitian. 

 

3.4 Pengolahan Data 

3.4. 1  Pengujian Model 

 Stuctural Equation Modelling (SEM)  digunakan untuk menguji model dan 

hubungan-hubungan yang dikembangkan. Dalam pengujian model dengan 

menggunakan SEM, terdapat tujuh langkah yang akan ditempuh seperti yang 

disajikan dalam Gambar 5. Pengujian model struktural dalam SEM dilakukan 

dengan bantuan AMOS 6.0.  
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Gambar 5. Langkah-langkah Pemodelan Structural Equation Modelling (SEM) 
 
 

3.4.2  Langkah-langkah Pemodelan SEM 

Pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari model 

pengukuran dan model struktural. Model pengukuran ditujukan untuk 

mengkonfirmasi variabel indikator yang dikembangkan pada variabel laten. 

Model struktural adalah model mengenai stuktural hubungan yang membentuk 

atau menjelaskan kausalitas antar variabel laten.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pemodelan SEM antara lain: 

1.  Pengembangan Model Berdasarkan Teori 

Tujuannya adalah menyusun hubungan kausalitas antara variabel 

teknologi dan kualitas sistem informasi yang dihasilkan. 

 

Interpretasi dan Modifikasi Model 

Pengembangan model berdasarkan teori 

Menyusun diagram jalur untuk menyatakan hubungan kausalitas 

Konversi Diagram Jalur kedalam Persamaan 

Memilih Matrik Input 

Menilai Problem Identifikasi 

Evaluasi Kriteria Goodness of  fit 
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2.  Penyusunan Diagram Jalur 

Langkah berikutnya adalah menyusun hubungan kausalitas dalam suatu 

diagram jalur. Ada dua hal yang  perlu dilakukan antara lain menyusun model 

struktural yaitu menghubungkan antar variabel laten baik endogen maupun 

eksogen dan menyusun model pengukuran yaitu menghubungkan variabel laten 

endogen atau eksogen dengan variabel indikator disajikan pada Gambar 6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Teoritis Diagram Jalur Struktural 

Diagram jalur yang ditunjukkan pada Gambar 6 adalah model struktural hubungan 

kausalitas antara variabel teknologi, prosedur dan pengendalian dan pengguna 
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yang mempengaruhi kualitas informasi. Variabel laten eksogen 1 yaitu variabel 

teknologi, variabel prosedur dan pengendalian, dan variabel pengguna. Variabel 

teknologi mempunyai indikator antara lain X11, X12, X13, X14,  X15, X16, X17, 

X18. Variabel prosedur dan pengendalian mempunyai indikator X21, X22, X23, 

X24, X25, sedangkan variabel pengguna mempunyai indikator X35, X34, X33, 

X31, X32. Sedangkan variabel laten endogennya adalah kualitas informasi dengan 

indikatornya adalah relevansi (Y1), ketepatan waktu (Y2) dan keakuratan (Y3). 

3. Konversi Diagram Jalur ke Dalam Persamaan  

 Setelah model teoritis dikembangkan dalam sebuah diagram jalur, 

selanjutnya diagram jalur tersebut dikonversikan kedalam persamaan struktural 

dan persamaan yang menyatakan spesifikasi model pengukuran. Persamaan 

struktural dirumuskan untuk menyatakan hubungan kausalitas antar variabel laten 

yang diteliti, sedangkan persamaan spesifikasi model pengukuran digunakan 

untuk menentukan seberapa besar variabel indikator menyusun variabel laten. 

 Konversi diagram jalur model struktural ke model matematika adalah 

sebagai berikut: 

Y  = aX1 + bX2 + cX3+ e .........................................................................(1) 

Keterangan: 
Y : Kualitas Informasi  
X1 : Variabel Teknologi 
X2 :  Prosedur dan Pengendalian 
X3 :  Pengguna 
e : Error (galat) pada indikator 
a : Koefisien pengaruh variabel laten variabel teknologi terhadap 
    kualitas informasi 
b  : Koefisien pengaruh variabel laten prosedur dan pengendalian 
    terhadap kualitas informasi  
c  : Koefisien pengaruh variabel laten pengguna terhadap kualitas 

  informasi  
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Variabel bentukan eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut: 

X1 = λ1X11+λ2X12+λ3X13+λ4X14+λ5X15+λ6X16+λ7X17 + λ8X18+e.........(2) 

Variabel bentukan eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut: 

X2 = λ9X21 + λ10X22 + λ11X23 + λ12X24 + λ13X25 + e..................................(3) 

Variabel bentukan eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut: 

X3 = λ14X31+ λ15X32 + λ16X33 + λ17X34 + λ18X35 + e.................................(4) 

Variabel bentukan endogen spesifikasinya sebagai berikut: 

Y1 = λ19Y1 + λ20Y2 + λ21Y3 + e.................................................................... (5) 

λ   = Lamda, koefisien pengaruh variabel indikator terhadap variabel laten 
d1 = Error atau nilai residual regresion variabel endogen  
 

4.  Memilih Matrik Input dan Estimasi Model Yang Diusulkan  

 Setelah model dispesifikasikan secara lengkap, langkah berikutnya adalah 

memilih jenis input (kovarians dan korelasi) karena penilitian ini akan menguji 

hubungan kausalitas, maka matriks kovarianslah yang digunakan sebagai input 

untuk operasi SEM. Sedangkan untuk estimasi digunakan maximum likelihood. 

5.  Menilai  Kemungkinan Munculnya Problem Identifikasi 

 Problem identifikasi akan muncul melalui gejal-gejala sebagai berikut: 

• Standar error untuk salah satu atau beberapa koefisien sangat besar 

• Korelasi yang sangat tinggi antar koefisien yang didapat (>0.9). 
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6.  Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

 Pada evaluasi kriteria Goodness of Fit, dilakukan pengujian terhadap 

kesesuaian model dan sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap asumsi-asumsi 

SEM. Evalusi yang dilakukan yaitu: 

a.  Evaluasi atas dipenuhinya Normalitas Data 

 Evaluasi normalitas dilakukan data dilakukan dengan mengamati skewness 

value (kecurangan ) dari data yang digunakan yang  biasa disebut dengan z-value. 

Bila z lebih besar dari nilai kritis, maka dapat diduga bahwa distribusi data adalah 

titik normal. Nilai titik kritis yang digunakan yaitu ± 2.58 dengan tingkat 

sifnifikasi 0.01 atau 1%. 

b.  Evaluasi Outlier 

 Dalam analisis ini outlier dapat dievaluasi dengan dua cara yaitu analisis 

terhadap univariate outlier dan analisis terhadap multivariate outliers. Analisis 

terhadap Univariate Outliers dilakukan dengan menentukan nilai ambang batas 

yang akan dikategorikan sebagai outliers dengan cara mengkonversi nilai data 

penelitian kedalam standard score atau yang biasa disebut z-score. 

 Deteksi terhadap Multivariate Outliers merupakan indetifikasi outliers 

dengan menganalisis distribusi atau sebaran data secara multidimensional, 

dikarenakan melibatkan lebih dari dua variabel. Evaluasi ini dilakukan dengan 

memperhatikan nilai mahalonabis distance.  

Kriteria kerja yang digunakan adalah berdasarkan Chi-squares pada derajat 

kebebasan (degree of freedom) 21 yaitu jumlah variabel indikator pada tingkat 

signifikasi p<0.01. 
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c.  Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

 Pada evaluasi ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian model, berikut 

ini beberapa indeks kesesuaian dan nilai cut-off value untuk menguji apakah 

sebuah model dapat diterima atau ditolak. 

1.  X2 Likelihood-Ratio Chi Square Statistic (CMIN) 

X2 merupakan suatu uji yang digunakan untuk menduga ragam suatu 

populasi yang tidak diketahui. Model yang diuji akan dipandang baik atau 

memuaskan bila nilai Chi-Squarenya rendah. Semakin kecil nilai X2 semakin baik 

pula model itu.  

2.  RMSEA 

 Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang diharapkan terjadi dalam 

populasi dan bukan dalam sampel. RMSEA ≤ 0.08 adalah good fit, sedang 

RMSEA < 0.05 adalah close fit. 

3.  GFI 

 Nilai GFI yaitu ukuran non-statistik yang nilainya berkisar dari nilai 0 

sampai 1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. GFI ≥ 0.9 adalah good fit, 

sedang 0.8 ≤ GFI < 0.9 adalah marginal fit. 

Tabel 2. Goodness of Fit Index 
Goodness of Fit Cut-Off Value 

X2-Chi Square 
Significaned Probability 
RMSEA 
GFI 
CMIND/DF 

Diharapkan Kecil 
< 0.05 
< 0.08 
0 – 1 
< 2.00 

Sumber: Ferdinand (2000) 
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4.  CMIN/DF 

 Menurut Wheaton et al (1997) nilai rasio 2 atau kurang dari 2 merupakan 

ukuran yang rasionable dan dapat diterima. Menurut Solimun (2008), CMIN/DF 

adalah ukuran Godness of Index yang paling kuat. 

7.   Interpretasi dan Modifikasi Model  

 Untuk memberikan interpretasi apakah model berbasis teori yang diuji ini 

dapat diterima atau perlu pengembangan lebih lanjut, peneliti harus mengarahkan 

perhatiannya pada kekuatan prediksi dari model yaitu dengan mengamati besarnya 

residual yang dihasilkan. Untuk itu standardized residual matrix perlu diamati 

untuk menguji apakah nilai residual yang lebih besar dari 2,58. Nilai residual 

kurang dari 2.58 menunjukkan bahwa model dapat diterima. 

 

3.5     Signifikansi Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh variabel X (Eksogen) 

terhadap variabel Y (Endogen) baik secara simultan maupun parsial. Uji t 

digunakan untuk menguji besarnya pengaruh secara parsial variabel X (Eksogen) 

terhadap variabel Y (Endogen) berdasarkan rumus sebagai berikut: 

t hitung = 
1

1

Sb
b  

Keterangan: 
Sb1 = Estimasi standar deviasi 
bi    = koefisien kuadrat terkecil 
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Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : b1 = b2 = b3 = 0 (tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel 

eksogen terhadap variabel endogen). 

H1 : b1 = b2 = b3 > 0 (ada pengaruh secara parsial antara variabel eksogen 

terhadap variabel endogen). 

Uji t sama dengan uji t (uji parsial) dalam multiple regression yang akan 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel  (jika t hitung > t tabel berarti 

variabel tersebut signifikan, dan jika t hitung ≤ t tabel berarti variabel tersebut tidak 

signifikan). Ferdinant (2002) menjelaskan bahwa t hitung cenderung identik 

dengan C.R (Critical Ratio) yang diuji dengan nilai probabilitas p (jika p < 0.05 

menunjukkan hubungan yang signifikan dan jika p > 0.05 menunjukkan hubungan 

tidak signifikan. 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1       Gambaran Umum Perusahaan 

PG. Kebon Agung didirikan di Malang pada tahun 1905 oleh seorang 

pengusaha bernama Tan Tjwan Bie, dengan kapasitas giling terpasang 1.500 tth. 

Tahun 1937 kapasitas giling dinaikkan menjadi  1.800 tth. Pada tahun 1976 

s.d.1978 diadakan Rehabilitasi, Perluasan dan Modernisasi (RPM) kapasitas 

giling menjadi 3.000 tth, tahun 1998 s.d. 2001 dilakukan Program Penyehatan 

sehingga kapasitas giling menjadi 4.700 tth.  Dari tahun 2001 hingga 2004 

dilakukan perbaikan dan penggantian mesin untuk meningkatkan kemantapan 

kinerja dan efisiensi pabrik dengan sasaran kapasitas giling 5.000 tth.  Sejak tahun 

2005 PG. Kebon Agung melakukan Program Pengembangan PT Kebon Agung 

dengan sasaran kapasitas giling 5.750 tth. 

