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MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) MELALUI 

PENDEKATAN MODIFIKASI MODEL DELONE & MCLEAN  

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Malang) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) pada Pemerintah Kabupaten Malang. Pengukuran 

kesuksesan sistem informasi diukur melalui pendekatan model DeLone & McLean 

yang dimodifikasi. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai bagian evaluasi 

dan pelaporan pada seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Malang yang 

menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP). Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel yang diambil 

sebanyak 138 responden. Analis data menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) dengan program aplikasi SmartPLS 2.0. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, persepsi manfaat 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna 

berpengaruh positif terhadap manfaat bersih. Peningkatan manfaat bersih (net 

benefit) merupakan bentuk kesuksesan implementasi Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan yang ditentukan oleh kepuasan pengguna, sedangkan 

peningkatan kepuasan pengguna ditentukan oleh peningkatan kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan dan persepsi manfaat. 

 

Kata Kunci  : Kesuksesan Implementasi Sistem, SMEP, Model DeLone & McLean 
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AN ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF 

MONITORING AND DEVELOPMENT EVALUATION SYSTEM (SMEP) USING  

MODIFIED DELONE AND MCLEAN MODEL  

(An Empirical Study in the Government of Malang Regency) 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this study is to identify that factors that influence the 

success of Monitoring and Development System implementation in Malang 

Regency Government. The success of information system was measured using 

modified DeLone & McLean model. The population of this study is evaluation and 

reporting department employees in Malang regency government who use 

Monitoring and Development Evaluation System (SMEP). The data of this sudy 

was collected through questionnaires distributed to 138 respondents and analyzed 

using Structural Equation Modelling (SEM) in SmartPLS 2.0. This study finds that 

information system quality, service quality, and perceived benefit positively 

influence user satisfaction and that user satisfaction positively influence net 

benefit. Furthermore, net benefit is the success of Monitoring and Development 

Evaluation System implementation, determined by improvement in system quality, 

information quality, service quality and perceived benefit. 

 

Keywords: Succes of System Implementation, SMEP, Model DeLone & McLean 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dunia digital dan perkembangan sistem informasi mengalami kemajuan 

yang pesat dalam berapa tahun terakhir. Sebuah sistem informasi dapat diukur 

kesuksesannya melalui kepuasan dari pengguna sistem informasi. Kepuasan 

pengguna merupakan rasa senang atau tidak senang pengguna sistem informasi 

atas interaksi yang dihasilkan dengan sistem (Seddon dan Kiew, 1996). Wixom 

dan Todd (2005) menyatakan bahwa kesuksesan sistem informasi dapat diukur 

dalam dua aliran salah satunya menggunakan kepuasan pengguna. Selain itu, 

sistem informasi bisa dikatakan sukses dalam implementasinya jika dapat 

memberikan manfaat bersih bagi setiap individu dan organisasi (DeLone & 

McLean, 2003). Manfaat bersih merupakan perwujudan dari dampak individu dan 

dampak organisasi akibat dari penggunaan sistem informasi (DeLone dan 

McLean, 2003). Dampak individu dan organisasi pada pengunaan sistem informasi 

dapat berupa kinerja, efektivitas dan produkivitas (Petter et al., 2008 dan Sedera 

& Gable, 2004).  

Melalui informasi yang diberikan Malang Times, dijelaskan bahwa target 

nilai yang diemban Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2018 terkait akuntabilitas 

kinerja (AKIP) belum tercapai . Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB 

hanya finish dinilai BB sama seperti tahun 2017, padahal target yang diberikan 

seharusnya bisa naik ke posisi A. Beberapa program-program yang telah disusun 

berdasarkan tiga strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang tidak 

berjalan dengan baik, sehingga akuntabilitas kinerja tidak sesuai capaian yang 

diinginkan, padahal kinerja juga merupakan bagian dari manfaat bersih yang 

merupakan indikator penting dalam kesuksesan sebuah sistem informasi. Kinerja 
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organisasi merupakan bentuk perwujudan dari kinerja individu, sehingga kinerja 

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan bentuk perwujudan dari kinerja para 

aparatur sipilnya. Selain itu, berdasarkan informasi dari Bagian Administrasi 

Pembangunan Pemkab Malang banyak aparatur sipil yang belum puas dengan 

sistem informasi yang digunakan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya 

komplain yang masuk dari pengguna sistem informasi di Pemerintah Kabupaten 

Malang.  

Pemerintah sebagai pihak perencana dan pelaksana segala bentuk 

program-program bagi masyarakat selalu mendapatkan tuntutan dari masyarakat 

berupa akuntabilitas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Konsep yang digunakan adalah tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) dengan menyajikan pelayanan kepada masyarakat 

berdasarkan asas keadilan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk dapat mencapai 

prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang 

dulunya dilakukan secara tradisional dengan melakukan pencatatan manual 

sekarang sudah diotomatisasi menggunakan bantuan sistem teknologi informasi. 

Pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang 

menjadi  dasar bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota 

untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan pembangunan 

di daerahnya, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

“Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang “Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 
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54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Pemerintah 

menginginkan anggaran APBD dan APBN bisa terlaksana dengan cepat, baik dan 

benar supaya hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat dan sesuai 

dengan perencanaan ditambah dengan bentuk pertanggungjawaban dari laporan 

realisasi fisik dan keuangan secara transparan. Atas dasar peraturan tersebut 

beberapa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan/proyek 

yang jumlahnya sangat banyak. Sistem informasi tersebut bernama SMEP (Sistem 

Monitoring Evaluasi Pembangunan).  