 PG. Kebon Agung terletak ± %5 km Selatan Kota Malang, tepatnya di 

Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan 

luas pabrik 70.459 m2. Secara topografi, terletak didaerah dengan ketinggian 500-

700 diatas permukaan laut dengan jenis tanahnya yaitu aluvial, litosol, andosol, 

mediteran. PG. Kebon Agung merupakan perusahaan milik swasta. Jenis proses 

produksi yang dilakukan merupakan proses sulfitasi, dimana dalam prosesnya 

ditambahkan belerang untuk pemutihan dan jenis gula yang dihasilkan yaitu 

kualitas GKP-1. 
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4.1.1     Profil Tata Usaha dan Keuangan 

Bagian tata usaha dan keuangan (TUK) merupakan salah satu bagian di 

PG. Kebon Agung mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinasikan tugas-tugas 

yang dilakukan oleh sub bagian di bawahnya, antara lain sub bagian keuangan, 

sub bagian kepegawaian dan sub bagian umum. Bagian ini merupakan salah satu 

bagian yang banyak menggunakan komputer dalam menyelesaikan kerjanya yaitu 

untuk pengolahan data.  

Pada bagian TUK PG. Kebon Agung, dipimpin oleh manajer utama yang 

membawahi tiga seksi/bagian yaitu bagian akutansi dan keuangan, logistik dan 

persanalia/umum. Masing-masing seksi/bagian bertanggung jawab kepada kepala 

seksi pada tiap bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.  

Bagian TUK merupakan bagian dengan jumlah karyawan yang cukup banyak  

yaitu 59 karyawan. Struktur organisasi bagian tata usaha dan keuangan secara 

global disajikan pada Gambar 7 dan detailnya pada Lampiran 1. 

 Gambar 7. Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
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Berdasarkan struktur organisasi yang ada, manajer bagian tata usaha dan 

keuangan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pimpinan, manajer 

membawahi kepala seksi, sedangkan kepala seksi membawahi kepala sub seksi 

yang membawahi karyawan pelaksana. Tugas dan tanggung jawab karyawan 

bagian tata usaha dan keuangan dapat dilihat pada Lampiran 2. Jumlah karyawan 

bagian tata usaha dan keuangan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Karyawan Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

No. Jabatan Jumlah  
1. Manajer bagian tata usaha dan keuangan 1 
2. Kepala Seksi: 

a. Akuntansi/keuangan dan PDE 
b. Logistik 
c. Umum/personalia 

 
1 
1 
1 

3. Kepala Sub Seksi: 
a. Akuntansi 
b. Keuangan 
c. Electronic Data Processing (EDP) 
d. Logistik 
e. Umum/personalia                                   

 
1 
1 
1 
2 
1 

4. Karyawan Pelaksana: 
a.    Akuntansi/keuangan 
b.   Electronic Data Processing (EDP) 
c. Logistik 
d. Umum/personalia 

 
7 
2 
23 
18 

Jumlah 59 
Sumber: PG. Kebon Agung (2009)  

4.2     Sistem Informasi di Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

Tujuan dari pembangunan sistem informasi manajemen di PG. Kebon 

Agung antara lain untuk melancarkan aliran informasi, mempercepat pengolahan 

data dan meningkatkan kualitas informasi. Sistem informasi di bagian tata usaha 

dan keuangan adalah : 
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1.  Teknologi  

Teknologi yang ada dibagian tata usaha dan keuangan PG. Kebon Agung 

dapat diklasifikasikan menjadi perangkat keras (keyboard, mouse, CPU, hardisk, 

disket, CD ROM, printer, monitor), perangkat lunak, jaringan komputer. 

Perangkat keras yang digunakan adalah PC dengan processor rata-rata pentium 4. 

Jumlah perangkat keras yang terdapat di bagian tata usaha dan keuangan sebanyak 

18 PC yang terdiri atas 4 PC pada sub seksi akuntansi/keuangan, 4 PC pada sub 

seksi EDP, 4 PC pada sub seksi logistik, dan 3 PC pada sub seksi 

umum/personalia serta 3 laptop. Penggunaan perangkat keras yang tersedia di 

setiap sub seksi pada bagian tata usaha dan keuangan dilakukan secara bergantian, 

dengan menggunakan password sendiri-sendiri untuk tiap user untuk menjaga 

keamanan data karena jumlah karyawan lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah perangkat keras yang tersedia.  

Perangkat lunak yang digunakan adalah DOS dan Windows. Program 

aplikasi yang digunakan untuk mengolah data seperti keuangan dan data 

karyawan adalah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sistem pengelola database 

yang digunakan di bagian tata usaha dan keuangan adalah Visual FoxPro yaitu 

program database yang sering digunakan oleh para programmer untuk menyusun 

dan membuat software aplikasi, baik aplikasi yang sederhana maupun kompleks.  

Sistem pengorganisasian database yang terdapat di bagian tata usaha dan 

keuangan adalah sistem pengorganisasian database kontemporer yaitu sistem yang 

mengintegrasikan database menjadi satu sehingga database yang tersedia dapat 

diakses secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan tiap sub seksi. Menurut 



 40

Oetomo (2002), sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu bebas dari 

kemungkinan redudansi, database dapat diakses meskipun terbatas tanpa 

tergantung pada program aplikasi tertentu, tingkat keamanan meningkat, 

penggunaan data bersama lintas departemen memungkinkan dihasilkannya 

laporan manajerial yang lengkap, integral dan obyektif. 

Jaringan komputer yang terdapat di bagian tata usaha dan keuangan adalah 

LAN (Local Area Network) dengan tipe jaringannya adalah tipe bintang (star) 

yaitu setiap workstation mempunyai kebel sendiri yang langsung dihubungkan 

dengan server. Jaringan LAN ini mempunyai kecepatan pengiriman data yang 

relatif tinggi yaitu antara 1-100 Mbps.  

2.   Prosedur dan Pengendalian 

Dalam pengoperasian komputer yang ada di bagian tata usaha dan 

keuangan, terdapat prosedur atau Standart Operation Modelling (SOP) untuk 

masing-masing sub seksi yang ada di masing-masing bagian tata usaha dan 

keuangan. Prosedur yang dibuat dan jalankan untuk menjaga keamanan data serta 

mengantisipasi adanya kesalahan-kesalahan pengolahan data serta memudahkan 

penelusuran kesalahan tersebut. 

Pengendalian terhadap jaringan yang tersedia di PG. Kebon Agung 

dilakukan oleh SCOMTEC Surabaya tiap 1 bulan sekali seperti melakukan 

pengecekan terhadap sistem jaringan yang digunakan untuk pendistribusian data 

dan jalur distribusi informasi dari server ke terminal-terminal yang dituju, selain 

itu juga melakukan update antivirus agar sistem informasi tidak terganggu. 

Pengendalian terhadap keamanan data dan informasi dilakukan oleh pihak EDP 
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dengan memberikan password. Hal ini dilakukan agar data terjamin keamanannya 

serta dapat membatasi siapa saja yang dapat melakukan akses terhadap data dan 

informasi yang tersedia.  

3.   Pengguna 

Pengguna informasi (End User) pada bagian tata usaha dan keuangan 

terdiri atas pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal yaitu 

karyawan tetap pada bagian tata usaha dan keuangan seperti manajer bagian tata 

usaha dan keuangan, kepala seksi, kepala sub seksi dan karyawan pelaksana. 

Pengguna eksternal informasi yang dihasilkan dari bagian tata usaha dan 

keuangan terdiri atas manajer bagian lain, pimpinan dan pihak Direksi. PG. Kebon 

Agung juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang khusus mengenai 

penerapan teknologi informasi terhadap karyawan, sehingga karyawan lebih 

terlatih dalam mengoperasikan komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Spesialis informasi yang terdapat pada bagian tata usaha dan keuangan 

dalam hal ini adalah bagian Electronic Data Processing (EDP) terdiri atas 

programmer komputer berjumlah 1 orang yang bertugas untuk menyusun 

program atau sistem informasi, teknisi komputer berjumlah 1 orang yang bertugas 

untuk melakukan perawatan secara teknis terhadap peralatan dan jaringan 

komputer, serta bagian server berjumlah 1 orang yang bertugas untuk mengcover 

data mengoperasikan dan memasukkan data-data yang ada ke dalam komputer.  
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4.3       Karakteristik Responden 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 30 

responden, maka dapat diketahui karakteristik responden bagian tata usaha dan 

keuangan yang disajikan pada Tabel 4. Tingkat usia responden yang terbanyak 

berusia antara 41 - 45 tahun dengan jumlah 13 responden atau sebesar 43.33%, 

sedangkan jumlah responden yang paling sedikit berkisar antara usia 51 – 55 

tahun dengan jumlah 4 responden atau sebesar 13.33%. Menurut 

pengklasifikasian responden berdasarkan jenis kelamin, diperoleh hasil bahwa 

responden pria memiliki jumlah yang paling banyak yaitu sebesar 27 responden 

atau 90.00%, sedangkan jumlah responden wanita hanya 3 responden. sebesar 

10%. 

Tingkat pendidikan responden karyawan bagian tata usaha dan keuangan 

yang terbanyak adalah SLTA dengan jumlah 21 responden atau 70.00%. Hal ini 

disebabkan karyawan sebagian besar direkrut dari daerah sekitar PG. Kebon 

Agung yang rata-rata berpendidikan SLTA sedangkan yang paling sedikit ialah 

D1 dengan jumlah 1 responden atau 3,33%. Bagian yang paling banyak memiliki 

jumlah karyawan adalah sub seksi personalia/umum yaitu sebanyak 10 orang atau 

33.33%, sedangkan jumlah karyawan yang paling sedikit adalah pada sub seksi 

EDP sebanyak 3 orang atau 10.00% karena beban kerjanya tidak begitu besar. 
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Tabel  4. Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Responden Jumlah Persentase (%) 
1 Tingkat Usia (tahun)  

35 – 40 6 20.00 
41 – 45 13 43.33 
46 – 50 7 23.33 
51 – 55 4 13.33 

Total 30 100.00 
2 Jenis Kelamin   

Pria 27 90.00 
Wanita 3 10.00 

Total 30 100.00 
3 Tingkat Pendidikan   

SLTA 21 70.00 
D1 1 3.33 
D3 2 6.67 
Sarjana (S1) 6 20.00 

Total 30 100.00 
4 Sub Seksi   

Akuntansi/keuangan 8 26.67 
EDP 3 10.00 
Logistik 9 30.00 
Umum/Personalia 10 33.33 

Total 30 100.00 
5 Tingkat Jabatan   

Manajer Tata Usaha dan Keuangan 1 3.33 
Kepala Seksi 3 10.00 
Kepala Sub Seksi 4 13.33 
Karyawan Pelaksana 22 73.33 

Total 30 100.00 
6 Masa Kerja (tahun)   

 6 – 12 7 23.33 
12 -18  15 50.00 
18 – 24 8 26.67 

Total 30 100.00 
7 Cara Memperoleh Keahlian Komputer   

Kursus 16 53.33 
Sekolah 5 16.67 
Otodidak 9 30.00 

Total 30 100.00 
Sumber: Hasil Penelitian (2009) 

Tingkat jabatan dengan jumlah terbanyak adalah tingkat karyawan pelaksana 

dengan jumlah 22 orang atau 73.33%, sedangkan yang paling sedikit adalah pada 
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tingkat manajer yaitu 1 responden atau 3,33%. Masa kerja sebagian besar 

responden adalah antara 12 - 18 tahun yang berjumlah 15 responden atau 50.00%, 

sedangkan jumlah responden yang paling sedikit masa kerjanya adalah antara  6 - 

12 tahun yang berjumlah 7 responden atau 23.33%. Responden paling banyak 

memperoleh keahlian komputer dengan kursus yaitu 16 responden sebesar 

53.33% responden, sedangkan yang paling sedikit adalah dengan sekolah 

sebanyak 5 orang atau 16.67 %. 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain seperti 

pendidikan, ketrampilan, disiplin, umur, sikap, etika kerja, motivasi, gizi, dan 

kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan, iklim kerja, teknologi, 

sarana produksi, manajemen dan kesempatan berprestasi. Di sektor formal, 

peranan perempuan pekerja biasanya jauh lebih kecil. Hal ini memang sering 

dikaitkan dengan kemampuan perempuan yang lebih terbatas, yang seringkali 

merupakan cerminan dari pendidikannya (Gardiner, 1994). 

 

4.4       Distribusi Jawaban Responden  

4.4.1    Variabel Teknologi (X1) 

4.4.1.1  Perangkat Keras  

Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap perangkat keras disajikan 

dalam Tabel 5. Berdasarkan pernyataan nomer 1 dan 3, sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa perangkat keras seperti keyboard, monitor, printer, 

mouse dan CPU bekerja dengan baik dan media penyimpanan (hardisk, disket, 

CD-ROM) sudah mencukupi.  
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 Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Perangkat 

Keras 

Item Sangat 
Setuju 

(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X11 
X12 
X13 

4 
4 
4 

13.33 
13.33 
13.33 

17 
6 
14 

56.67
20.00
46.67

8 
7 
7 

26.67
23.33
23.33

1 
7 
5 

3.33 
23.33
16.67

0 
6 
0 

0 
20.00 

0 

30 
30 
30 

100 
100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Keterangan: 
X11 : Perangkat keras (keyboard, mouse, CPU, printer, monitor) bekerja  
             dengan baik 
X12 : Media penyimpanan (hardisk, disket, CD-ROM) sudah mencukupi 
X13 : Jumlah perangkat komputer yang tersedia memadai 
 
Sedangkan pada pertanyaan nomer 2, jawaban responden merata. Dari hasil 

jawaban responden, maka perangkat keras yang tersedia pada bagian tata usaha 

dan keuangan sudah sesuai dengan kebutuhan responden. 

 Kariyoto (2003) menyatakan bahwa perangkat keras yang tersedia sangat 

berpengaruh terhadap informasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena 

keberadaan teknologi informasi sangat memegang peranan penting dalam 

mendukung kelangsungan kegiatan perusahaan. Kualitas perangkat keras akan 

berpengaruh terhadap kecepatan dalam mengolah data. Apabila perangkat keras 

yang digunakan lambat, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan 

sendiri. 

 

 

4.4.1.2 Perangkat Lunak  
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Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap perangkat lunak disajikan 

dalam Tabel 6. Pada pernyataan nomer 4, 5, dan 6, sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa program komputer yang tersedia mudah dioperasikan, 

program komputer yang tersedia sudah sangat sesuai untuk mengolah data yang 

ada serta tampilan program komputer yang tersedia sangat menarik. Dari hasil 

jawaban reponden yang ada, maka perangkat lunak yang tersedia sesuai dan 

berjalan dengan baik. 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Perangkat 
Lunak  

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
 

Keterangan: 
X14 :  Program komputer yang tersedia mudah untuk dioperasikan 
X15 :  Program komputer yang tersedia sudah sesuai untuk mengolah data yang  

ada 
X16 :  Tampilan program komputer yang tersedia menarik  

 Keberhasilan suatu pengolahan informsi sangat di pengaruhi oleh 

perangkat lunak yang merupakan bagian dari sistem informasi. Semakin lengkap, 

akurat, dan mudah dalam menampilkan kembali data-data yag termuat akan 

semakin meningkatkan informasi tang dihasilkan (Sutabri, 2005). 

 

 
 
 

Item Sangat 
Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 
(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X14 
X15 
X16 

2 
2 
1 

6.67 
6.67 
3.33 

19 
15 
18 

63.33 
50.00 
60.00 

 

6 
13 
9 
 

20.00 
43.33 
30.00 

 

3 
0 
2 
 

10.00 
0.00 
6.67 

 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

30 
30 
30 

100 
100 
100 
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4.4.1.3  Jaringan Komputer  

 Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap jaringan komputer 

disajikan dalam Tabel 7. Pada pernyataan nomer 7 dan 8, sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa sistem jaringan yang ada sangat membantu 

dalam memperoleh informasi dengan cepat dan menyatakan jumlah komputer 

yang terhubung dengan komputer sudah memadai. Dari hasil jawaban reponden 

yang ada, maka jaringan komputer yang tersedia pada bagian tata usaha dan 

keuangan membantu responden dalam memperoleh informasi dengan cepat dan 

jumlahnya mencukupi. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Jaringan 
Komputer  

 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X17 
X18 

1 
3 

3.33 
10.00 

22 
18 

73.33
60.00

 

3 
7 

10.00
23.33

3 
2 

10.00
6.67 

 

1 
0 

3.33 
0.00 

30 
30 

100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Keterangan: 
X17 :  Sistem jaringan (network) yang ada membantu dalam memperoleh 
               informasi dengan cepat 
X18 : Jumlah komputer yang terhubung dengan jaringan komputer sudah 
              memadai  
 

Jaringan komputer dan kebebasan berkembang mulai jadi faktor penentu 

dalam memilih teknologi informasi yang sesuai dan mampu mengantisipasi 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal itu disebabkan oleh sebagian 

besar pengguna saat ini umumnya sudah pernah mengalami perubahan 

implementasi sistem informasi (Anonymous, 2009c). 
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4.4.2 Variabel Prosedur dan Pengendalian (X2) 

4.4.2.1  Prosedur  

 Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap prosedur disajikan 

dalam Tabel 8. Pada pernyataan nomer 9 dan 10, sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa Standart Operation Procedure (SOP) penggunaan 

komputer di bagian tata usaha dan keuangan sudah mencukupi dan SOP sudah 

ditetapkan sangat baik. Hasil dari jawaban responden yang ada, maka dapat 

disismpulkan bahwa prosedur pengoprasian komputer pada bagian tata usaha dan 

keuangan sudah mencukupi dan ditetapkan dengan baik. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Prosedur  

Item Sangat 
Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak Setuju 

(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X21 
X22 

8 
15 

26.67 
50.00 

 

13 
10 

43.33
33.33

 

9 
5 

30.00
16.67

 

0 
0 
 

0.00 
0.00 

0 
0 

0.00 
0.00 

30 
30 

100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009).  

Keterangan: 
X21  : Standart Operation Procedure (SOP) penggunaan komputer sudah 
           mencukupi  
X22  : Standart Operation Procedure (SOP) di Perusahaan sudah ditetapkan 
          dengan baik 
 

Prosedur merupakan tata cara pelaksanaan membuat suatu sistem 

informasi berdasarkan aturan yang telah ada dan disepakati bersama secara global 

atau internasional. Adanya prosedur memungkinkan untuk menjaga keamanan 

sistem, menjamin keutuhan data dan kualitas informasi yang akan dihasilkan 

(Anonymous, 2008a). 
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4.4.2.2 Pengendalian  

Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pengendalian disajikan 

dalam Tabel 9. Berdasarkan pernyataan nomer 11, 12 dan 13, sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa respon terhadap keluhan perangkat komputer 

ditanggapi dengan baik, respon terhadap kerusakan yang terjadi pada perangkat 

komputer memuaskan, serta keamanan data dan informasi yang tersedia bekerja 

dengan baik. Menurut hasil yang diperoleh, sebagian besar responden merasa puas 

dengan pengendalian terhadap teknologi informasi yang tersedia. 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pengendalian  
 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat 
Tidak Setuju 

(STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X23 
X24 
X25 

14 
4 
15 

46.67 
46.67 
50.00 

9 
9 
10 

30.00
30.00
33.33

6 
7 
5 

20.00
23.33
16.67

1 
0 
0 

3.33 
0.00 
0.00 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

30 
30 
30 

100 
100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Keterangan: 
X23 : Respon terhadap keluhan perangkat komputer ditanggapi dengan baik 
X24 : Perbaikan terhadap kerusakan perangkat komputer  memuaskan 
X25 : Sistem pengamanan data dan informasi bekerja dengan baik 
 

Sistem informasi lebih khusus dan relevan bagi perencanaan dan 

pengendalian. Proses pengendalian yang berbasis komputer memperluas 

kemampuan manajemen untuk dapat menyelenggarakan semua aktifitasnya. 

Pengendalian terhadap perangkat komputer diciptakan untuk melindungi 

perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data dan informasi agar kegiatan 

pemasukan, pemrosesan dan penyimpanan data dapat dilakukan sebagaimana 

mestinya (Anonymous, 2009c). 
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4.4.3    Variabel Pengguna (X3) 

4.4.3.1  Pengguna Akhir/End User  

    Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap pengguna akhir (End 

User) disajikan dalam Tabel 10. Pada pernyataan nomer 14, responden 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan kurang membantu dalam mengoperasikan 

komputer, sedangkan pada pernyataan 15 dan 16, sebagian besar responden setuju 

bahwa pelatihan yang ada sangat membantu dalam mengoperasikan komputer, 

dan pengalaman yang dimiliki responden membantu dalam mengoperasikan 

komputer. Dari jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang 

diberikan serta pengalaman sangat membantu responden. 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pengguna  
Akhir  

 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X31 
X32 
X33 

 

5 
3 
6 

16.67 
10.00 
20.00 

1 
15 
12 

3.33 
50.00
40.00

9 
9 
9 

30.00
30.00
30.00

10 
1 
2 

33.33
3.33 
6.67 

5 
2 
1 

16.67 
6.67 
3.33 

30 
30 
30 

100 
100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Keterangan: 
X31 : Tingkat pendidikan mendukung Anda dalam mengoprasikan komputer 
X32 : Pelatihan yang ada membantu Anda untuk mengoprasikan komputer 
X33 : Pengalaman yang Anda miliki membantu dalam mengoprasikan   
              komputer 
 

Menurut hasil yang diperoleh, sebagian besar responden berpendapat 

bahwa pelatihan, serta pengalaman membantu dalam pengoprasian komputer dan 

tingkat pendidikan kurang mendukung dalam pengoprasian komputer, karena 
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sebagian besar karyawan berpendidikan SMU. Sebagaimana dikatakan Wilkinson 

(1993), kesesuaian antara pendidikan, keterampilan dan keefektifan dari pengguna 

suatu teknologi sangat mendukung. 

4.4.3.2  Spesialis Infomasi  

 Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap spesialis informasi 

disajikan dalam Tabel 11. Berdasarkan pernyataan nomer 17 dan 18 menunjukkan 

bahwa keberadaan spesialis informasi (teknisi, programmer dan operator) 

membantu pengoperasian komputer dan jumlah spesialis informasi cukup 

memadai. Menurut hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan keberadaan dan 

jumlah spesialis informasi sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan 

responden. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Spesialis 
Informasi  

 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
X34 
X35 

 

2 
2 
 

6.67 
6.67 

20 
20 

66.67
66.67

 

4 
7 

13.33
23.33

4 
0 

13.33
0.00 

0 
1 

0.00 
3.33 

30 
30 
 

100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Keterangan: 
X34           :  Keberadaan spesialis informasi (teknisi, programmer dan operator) 
                 membantu pengoprasian komputer ditempat kerja 
X35           : Jumlah tenaga teknisi, programmer dan operator komputer sudah  
                memadai 
 
 Spesialis informasi merupakan bagian dari manajemen sumber daya 

informasi yang memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan 

secara fisik sistem informasi perusahaan. Spesialis informasi merupakan penyedia 
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sarana akses, proteksi data dan kerusakan, pemelihara integritas data serta 

meningkatkan produktivitas personil sistem informasi (Sutabri, 2005). 

 

4.4.4  Variabel Kualitas Informasi (Y) 

 Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kualitas informasi 

disajikan dalam Tabel 12.Variabel kualitas informasi terdiri dari variabel tepat 

pada orangnya /relevance (Y1), tepat waktu/timeliness (Y2) dan tepat 

nilainya/accurancy (Y3).  

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Kualitas 
                 Informasi 
Item Sangat 

Setuju 
(SS) 

Setuju 
(S) 

Netral 
(N) 

Tidak 
Setuju 
(TS) 

Sangat Tidak 
Setuju (STS) 

Total 

f % f % f % f % f % f % 
Y1 
Y2 
Y3 

5 
6 
5 
 

16.67 
20.00 
16.67 

 

14 
7 
16 
 

46.67
23.33
53.33

 

6 
8 
4 
 

20.00
26.67
13.33

 

4 
8 
5 
 

13.33
26.67
16.67

 

1 
1 
0 

3.33 
3.33 

0 

30 
30 
30 

100 
100 
100 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Keterangan: 
Y1 : Informasi yang Anda terima sesuai dengan yang Anda butuhkan 
Y2 : Informasi yang Anda terima datangnya tidak pernah terlambat 
Y3 : Informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan 
 

Hasil dari jawaban responden, pada pernyataan nomer 1 dan 3, responden 

menyatakan setuju bahwa informasi yang diterima sangat sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan bebas dari kesalahan. Sedangkan pada item pernyataan nomer 2, 

respoden menyatakan bahwa informasi yang datang tidak pasti dan terkadang 

terlambat. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden yang menyebar. 
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Menurut hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan 

pada bagian tata usaha dan keuangan sudah berkualitas. 

Menurut Wilkinson (1993), kualitas informasi adalah informasi yang 

memiliki kriteria relevancy (relevannya suatu informasi dengan yang dibutuhkan), 

kuantifiabilitas (dapat dinyatakan dalam bentuk numerik), accurancy (keakuratan 

suatu informasi), kepadatan (informasi dapat diringkas), timely basic (ketepatan 

waktu), cakupan (rentang yang dicakup informasi).  

 

4.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur serta reliabel apabila instrumen tersebut 

konsisten dalam memberikan penilaian atas apa yang di ukur. Hasil uji validitas 

dapat dilihat pada Lampiran 6 dan uji reliabilitas pada Lampiran 7. Dari hasil uji 

validitas dan reliabilitas, menunjukkan bahwa instrumen penelitian mempunyai 

tingkat signifikansi 5% dan memiliki koefisien alpha > 0,6, serta  memiliki 

koefisien keandalan reliabilitas (nilai Alpha Cronbach) sebesar 0,6 atau lebih. 

Dengan demikian dikatakan bahwa instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner 

mempunyai tingkat signifikan yang tinggi dan reliabel, sehingga dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan dalam 

penelitian. 
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4.6      Kualitas Informasi Terhadap Informasi yang Dihasilkan 

Pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa hasil jawaban dari item-item 

pertanyaan yang diajukan pada karyawan bagian tata usaha dan keuangan tersebut 

setelah dilakukan penskalaan Likert, didapatkan untuk variabel tepat pada 

orangnya/relevance (Y1), tepat waktu/timeliness (Y2) dan tepat 

nilainya/accurancy (Y3) yaitu 84.66%, 74% dan 72%. Bila ditinjau dari nilai odds 

ratio (OR), dimana nilai OR ≥ 70,0 % maka hal ini menunjukkan kualitas 

informasi lebih baik (akurat, tepat waktu, valid dan relevan) terhadap informasi 

yang dihasilkan (Anonymous, 2009b). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

72% - 84.66% menunjukkan bahwa kualitas informasi bagian tata usaha dan 

keuangan tergolong tinggi. 

 

4.7 Model dan Konversi Persamaan Structural Equation Modelling (SEM) 

4.7.1 Model Diagram Jalur Structural Equation Modelling (SEM) 

 Setelah dilakukan pengujian instrumen terhadap validitas dan reliabilitas, 

selanjutya dibentuk diagram jalur dan dikonversikan ke dalam model struktural 

dan model pengukuran dengan bantuan program AMOS 6.0. Setelah 

dikonversikan kedalam diagram jalur, dilakukan pemodelan diagram jalur yang 

dapat lihat pada Gambar 8 dan dievalusi dengan kriteria Goodnes of Fit.  

Evaluasi kriteria Goodness of Fit terhadap model dilakukan dengan 4 

kriteria seperti yang disajikan pada Tabel 13. Untuk penjelasan evaluasi-evaluasi 

yang dilakukan dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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Table 13. Hasil Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit Cut-Off Value Model Penelitian Kesimpulan 
X2-Chi Square 
RMSEA 
GFI 
CMIND/DF 

Diharapkan Kecil 
≤ 0.08 
0 – 1 
< 2.00 

318.412 
0.157 
0.570 
1.712 

Bad Fit 
Marginal Fit 
Bad Fit 
Good Fit 

 
 Berdasarkan hasil uji evaluasi Goodness of Fit, didapatkan nilai X2-Chi 

Square dan GFI bad fit yaitu  318.412 dan 0.570, hal ini menunjukkan bahwa 

model kurang cocok dan fit dengan data observasi. Sedangkan nilai RMSEA 

menunjukkan nilai  0.157    marginal  dan  nilai CMIND/DF < 2,  hal ini 

menunjukkan model fit / good fit. Nilai yang memenuhi evaluasi Goodness of Fit 

adalah CMIND/DF.  

Menurut Arbucle dan Wotkhe (1999) dalam Solimun (2008) memberikan rule of 

tumb dengan menyatakan 2 pernyataan: 

1.    Dari pengalaman, meskipun , nilai X2 untuk derajad bebas rasionya antara 2 

sampai 1 atau 3 sampai 1 adalah indikasi yang dapat diterima yang sesuai 

antara model hi- potesis dan sample data 

2.    Mereka berpendapat bahwa nilai antara 0.08 atau dibawahnya untuk nilai  

RMSEA merupakan kesalahan perkiraan indikasi yang beralasan dan tidak 

seharusnya tidak 

        dipakai dalam model dengan RMSEA lebih besar dari 0.1. 

 Dari hasil uji kesesuaian Goodness of Fit, terdapat nilai yang menunjukkan 

nilai marginal fit yaitu nilai RMSEA sehingga dalam hal ini model yang 

digunakan dalam penelitian dianggap kurang sesuai. Merujuk pada prinsip 
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parsimony dan rule of tumb tersebut, maka jika terdapat satu atau dua kriteria 

Goodness of Fit yang telah memenuhi, model dikatakan baik/layak.  

4.7.2   Konversi Persamaan Sructural Equation Modelling (SEM) 

   Berdasarkan diagram jalur yang disajikan pada Gambar 8, dapat 

dikonversikan kedalam persamaan struktural dan persamaan model pengukuran, 

seperti pada persamaan sebagai berikut: 

A.   Konversi Diagram Jalur Model Struktural 

 Setelah model teoritis dikembangkan dalam sebuah diagram jalur, 

selanjutnya diagram jalur tersebut dikonversikan kedalam persamaan struktural 

yang disajikan pada Gambar 8 dan persamaan yang menyatakan spesifikasi model 

pengukuran, seperti pada persamaan  (1) sebagai berikut: 

 Y = -0.07X1 + 1.51X2 + 0.27X3+ e……………………………………....(1) 

Kualitas informasi dipengaruhi oleh variabel teknologi, prosedur dan 

pengendalian, serta pengguna dengan nilai koefisien regresi masing-masing 

variabel yaitu -0.07, 1.51 dan 0.27. 

Kontruk endogen spesifikasinya sebagai berikut:  

X1 =  -0.07X1 + 0.44 e1 
X2  = 1.51X2 +  0.24 e2 
X3  =  0.27X3 + 0.23 e3 
 

 Persamaan 1 adalah persamaan model struktural yang menyatakan bahwa 

kualitas informasi pada bagian Tata Usaha dan Keuangan PG. Kebon Agung 

dipengaruhi oleh variabel teknologi (X1), prosedur dan pengendalian (X2) serta  

pengguna (X3).  
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 Variabel yang signifikan mempengaruhi kualitas informasi pada bagian Tata 

Usaha dan Keuangan PG. Kebon Agung adalah variabel prosedur dan 

pengendalian (X2) dengan tingkat koefisien regresi 1.51 dan p 0.007, sedangkan 

variabel teknologi (X1) dan pengguna (X3) tidak signifikan  mempengaruhi 

kualitas informasi dengan tingkat koefisien regresi yang kecil -0.07 dan 0.27 dan 

nilai p valuenya lebih besar dari 0.05 yaitu 0.786 dan 0.478. Nilai Error (e) pada 

variabel teknologi, prosedur dan pengendalian serta pengguna berturut-turut 

adalah 0.44; 0.24 dan 0.23. Muncul error (e) karena peneliti tidak mungkin 

memprediksi secara sempurna. 

  Penjelasan untuk masing-masing kontruk variabel laten dapat dilihat pada 

konversi diagram jalur model pengukuran dibawah ini 

4.7.2.1  Konversi Diagram Jalur Model Pengukuran 

1. Variabel Teknologi (X1) 

Variabel teknologi (X1) terdiri dari perangkat keras (X11, X12, X13), 

perangkat lunak (X14, X15, X16) dan jaringan komputer (X17, X18).  

Hubungan antara variabel teknologi (X1) dan indikatornya dijelaskan pada 

persamaan 2. 

X1 =  0.48X11 + 0.44X12 + 0.59X13 + 0.98X14 + 0.58X15 + 0.59X16 + 

         1.08X17 + 1.00X18................................................................................(2) 

Variabel teknologi (X1) hasil refleksi dari X11, X12, X13, X14,  X15, X16,  

X17, X18, dengan nilai koefisien regresi yaitu 0.48, 0.44, 0.59, 0.98, 0.58, 0.59, 1.08, 

1.00. 
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Kontruk eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut:  

X11 =  0.48X1 + 0.39 e1 
X12 =  0.44X1 + 1.65 e2 
X13 =  0.59X1 + 0.69 e3 
X14 =  0.98X1 + 0.13 e4 
X15 =  0.58X1 + 0.21 e5 
X16 =  0.59X1 + 0.29 e6 
X17 =  1.08X1 + 0.18 e7 
X18 =  1.00X1 + 0.09 e8 

Persamaan 2 merupakan persaman yang memperlihatkan hubungan antar 

indikator perangkat keras (X11, X12, X13), perangkat lunak (X14, X15, X16) dan 

jaringan komputer (X17, X18) terhadap teknologi (X1). Jogiyanto (2003) 

mengemukakan bahwa tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanya berfungsi 

sebagai benda yang tidak dapat mengerjakan sesuatu. Tanpa perangkat keras, 

perangkat lunak hanya merupakan kode-kode komputer saja. Oleh karena itu, 

perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama. 

 Berdasarkan Regression weight pada Lampiran 8, indikator yang 

signifikan dapat mengukur variabel teknologi adalah perangkat keras (X11, X13) 

yang menyatakan bahwa perangkat keras (keyboard, mouse, CPU, printer, 

monitor) bekerja dengan baik dan jumlah perangkat komputer yang tersedia 

memadai, perangkat lunak (X14, X15, X16) yaitu program komputer yang 

tersedia mudah untuk dioperasikan, sesuai untuk mengolah data dan tampilan 

program komputer yang tersedia menarik sedangkan pada jaringan komputer 

(X17, X18) yaitu sistem jaringan (network) yang ada membantu dalam 

memperoleh informasi dengan cepat dan jumlah komputer yang terhubung dengan 

jaringan komputer sudah memadai 
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Nilai p untuk masing-masing variabel indikator yaitu perangkat keras 

(0.010; 0.017), perangkat lunak (0.000; 0.000; 0.000) dan jaringan komputer 

(0.000; 0.000). Variabel indikator perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan 

komputer signifikan terhadap variabel teknologi karena nilai probabilitas/p 

bernilai < 0.05. Pada perangkat keras yaitu X12 (0.244)  tidak signifikan karena 

nilai p diatas 0.05 yang menyatakan bahwa media penyimpanan (hardisk, disket, 

CD-ROM) sudah mencukupi. Hal ini dikarenakan perangkat keras terutama media 

penyimpanan yang tersedia di bagian tata usaha dan keuangan sudah lama tidak 

diperbaharui karena berdasarkan kebijakan pihak Direksi, perangkat keras yang 

tersedia sudah mencukupi.  

Hasil penelitian Listriyani (2007), menunjukkan bahwa perangkat keras, 

perangkat lunak dan jaringan komputer berpengaruh secara signifikan terhadap 

teknologi, karena variabel teknologi informasi tidak dapat berdiri sendiri dan 

saling berkaitan, misalnya perangkat keras tidak dapat digunakan tanpa adanya 

perangkat lunak. Variabel indikator yang dominan terhadap variabel teknologi 

adalah jaringan komputer dengan nilai koefisien standardized yang tinggi yaitu 

0.916 dan 0.863. 

Hasil pengamatan dilapang, jaringan komputer (LAN) di perusahaan yang 

menghubungkan bagian tata usaha dan keuangan dengan bagian pabrikasi atau 

bagian tanaman, berjalan dengan baik sehingga jaringan komputer (LAN) yang 

tersedia sudah dapat membantu responden dalam memperoleh informasi dengan 

cepat. Selain itu, berdasarkan distribusi jawaban responden, jumlah komputer 

yang tersedia dan yang terhubung dengan jaringan komputer sudah memadai, 
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sehingga reponden sudah dapat mengakses data dan memperoleh informasi 

dengan mudah. Menurut Sutabri (2005), keuntungan menggunakan LAN adalah 

memungkinkan pemakaian sumber daya secara bersama-sama, perbaikan unuk 

kerja yang lebih baik, pengiriman data yang lebih banyak dan komplek, 

pertukaran informasi yang lebih baik serta meningkatkan produktifitas serta 

melindungi investasi yang ada. 

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan 

akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Teknologi informasi merupakan esensi dari pengintegrasian berbagai proses dan 

entitas bisnis di dalam domain manajemen yaitu melakukan share terhadap 

informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak.  (Anonymous, 2009d). 

2.     Variabel Prosedur dan Pengendalian   

Variabel prosedur dan pengendalian (X2) terdiri dari prosedur (X21, X22)  

dan pengendalian (X23, X24, X25). Hubungan antara prosedur dan pengendalian 

dijelaskan pada persamaan 3. 

 X2 = 0.37X21+ 0.79X22 + 1.00X23 + 0.18X24 + 1.00X25……………......(3) 

Variabel prosedur dan pengendalian (X2) hasil refleksi dari X21, X22, X23, 

X24,  X25, dengan nilai koefisien regresi yaitu 0.37, 0.79, 1.00, 0.10, 1.00. 

Kontruk eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut:  

X21 =  0.37 X2 + 0.53 e9   

X22 =  0.79 X2 + 0.40 e10 
X23 =  1.00 X2 + 0.41 e11 
X24 =  0.18 X2 + 0.64 e12  
X25 =  1.00 X2 + 0.43 e13 
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 Persamaan 3 memperlihatkan hubungan antara prosedur (X21, X22) dan 

pengendalian (X23, X24, X25) dalam mengukur variabel prosedur dan 

pengendalian. Pada Regression Weight pada Lampiran 8, menunjukkan indikator 

yang signifikan mampu mengukur variabel prosedur dan pengendalian adalah 

prosedur (X22) yaitu bahwa Standart Operation Procedure (SOP) di perusahaan 

sudah ditetapkan dengan baik dan pengendalian (X23, X25) yaitu respon terhadap 

keluhan perangkat komputer ditanggapi dengan baik dan sistem pengamanan data 

dan informasi bekerja dengan baik dengan nilai p yaitu (0.017) dan (0.000; 0.000). 

 Indikator prosedur (X22) dan pengendalian (X23; X25) signifikan karena 

nilai p < 0.05, sedangkan pada X21 dan X24 yaitu bahwa Standart Operation 

Procedure (SOP) penggunaan komputer sudah mencukupi dan perbaikan terhadap 

kerusakan perangkat komputer  memuaskan tidak signifikan dengan nilai p yaitu 

(0. 244; 0.598), hal tersebut terjadi karena PG. Kebon Agung Standart Operation 

Procedure (SOP) kurang mencukupi. Variabel prosedur dan pengendalian 

merupakan variabel yang secara simultan signifikan dan dominan terhadap 

variabel kualitas informasi dengan nilia p < 0.05 yaitu 0.007.  

Menurut Listriyani (2007), menyatakan bahwa variabel indikator prosedur 

dan pengendalian signifikan terhadap variabel prosedur dan pengendalian. Hal ini 

dikarenakan diperusahaan standart operation procedure (SOP) sudah dijalankan 

dengan baik secara global dan pengendalian pengamanan data, informasi, yang 

dilakukan oleh pihak EDP dan Scomtec selama ini sudah memuaskan seperti 

pemberian password untuk menjaga keamanan data dan informasi. Keamanan 

data yang terjaga dengan baik memungkinkan semua aktivitas yang ada dalam 
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perusahaan yang berhubungan dengan data dan informasi keuangan, logistik 

(penggudangan dan keluar masuk barang) maupun umum bisa dilaksanakan 

dengan baik .  

3.    Variabel Pengguna (X3) 

Variabel pengguna (X3) terdiri dari pengguna akhir (X31, X32, X33)  dan 

spesialis informasi  (X34, X35). Hubungan antara pengguna akhir dan spesialis 

informasi dijelaskan pada persamaan 4. 

X3 = 0.71X31+ 1.00X32 + 1.12X33 + 1.65X34+ 1.00X35………………...(4) 

Variabel pengguna hasil refleksi dari indikator X31, X32, X33, X34, X35, 

dengan nilai koefisien regresi yaitu 0.71, 1.00, 1.12, 1.65, 1.00. 

Kontruk eksogen pertama spesifikasinya sebagai berikut:  

X31 =  0.71  X3 + 1.50 e14   

X32 =  1.00 X3 + 0.69 e15 
X33 =  1.12 X3 + 0.67 e16 
X34 =  1.65 X3 + 0.00 e17 
X35 =  1.00X3  + 0.30 e18 

Persamaan 4 memperlihatkan hubungan antara pengguna akhir/end user 

(X31, X32, X33) dan spesialis informasi (X34, X35) dalam mengukur variabel 

pengguna. Indikator pengguna akhir (X32, X33) dan pada Regression Weight 

pada Lampiran 8, signifikan mengukur variabel pengguna dengan nilai p < 0.05 

yaitu (0.009; 0.005) yaitu bahwa pelatihan dan pengalaman yang ada membantu 

karyawan untuk mengoprasikan komputer. Pada variabel indikator spesialis 

informasi (X34, X35), signifikan terhadap variabel pengguna dengan nilai p 

(0.000; 0.000) yaitu keberadaan spesialis informasi  (teknisi, programmer dan 
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operator) membantu pengoprasian komputer di tempat kerja serta jumlahnya 

sudah memadai/ mencukupi.  

Indikator pengguna (X31) yaitu tingkat pendidikan mendukung dalam 

mengoprasikan komputer tidak signifikan karena nilai p > dari 0.05 yaitu 0.156. 

Hal ini  karena sebagian besar responden bagian tata usaha dan keuangan 

berpendidikan SLTA dan memperoleh keahlian komputer secara otodidak. 

Kariyoto (2003) menyatakan bahwa perusahaan memerlukan karyawan/sumber 

daya manusia yang memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam mengoperasikan 

komputer, karena sebagian besar kegiatan perusahaan dioperasikan dengan 

bantuan komputer, sehingga kualitas SDM terus ditingkatkan, dengan menerima 

tenaga kerja yang berpendidikan minimal. 

Spesialis informasi di PG. Kebon Agung memegang peranan penting 

dalam pengadaan sistem informasi termasuk teknologi informasi, seperti 

memberikan masukan mengenai teknologi informasi yang dibutuhkan kepada 

pihak Direksi, membantu memasukkan data ke dalam komputer, melakukan 

pengontrolan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada perangkat komputer 

dan sebagainya. Dengan demikian, apabila tidak didukung oleh spesialis informasi 

yang handal, kegiatan bagian tata usaha dan keuangan akan terhambat.  

Penguasaan aplikasi teknologi yang dimiliki karyawan akan berpengaruh 

terhadap pemberdayaan sumber daya manusia. Perusahaan supaya dapat 

mempertahankan iklim bisnis yang efektif perlu melakukan empowerment 

(pemberdayaan) sumber daya manusia Hubungan ini dapat mengarah pada 

perbaikan yang berkesinambungan dalam bidang kualitas, produktivitas, 
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teknologi, dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik (Khan & Worldwide, 

1997). 

4.    Variabel Kualitas Informasi 

 Kualitas informasi terdiri dari indikator relevan/relevance (Y1), tepat 

waktu/timeliness (Y2) dan tepat nilainya/accurancy (Y3). Hubungan antara 

relevan (Y1), tepat waktu/timeliness (Y2) dan tepat nilainya/accurancy (Y3) 

dijelaskan pada persamaan 5.  

Y = 1.00 Y1 + 0.72 Y2 + 0.88Y3……………………………………………(5) 

Kualitas informasi hasil refleksi dari indikator relevan/relevance (Y1), tepat 

waktu/timeliness (Y2) dan tepat nilainya/accurancy (Y3) dengan nilai koefisien 

regresi 1.00, 0.72, 0.88. 

Kontruk endogen spesifikasinya sebagai berikut:  

Y1   =  1.00 Y + 0.00 e19 
Y2   =  0.72 Y + 0.80 e20 
Y3   =  0.88 Y + 0.07 e21 

 
Kontruk  endogen yaitu yang dituliskan dalam persamaan 5, menyatakan 

hubungan antara tepat pada orangnya/relevance (Y1), tepat waktu/timeliness (Y2) 

dan tepat nilainya/accurancy (Y3) terhadap variabel kualitas informasi (Y). Pada 

Regression Weight pada Lampiran 8, indikator yang mampu mengukur secara 

signifikan kualitas informasi adalah indikator tepat pada orangnya/relevance (Y1) 

yaitu informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan, tepat waktu/timeliness (Y2) 

yang menyatakan bahwa informasi yang terima datangnya tidak pernah terlambat 

dan tepat nilainya/accurancy (Y3) yang menyatakan bahwa informasi yang terima 

sesuai dengan yang butuhkan dengan nilai p < 0.05 yaitu (0.00, 0.00, 0.00). 
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Sutabri (2005) menyatakan bahwa kualitas informasi tergantung dari 3 hal 

yaitu, informasi harus akurat (accurate) yaitu bebas dari kesalahan, tepat waktu 

(timeliness), informasi yang diterima datangnya tidak pernah terlambat dan 

relevan (relevance), informasi yang diterima sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan pada bagian tata 

usaha dan keuangan sudah berkualitas, karena sudah memenuhi 3 hal yang 

menjadi faktor penentu kualitas informasi. 

 

B.  Persamaan yang Menyatakan Korelasi Antara Teknologi, Prosedur 

dan Pengendalian Serta Pengguna. 

 

 Korelasi antara variabel yaitu antara teknologi (X1), prosedur dan 

pengendalian (X2) serta pengguna (X3) dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi atau keterikatan antara ketiga variabel tersebut. Hubungan korelasi 

tersebut dijelaskan pada persamaan 6. 

rX1 X2 = -0.158, rX2 X3 =  0.324, rX1 X3 = -0.203…………………………(6) 

Dengan: 

rX1 X2 =  korelasi antara teknologi dengan prosedur dan pengendalian 
rX2 X3 =  korelasi antara prosedur dan pengendalian dengan pengguna 
rX1 X3 =  korelasi antara teknologi dengan pengguna 
 

 Persamaan 6 menunjukkan nilai korelasi antara variabel teknologi, 

prosedur dan pengendalian dan pengguna. Variabel teknologi dengan prosedur 

dan pengendalian mempunyai nilai korelasi -0.158, variabel prosedur dan 

pengendalian dengan pengguna mempunyai  nilai korelasi 0.324, serta variabel 

teknologi dengan pengguna mempunyai nilai korelasi -0.203. Hal ini menunjukan 
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bahwa antara variabel satu dengan yang lainnya saling bebas dan tidak terikat satu 

sama lain. Dalam SEM tanda panah dua arah yang menghubungkan antara X1 dan 

X2; X2 dan X3; X1 dan X3 yang terdapat pada Gambar 8 mempunyai arti bahwa 

arah hubungan antara ketiga variabel tidak dianalisis. Arah hubungan antara 

variabel teknologi dengan prosedur dan pengendalian, variabel  teknologi dengan 

pengguna, dan variabel prosedur dan pengendalian dengan pengguna yang tidak 

dianalisis bukan berarti tidak berkorelasi, ketiga variabel tersebut mempunyai 

nilai korelasi yang kecil yaitu sebesar  -0.158, 0.324 dan -0.203. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

 
5.1    Kesimpulan 

• Kualitas informasi pada bagian tata usaha dan keuangan PG. Kebon Agung  

dapat dikategorikan tinggi karena sudah sesuai dan memenuhi syarat 

informasi yang berkualitas yaitu relevansi/relevance (Y1), ketepatan 

waktu/timeless (Y2), keakuratan/accurancy (Y3) dan dengan nilai skor 

berturut-turut yaitu 72%, 84.66%, dan 74%.  

• Variabel teknologi (X1), variabel prosedur dan pengendalian (X2) dan 

variabel pengguna (X3) secara simultan berpengaruh positip terhadap 

kualitas informasi bagian tata usaha dan keuangan PG. Kebon Agung. 

Variabel prosedur dan pengendalian dengan indikator X22, X23, X25 

berpengaruh signifikan dan dominan terhadap kualitas informasi, sedangkan 

variabel teknologi dengan indikator X11, X13, X14, X15, X16, X17, X18 

semua signifikan kecuali X12. Variabel pengguna dengan indikator X32, 

X33, X34, X5 semua signifikan kecuali indikator X31. 

 

5.2    Saran 

• Bagi perusahaan, teknologi dan pengguna informasi agar lebih ditingkatkan 

untuk lebih meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan 

• Pada penelitian, terdapat nilai Goodness of fit yang kurang sesuai dengan 

ketentuan pengujian kesesuain model, hal ini mungkin dikarenakan sampel 

yang digunakan sedikit yaitu hanya bagian tata usaha saja sehingga untuk 
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penelitian selanjutnya sebaiknya data yang digunakan lebih banyak yaitu 

seluruh bagian yang ada di PG. Kebon Agung  Malang 

• Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya ditambahkan dengan evalusi biaya 

(investasi) sistem informasi yang ada 

 

 

 



 
 
 
 
 Lampiran 1. Diagram Hasil Analisis SEM (Structural Equation Modelling) 
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Sumber: PG. Kebon Agung, 2009 

No. Jabatan Tugas/Tanggung jawab 
1. Manajer Tata Usaha dan 

Keuangan 
 
 

• Membuat laporan yang akurat mengenai anggaran belanja, penggunaan persediaan modal kerja, gula, bahan penolong dan 
alat-alat inventaris yang ada di bagian tata usaha dan keuangan secara cepat dan tepat. 

• Mengawasi dan memeriksa verifikasi bon-bon, surat-surat yang masuk,  kebutuhan modal kerja dan rencana bulanan. 
• Merencanakan rotasi dan mutasi untuk menghindari kejenuhan kerja. 

2. Kepala Seksi (Kasi) • Memberikan saran atau materi-materi pertimbangan kepada manajer yang menjadi atasannya tanpa dilibatkan secara 
langsung dalam pengambilan keputusan oleh manajer yang bersangkutan. 

3. Kepala Sub Seksi 
(Kasubsi) 

• Memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan pelaksana pada seksi 
yang dibawahinya. 

4. Karyawan Pelaksana 
a. Akuntansi/Keuangan 

 

• Membuat rencana terperinci dari seksi-seksi yang ada. 
• Melaksanakan pemeriksaan berkala atas catatan accounting dengan catatan kasir. 
• Menganalisa biaya dari seluruh kegiatan pabrik gula dan melaporkan kepada manajer tata usaha dan keuangan apabila 

terdapat penyimpangan pada anggaran. 
• Mengawasi pembuatan surat permintaan barang perlengkapan yang dibuat atas dasar permintaan dari seksi pergudangan dan 

pembayaran oleh juru upah/bayar. 
• Membukukan penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan kas/bank sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

 b. Electronic Data 
Processing (EDP) 

 

• Membantu operasional data secara rinci dan yang berhubungan dengan rencana kerja maupun keputusan perusahaan secara 
keseluruhan. 

• Mengamankan/mengcover data-data yang ada 
• Membantu tiap bagian membuat laporan kepada manajer tata usaha dan keuangan. 
• Pengembangan software, hardware dan program-program komputer  

 c. Logistik 
 

• Mengawasi penerimaan, pengeluaran dan pemeliharaan hasil produksi, barang didalam gudang. 
• Menentukan tingkat persediaan dan pemesanan untuk kelancaran jalannya pabrik. 
• Membuat laporan tentang persediaan hasil produksi dan catatan bahan/barang perlengkapan 
      sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

 d. Personalia • Membantu manajer bagian tata usaha dan keuangan dalam melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrasi dalam 
pencarian karyawan pelaksana sesuai dengan kebutuhan formasi perusahaan. 

• Melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan, latihan dan pengembangan karyawan. 
• Melaksanakan penerimaan calon karyawan. 
• Membuat rancangan anggaran seksi untuk diajukan kepada Direksi. 

Lampiran 2. Tugas Karyawan Pada Bagian Tata Usaha dan Keuangan PG.  Kebon Agung Malang 
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Lampiran 3.  Lembar Kuisioner 
 

 
 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
 

KUISIONER 
(Daftar Pertanyaan) 

 
 

Kepada Yth:  Bapak/Ibu/Saudara/i 

Karyawan Bagian Tata Usaha dan Keuangan PG. Kebon Agung 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan dalam rangka 

penyelesaian tugas akhir untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, saya mohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuisioner sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Judul penelitian saya adalah Penentuan Kualitas Informasi Pada 

Bagian Tata Usaha dan Keuangan (TUK) Dengan Metode Structural 

Equation Modelling (SEM) di PG. Kebon Agung Malang. Dalam hal ini tidak 

ada jawaban yang salah dan jawaban yang paling benar adalah jawaban yang 

paling sesuai dengan keadaan yang ada pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i serta 

kerahasiaan jawaban Anda akan saya jaga dengan baik. 

 Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i 

yang diberikan kepada saya. 

 

Hormat saya, 

 

 

Elis Wahyu Triningsih 
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Lampiran 3.  Lembar Kuisioner (Lanjutan) 

 

• PETUNJUK PENGISIAN 

Bapak/Ibu/Saudara/i silahkan memilih salah satu jawaban yang telah tersedia 

dengan cara memberi tanda silang (X) pada kotak yang tersedia sesuai dengan 

jawaban Anda pada setiap pertanyaan. Apabila Bapak/Ibu/Saudara/I ingin 

mengganti jawaban cukup memberi tanda “=” kemudian memberi tanda silang 

(X) pada jawaban yang baru. Pilihan jawaban yang disediakan adalah sebagai 

berikut: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = 

Setuju (S) dan 5 = Sangat Setuju (SS). 

• KUISIONER PENELITIAN 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama        :…………………………………(Boleh diisi/Tidak) 

2. Usia        :..............(Tahun) 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (Coret yang tidak perlu) 

4. Pendidikan Formal: 

a. SLTA    d.  S1 

b. D1    e.  S2 

c. D3 

5.  Jabatan: 

 a.  Manager   d.  Karyawan Pelaksana 

b.  Kepala Seksi   e.  Lain-lain (............................) 

c.  Kepala Sub Seksi    

6.  Masa Bekerja :...............(Tahun) 

7.  Cara memperoleh keahlian komputer: 

   a.  Sekolah    c.  Otodidak 

       b.  Kursus    d.  Lain-lain (...........................) 
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Lampiran 3.  Lembar Kuisioner (Lanjutan) 
 
A. Variabel Laten Eksogen (X)
1.  Variabel Teknologi (X1)

No. Pernyataan SS S N TS STS 
I.  Perangkat Keras       
X11 Perangkat keras (keyboard, mouse, CPU, printer, 

monitor) bekerja dengan baik 
     

X12 Media penyimpanan (hardisk, disket, CD-ROM) 
sudah mencukupi 

     

X13 Jumlah perangkat komputer yang tersedia 
memadai 

     

II.  Perangkat Lunak       
X14 Program komputer yang tersedia mudah untuk 

dioperasikan 
     

X15 Program komputer yang tersedia sudah sesuai 
untuk mengolah data yang ada 

     

X16. Tampilan program komputer yang tersedia 
menarik 

     

III. Jaringan Komputer       
X17. Sistem jaringan (network) yang ada membantu 

dalam memperoleh informasi dengan cepat 
     

X18. Jumlah komputer yang terhubung dengan 
jaringan komputer sudah memadai  

     

2. Variabel Prosedur dan Pengendalian (X2)      
IV. Prosedur       
X21. Standart Operation Procedure (SOP) 

penggunaan komputer sudah mencukupi  
     

X22 Standart Operation Procedure (SOP) di 
Perusahaan sudah ditetapkan dengan baik 
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Lampiran 3.  Lembar Kuisioner (Lanjutan) 

 
B. Variabel Laten Endogen (Y)    

N0. Pernyataan SS S N TS STS
I. Tepat pada orangnya/relevan (Relevance)(Y1)      
Y1 Informasi yang Anda terima sesuai dengan yang 

Anda butuhkan 
     

II. Tepat Waktu (Timeless) (Y2)      
Y2 Informasi yang Anda terima datangnya tidak 

pernah terlambat 
     

III. Tepat Nilainya (Accurancy) (Y3)      
Y3 Informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan      
 

 

 

N0. Pernyataan SS S N TS STS 
V. Pengendalian       
X23 Respon terhadap keluhan perangkat komputer 

ditanggapi dengan baik 
     

X24 Perbaikan terhadap kerusakan perangkat komputer  
memuaskan 

     

X25 Sistem pengamanan data dan informasi bekerja 
dengan baik 

     

3. Variabel Pengguna (X3)      
VI. Pengguna Akhir (End User)       
X31 Tingkat pendidikan mendukung Anda dalam 

mengoprasikan komputer 
     

X32 Pelatihan yang ada membantu Anda untuk 
mengoprasikan komputer 

     

X33 Pengalaman yang Anda miliki membantu dalam 
mengoprasikan komputer 

     

VII. Spesialis Informasi       
X34 Keberadaan spesialis informasi (teknisi, 

programmer dan operator) membantu pengoprasian 
komputer ditempat kerja 

     

X35 Jumlah tenaga teknisi, programmer dan operator 
komputer sudah memadai 

     



 
 
Lampiran 4. Data Jawaban Responden Interval  
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Sumber: Data Primer Diolah (2009) 

Responden Teknologi (X1) Prosedur dan Pengendalian (X2) Pengguna (X3) 
Kualitas Informasi 

(Y) 
  X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Total X21 X22 X23 X24 X25 Total X31 X32 X33 X34 X35 Total Y1 Y2 Y3 Total 

1 4 5 4 3 4 4 4 4 32 4 3 3 5 4 19 2 1 1 2 1 7 1 1 2 8 
2 4 3 4 4 4 4 4 4 31 4 5 5 3 5 22 3 3 3 2 4 15 4 2 4 17 
3 5 2 2 4 4 4 4 4 29 5 3 3 4 3 18 2 2 2 3 3 12 3 2 4 16 
4 5 4 2 4 4 4 4 4 31 3 3 2 3 4 15 1 3 2 2 3 11 3 3 3 19 
5 4 5 3 4 4 4 4 4 32 4 5 5 5 5 24 1 3 3 2 4 13 3 2 4 18 
6 4 2 5 4 4 4 4 5 32 3 4 5 3 5 20 2 1 3 4 4 14 4 2 4 13 
7 4 3 5 5 5 4 4 5 35 4 5 3 5 5 22 3 4 3 3 3 16 3 3 3 18 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 39 3 5 4 3 3 18 2 3 3 4 3 15 4 3 4 16 
9 3 1 3 4 3 3 4 4 25 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 2 3 2 15 

10 3 1 4 3 3 4 3 3 24 3 4 5 3 5 20 5 4 4 4 4 21 5 5 5 30 
11 2 1 3 3 3 3 4 3 22 5 4 4 5 5 23 1 4 4 4 4 17 4 3 4 22 
12 4 5 4 4 4 4 4 4 33 3 5 5 4 5 22 2 3 4 3 3 15 4 4 4 23 
13 4 1 4 4 4 4 4 4 29 5 5 5 5 5 25 3 4 4 4 4 19 5 5 5 28 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 5 5 3 22 1 3 3 4 3 14 4 4 4 20 
15 3 4 3 4 3 2 3 3 25 4 5 4 4 4 21 3 4 4 4 4 19 4 3 4 18 
16 4 3 4 4 4 4 4 4 31 3 5 3 3 5 19 5 4 4 4 4 21 4 5 4 23 
17 5 2 3 3 4 4 4 3 28 4 5 4 5 4 22 3 4 5 3 3 18 4 4 4 22 
18 3 2 4 4 3 3 4 4 27 5 4 5 4 5 23 5 3 3 4 4 19 4 4 4 22 
19 3 2 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 5 4 21 5 4 4 4 4 21 4 5 4 21 
20 3 3 2 3 3 2 2 3 21 4 5 5 5 4 23 2 5 5 4 4 20 5 3 5 22 
21 3 1 5 2 3 3 1 2 20 4 5 5 4 5 23 2 4 4 4 4 18 5 5 5 25 
22 4 3 4 4 3 4 4 4 30 4 4 4 3 4 19 2 4 5 4 4 19 4 5 4 22 
23 3 2 3 3 3 3 3 4 24 4 5 5 5 3 22 3 5 5 4 4 21 3 2 3 16 
24 4 4 4 4 3 3 4 3 29 5 4 3 4 4 20 2 4 5 4 4 19 3 4 3 22 
25 4 5 4 4 3 4 4 4 32 5 5 5 5 5 25 3 4 5 5 5 22 5 4 5 25 
26 4 2 4 4 3 3 4 4 28 5 5 4 5 5 24 4 3 3 4 4 18 2 3 2 16 
27 4 1 4 4 4 3 4 4 28 3 3 4 4 4 18 5 3 4 4 4 20 2 2 2 16 
28 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 4 5 5 5 23 2 5 3 5 5 20 4 4 4 21 
29 4 4 2 2 4 4 2 3 25 3 4 3 4 3 17 1 4 4 4 4 17 2 2 2 12 
30 4 3 2 2 3 3 2 2 21 5 3 5 5 5 23 3 4 4 4 4 19 4 2 4 20 
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Lampiran 5. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No KETERANGAN SKOR JUMLAH 
(Orang) 

PROSENTASE 
(%) 

I Tepat pada orangnya/relevan (Relevance) (Y1)    
1. Informasi yang Anda terima sesuai dengan yang 

Anda butuhkan 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 

5 
14 
6 
4 
1 

 
 

16.67 
46.67 
20.00 
13.33 
3.33 

II Tepat Waktu (Timeless) (Y2)    
2. Informasi yang Anda terima datangnya tidak 

pernah terlambat 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 

 e. Sangat Tidak Setuju 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
6 
7 
8 
8 
1 

 
 

20.00 
23.33 
26.67 
26.67 
3.33 

III Tepat Nilainya (Accurancy) (Y3)    
6. Informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
c. Tidak Setuju 

  e. Sangat Tidak Setuju 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 

16 
4 
5 
0 

 
16.67 
53.33 
13.33 
16.67 

0 
 TOTAL  30 100 
 Skor Terendah 3   
 Skor Tertinggi 15   
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Lampiran 5. Perhitungan Skor (Lanjutan) 

 

Perhitungan Skor: 

a. Relevan/ Relevance(Y1)  

1.   Jumlah skor ideal untuk item No.1 (Skor tertinggi)  = 5 x 30 =  150 

 Jumlah skor rendah      = 1 x 30 = 30 

Jumlah skor 5 untuk  orang yang menjawab 5 : 5 x 5  = 25 

 

 

Jumlah skor 14 untuk  orang yang menjawab 4 : 14 x 4 = 56 

Jumlah skor 6 untuk  orang yang menjawab 3 : 6 x 3 = 18  

Jumlah skor 4 untuk  orang yang menjawab 2 : 4 x 2 = 8   

 Jumlah skor 1 untuk  orang yang menjawab 1 : 1 x 1 = 1 

      Jumlah             = 108             

Jadi berdasarkan item No. 1 : 108/150 x 100% = 72% 

 

 

b. Tepat waktu/Timeliness (Y2) 

2.   Jumlah skor ideal untuk item No.2 (Skor tertinggi)  = 5 x 30 = 150 

 Jumlah skor rendah      = 1 x 30 = 30 

 Jumlah 6 skor untuk  orang yang menjawab 5  : 6 x 5 = 30 

 Jumlah 7 skor untuk  orang yang menjawab 4 : 7 x 8  = 56 

 Jumlah 8 skor untuk  orang yang menjawab 3 : 8 x 3  = 24  

 Jumlah 8 skor untuk  orang yang menjawab 2 : 8 x 2  = 16   

 Jumlah 1 skor untuk  orang yang menjawab 1 : 1 x 1  = 1  

      Jumlah             =  127 

Jadi berdasarkan item No. 2 : 127/150 x 100% = 84.66% 
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Lampiran 5. Perhitungan Skor (Lanjutan) 

 

c. Tepat Nilainya (Y3) 

3.   Jumlah skor ideal untuk item No.3 (Skor tertinggi)  = 5 x 30 = 150 

 Jumlah skor rendah      = 1 x 30 = 30 

 Jumlah 5 skor untuk  orang yang menjawab 5 : 5 x 5 = 25 

 Jumlah 16 skor untuk  orang yang menjawab 4 :16 x 4 = 64 

 

 

 Jumlah 4 skor untuk  orang yang menjawab 3 :4 x 3 = 12 

 Jumlah 5 skor untuk  orang yang menjawab 2 :5 x 2 = 10   

 Jumlah 0 skor untuk  orang yang menjawab 1 :0 x 1 = 0  

      Jumlah            = 111             

Jadi berdasarkan item No. 3 : 111/150 x 100% =  74% 

 

 

Range  
                                                                                72  74       84.66       

  

 0                         30                        60                                    100 

 
                                   
                                    Rendah              Sedang                                Tinggi 
 

Berdasarkan item pertanyaan tentang kualitas informasi, rata-rata kualitas 

informasi dibagian tata usaha dan keuangan di PG. Kebon Agung tergolong 

tinggi. 
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Lampiran 6. Hasil Uji Validitas 
 
 
1.  Correlations Teknologi (X1) 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 total 
x11 Pearson Correlation 1 ,396(*) -,031 ,318 ,612(**) ,615(**) ,386(*) ,352 ,643(**) 
  Sig. (2-tailed)   ,030 ,871 ,086 ,000 ,000 ,035 ,056 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x12 Pearson Correlation ,396(*) 1 -,087 ,181 ,258 ,267 ,156 ,162 ,514(**) 
  Sig. (2-tailed) ,030   ,647 ,339 ,169 ,154 ,410 ,392 ,004 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x13 Pearson Correlation -,031 -,087 1 ,421(*) ,254 ,317 ,314 ,425(*) ,468(**) 
  Sig. (2-tailed) ,871 ,647   ,020 ,176 ,088 ,091 ,019 ,009 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x14 Pearson Correlation ,318 ,181 ,421(*) 1 ,468(**) ,337 ,820(**) ,820(**) ,779(**) 
  Sig. (2-tailed) ,086 ,339 ,020   ,009 ,069 ,000 ,000 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x15 Pearson Correlation ,612(**) ,258 ,254 ,468(**) 1 ,715(**) ,459(*) ,612(**) ,751(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,169 ,176 ,009   ,000 ,011 ,000 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x16 Pearson Correlation ,615(**) ,267 ,317 ,337 ,715(**) 1 ,517(**) ,539(**) ,748(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,154 ,088 ,069 ,000   ,003 ,002 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x17 Pearson Correlation ,386(*) ,156 ,314 ,820(**) ,459(*) ,517(**) 1 ,771(**) ,782(**) 
  Sig. (2-tailed) ,035 ,410 ,091 ,000 ,011 ,003   ,000 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
x18 Pearson Correlation ,352 ,162 ,425(*) ,820(**) ,612(**) ,539(**) ,771(**) 1 ,821(**) 
  Sig. (2-tailed) ,056 ,392 ,019 ,000 ,000 ,002 ,000   ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
total Pearson Correlation ,643(**) ,514(**) ,468(**) ,779(**) ,751(**) ,748(**) ,782(**) ,821(**) 1 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Lampiran 6. Uji  Validitas (Lanjutan) 
 
 
2.  Correlations Prosedur dan Pengendalian (X2) 
    x21 x22 x23 x24 x25 total 
x21 Pearson Correlation 1 ,020 ,163 ,565(**) ,198 ,620(**) 
  Sig. (2-tailed)   ,917 ,390 ,001 ,294 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x22 Pearson Correlation ,020 1 ,410(*) ,148 ,160 ,557(**) 
  Sig. (2-tailed) ,917   ,024 ,434 ,398 ,001 
  N 30 30 30 30 30 30 
x23 Pearson Correlation ,163 ,410(*) 1 ,219 ,359 ,716(**) 
  Sig. (2-tailed) ,390 ,024   ,245 ,051 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x24 Pearson Correlation ,565(**) ,148 ,219 1 ,037 ,640(**) 
  Sig. (2-tailed) ,001 ,434 ,245   ,846 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x25 Pearson Correlation ,198 ,160 ,359 ,037 1 ,557(**) 
  Sig. (2-tailed) ,294 ,398 ,051 ,846   ,001 
  N 30 30 30 30 30 30 
total Pearson Correlation ,620(**) ,557(**) ,716(**) ,640(**) ,557(**) 1 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,001   
  N 30 30 30 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
3.  Correlations Pengguna (X3) 

    x31 x32 x33 x34 x35 total 
x31 Pearson Correlation 1 ,132 ,188 ,266 ,238 ,573(**) 
  Sig. (2-tailed)   ,488 ,319 ,155 ,205 ,001 
  N 30 30 30 30 30 30 
x32 Pearson Correlation ,132 1 ,725(**) ,501(**) ,588(**) ,775(**) 
  Sig. (2-tailed) ,488   ,000 ,005 ,001 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x33 Pearson Correlation ,188 ,725(**) 1 ,548(**) ,578(**) ,806(**) 
  Sig. (2-tailed) ,319 ,000   ,002 ,001 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x34 Pearson Correlation ,266 ,501(**) ,548(**) 1 ,659(**) ,765(**) 
  Sig. (2-tailed) ,155 ,005 ,002   ,000 ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
x35 Pearson Correlation ,238 ,588(**) ,578(**) ,659(**) 1 ,781(**) 
  Sig. (2-tailed) ,205 ,001 ,001 ,000   ,000 
  N 30 30 30 30 30 30 
total Pearson Correlation ,573(**) ,775(**) ,806(**) ,765(**) ,781(**) 1 
  Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000   
  N 30 30 30 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 6. Uji  Validitas (Lanjutan) 
 
 
 
4. Correlations Kualitas (Y) 
 
    y1 y2 y3 total 
y1 Pearson Correlation 1 .637(**) .957(**) .952(**) 
  Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
  N 30 30 30 30 
y2 Pearson Correlation .637(**) 1 .544(**) .831(**) 
  Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 
  N 30 30 30 30 
y3 Pearson Correlation .957(**) .544(**) 1 .912(**) 
  Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 
  N 30 30 30 30 
total Pearson Correlation .952(**) .831(**) .912(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
  N 30 30 30 30 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Hasil Uji Validitas Keseluruhan (X1, X2, X3, Y) 

Variabel Atribut Koefisien 
Korelasi (R) Signifikasi Keterangan 

X1 

X11 0,643 0,000 Valid 
X12 0,514 0,000 Valid 
X13 0,468 0,000 Valid 
X14 0,779 0,000 Valid 
X15 0,751 0,000 Valid 
X16 0,748 0,000 Valid 
X17 0,782 0,000 Valid 
X18 0,821 0,000 Valid 

X2 

X21 0,620 0,000 Valid 
X22 0,557 0,000 Valid 
X23 0,716 0,000 Valid 
X24 0,640 0,000 Valid 
X25 0,557 0,000 Valid 

X3 

X31 0,573 0,000 Valid 
X32 0,775 0,000 Valid 
X33 0,806 0,000 Valid 
X34 0,765 0,000 Valid 
X35 0,781 0,000 Valid 

Y y1 0.952 0,000 Valid 
y2 0.831 0,000 Valid 
y3 0.912 0,000 Valid 
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Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas 
 
 
1.  Case Processing Summary Teknologi (X1) 
 
  N % 
Cases Valid 30 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 30 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,799 8 
 
2. Case Processing Summary Prosedur dan Pengendalian (X2) 
 
  N % 
Cases Valid 30 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 30 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,600 5 
 
3. Case Processing Summary Pengguna (X3) 
 
  N % 
Cases Valid 30 100,0
  Excluded(a) 0 ,0
  Total 30 100,0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,757 5 
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Lampiran 7. Hasil Uji Reliabilitas (Lanjutan) 
 
 
4.  Case Processing Summary Kualitas (Y) 
 
  N % 
Cases Valid 30 100.0
  Excluded(a) 0 .0
  Total 30 100.0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.871 3 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan (X1, X2, X3, Y) 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 
Secara Parsial 

 X1 
 X2 
 X3 
 Y 

 
0,799 
0,600 
0,757 
0.871 

 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

 
Secara Simultan 0.757 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
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Lampiran 8. Regression Weights Persamaan Struktural 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Kualitas <--- Teknologi -.070 .257 -.272 .786  
Kualitas <--- Prosedur dan_Pengendalian 1.514 .557 2.716 .007  
Kualitas <--- Pengguna .271 .382 .709 .478  

x18 <--- Teknologi 1.000     
x17 <--- Teknologi 1.083 .160 6.760 ***  
x16 <--- Teknologi .586 .164 3.567 ***  
x15 <--- Teknologi .584 .144 4.041 ***  
x14 <--- Teknologi .979 .141 6.958 ***  
x13 <--- Teknologi .587 .247 2.381 .017  
x12 <--- Teknologi .436 .374 1.165 .244  
x11 <--- Teknologi .479 .186 2.570 .010  
x25 <--- Prosedur dan_Pengendalian 1.000     
x24 <--- Prosedur dan_Pengendalian .183 .348 .527 .598  
x23 <--- Prosedur dan_Pengendalian 1.000     
x22 <--- Prosedur dan_Pengendalian .792 .331 2.395 .017  
x21 <--- Prosedur dan_Pengendalian .366 .327 1.119 .263  
x35 <--- Pengguna 1.000     
x34 <--- Pengguna 1.647 .350 4.712 ***  
x33 <--- Pengguna 1.118 .396 2.822 .005  
x32 <--- Pengguna 1.000 .385 2.598 .009  
x31 <--- Pengguna .706 .497 1.419 .156  
y1 <--- Kualitas 1.000     
y2 <--- Kualitas .724 .163 4.454 ***  
y3 <--- Kualitas .878 .050 17.661 ***  

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
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Lampiran 9. Standardized Regression Weights Pemodelan Struktural 

 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kualitas <--- Teknologi -.046
Kualitas <--- Prosedur dan_Pengendalian .731
Kualitas <--- Pengguna .127
x18 <--- Teknologi .916
x17 <--- Teknologi .863
x16 <--- Teknologi .589
x15 <--- Teknologi .643
x14 <--- Teknologi .875
x13 <--- Teknologi .426
x12 <--- Teknologi .220
x11 <--- Teknologi .454
x25 <--- Prosedur dan_Pengendalian .600
x24 <--- Prosedur dan_Pengendalian .112
x23 <--- Prosedur dan_Pengendalian .610
x22 <--- Prosedur dan_Pengendalian .523
x21 <--- Prosedur dan_Pengendalian .239
x35 <--- Pengguna .659
x34 <--- Pengguna 1.000
x33 <--- Pengguna .548
x32 <--- Pengguna .501
x31 <--- Pengguna .266
y1 <--- Kualitas 1.000
y2 <--- Kualitas .637
y3 <--- Kualitas .957
Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
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Lampiran 10. Hasil Uji Goodness of Fit 
 
 
1.  Normalitas Data (Assessment of normality (Group number 1) 
 
Hasil Uji Normalitas Data (Assessment of normality (Group number 1)) 
 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
y3 2.000 5.000 -.590 -1.318 -.522 -.584 
y2 1.000 5.000 .041 .092 -1.103 -1.233 
y1 1.000 5.000 -.649 -1.451 -.157 -.175 
x31 1.000 5.000 .576 1.287 -.595 -.665 
x32 1.000 5.000 -1.008 -2.254 1.105 1.235 
x33 1.000 5.000 -.579 -1.294 .172 .192 
x34 2.000 5.000 -.966 -2.160 .291 .325 
x35 1.000 5.000 -1.624 -3.631 4.518 5.052 
x21 3.000 5.000 .055 .122 -1.230 -1.376 
x22 3.000 5.000 -.626 -1.400 -.960 -1.073 
x23 2.000 5.000 -.700 -1.566 -.598 -.669 
x24 3.000 5.000 -.446 -.997 -1.316 -1.471 
x25 3.000 5.000 -.626 -1.400 -.960 -1.073 
x11 2.000 5.000 -.277 -.620 .026 .029 
x12 1.000 5.000 .134 .300 -1.121 -1.254 
x13 2.000 5.000 -.325 -.727 -.752 -.841 
x14 2.000 5.000 -.823 -1.840 .336 .376 
x15 3.000 5.000 .383 .857 -.670 -.749 
x16 2.000 5.000 -.713 -1.594 .198 .222 
x17 1.000 5.000 -1.624 -3.630 2.037 2.277 
x18 2.000 5.000 -.584 -1.306 .324 .362 
Multivariate     1.371 .121 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 10. Hasil Uji Goodness of Fit (Lanjutan) 
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2.  Uji Outlier 

Hasil Uji Outlier (Observations farthest from the centroid/Mahalanobis distance) 

(Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
4 26.447 .190 .998 

11 26.018 .206 .991 
29 25.865 .212 .968 
1 25.536 .225 .930 
7 25.148 .241 .881 

21 24.937 .250 .797 
3 24.357 .276 .762 

28 23.941 .296 .702 
6 23.460 .320 .659 
5 23.154 .336 .580 

25 22.164 .390 .669 
17 22.035 .397 .558 
2 21.337 .439 .592 

30 21.320 .440 .451 
27 21.166 .449 .350 
26 21.073 .454 .246 
19 21.005 .459 .158 
23 20.872 .467 .100 
16 20.283 .503 .107 
8 19.945 .525 .084 

10 19.359 .562 .089 
24 18.178 .638 .185 
12 18.006 .649 .121 
20 17.574 .676 .101 
14 17.467 .682 .052 
9 17.334 .691 .024 

22 17.306 .692 .007 
15 16.695 .729 .006 
18 16.495 .741 .001 
13 11.524 .952 .226 

Sumber: Data Primer Diolah (2009) 
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Lampiran 11. Hasil Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

 

1. CMIN dan CMIN/DF 
 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 45 318.412 186 .000 1.712 
Saturated model 231 .000 0   

Independence model 21 570.594 210 .000 2.717 

 
2. RMSEA 
 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .157 .127 .186 .000 
Independence 
model .243 .219 .267 .000 

 
3.  RMR, GFI 
 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .138 .570 .467 .459 
Saturated model .000 1.000   
Independence 
model .228 .336 .270 .306 
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Lampiran 12.  Nilai Korelasi antar Variabel 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Prosedur &_Pengendalian <--> Pengguna .324 
Teknologi <--> Pengguna -.203 
Teknologi <--> Prosedur &_Pengendalian -.158 
 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kualitas  .625 
y3  .915 
y2  .406 
y1  1.000 
x31  .071 
x32  .251 
x33  .300 
x34  1.000 
x35  .434 
x21  .057 
x22  .273 
x23  .373 
x24  .013 
x25  .361 
x11  .206 
x12  .048 
x13  .181 
x14  .766 
x15  .414 
x16  .347 
x17  .746 
x18  .839 
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