SMEP diaplikasikan serta dikembangkan sendiri pada pemerintah pusat 

dan daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah masing-masing. Namun tidak 

semua pemerintah daerah saat ini menggunakan aplikasi SMEP yang artinya 

masih menggunakan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan secara 

manual. Pemerintah Kabupaten Malang merupakan pemerintah daerah yang baru 

menerapkan SMEP pada tahun 2017. Persiapan perancangan sistem monitoring 

dan pembangunan ini dilakukan pada tanggal 27 April 2016 oleh Bagian 

Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang bersama badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. SMEP 

dirancang untuk melakukan sinkronisasi dengan SIMDA (Sistem Informasi 

Manajemen Daerah) agar pelaksanaan program dan kegiatan bisa terintegrasi 

dengan keuangannya.  

Berdasarkan sumber dari Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Malang, masih banyak permasalahan yang terjadi seputar 

impementasi SMEP. Di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang masih 

berjalan ini masih sering ditemukan permasalahan seperti perangkat komputer 

(PC), server, jaringan tidak memadai, aplikasi yang tidak berfungsi dan respon dari 

tim IT dilapangan yang tidak handal. Hal tersebut menyebabkan proses 
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pengumpulan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada Bagian Administrasi 

Pembangunan menjadi terlambat.  

Tabel 1.1 
Data Ketepatan Waktu Pengumpulan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 

Tahun Terlambat Tepat Waktu 

2016 60 SKPD (67%) 31 SKPD (34%) 

2017 49 SKPD (54%) 42 SKPD (47%) 

2018 38 SKPD (42%) 53 SKPD (59%) 
Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Malang 

Keterlambatan pengumpulan laporan tidak terlepas dari kemampuan 

sumber daya manusia dalam menggunakan sistem informasi  dan jaringan yang 

sering bermasalah. Data menunjukkan bahwa banyak SKPD di Pemerntah 

Kabupaten Malang yang masih mengalami kendala pada jaringan digital.  

Tabel 1.2 
SKPD yang Komplain atas Jaringan Digital Lambat 

No SKPD No SKPD 

1 BPBD 10 Puskesmas Dau 

2 DLH 11 Puskesmas Donomulyo 

3 Badan Perumahan 12 Puskesmas Singosari 

4 Dispenduk 13 Puskesmas Kasembon 

5 Dishub 14 Puskesmas Tumpang 

6 Rsud Kepanjen 15 Puskesmas Dampit 

7 Rsud Lawang 16 Puskesmas Kepanjen 

8 Puskesmas Sumberpucung 17 Puskesmas Turen 

9 Puskesmas Gondanglegi   
Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Pemkab Malang 

Permasalahan lain ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh vendor 

SMEP dan BPKP nyatanya belum berfungsi secara optimal karena ada beberapa 

program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang yang tidak muncul di sistem. 

Kendala-kendala tersebut menjadi tugas dari Pemerintah Kabupaten Malang 

untuk bisa membuat sistem monitoring dan evaluasi pembangunan ini menjadi 

lebih baik. 

Sebelum dilakukan perbaikan atas pelaksanaan SMEP, maka sebaikanya 

diperlukan penelitian terlebih dahulu agar bisa diketahui faktor-faktor apa saja 
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yang dapat mempengaruhi kesukesan implementasi SMEP. Sesudah 

diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi 

SMEP, maka Pemerintah Kabupaten Malang bisa melakukan perbaikan secara 

tepat dan akurat. Tanpa adanya penelitian terlebih dahulu terkait faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SMEP, maka akan menjadi sia-

sia bagi pemerintah karena ada biaya dan waktu yang bisa jadi dikorbankan 

dimana seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lain.  

Penelitian terkait dengan kesuksesan sistem informasi salah satunya 

adalah penelitian DeLone dan McLean (1992). Model ini mendasarkan pada 

hubungan kausal atas dimensi-dimensi kesuksesan sistem informasi di antaranya 

kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pemakai, intensitas penggunaan, 

dampak individu, dan dampak organisasi. Setelah satu dekade, DeLone dan 

McLean melakukan pembaharuan terhadap modelnya menjadi “Model Update 

Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) yang dikenal dengan 

nama D&M IS Succes Model. Keunggulan pada model DeLone dan McLean 

(2003) yaitu ada penambahan dimensi kualitas layanan. Model ini menggunakan 

karakteristik teknologi dan manusia untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan sistem informasi. DeLone dan McLean juga 

menggabungkan dua dimensi, yakni dampak individu dan dampak organisasi 

menjadi dimensi manfaat bersih. Selain itu kesuksesan sistem informasi DeLone 

dan McLean (2003) dapat diukur dari tingkat penggunaan, kepuasan pengguna 

dan manfaat bersih.  

Dari model tersebut banyak penelitian yang melakukan pengujian model 

secara empiris seperti penelitian yang dilakuan oleh Livari (2005)  menggunakan 

model DeLone and McLean untuk mengukur kesuksesan sistem informasi 

keuangan dikota Oulu, Finlandia. Wang dan Liao (2008) juga melakukan pengujian 

kesuksesan sistem informasi menggunakan model DeLone dan Mclean pada 



6 
 

sistem e-government (G2C) di Taiwan. Teo, Srivastava dan Jiang (2008) juga 

menguji model DeLone dan McLean yang sudah dimodifikasi untuk mengukur 

kesuksesan sistem e-government di Singapura.  

 Penelitian ini merupakan pengembangan Model Kesuksesan Sistem 

Informasi yang mengacu pada penelitian Oktavia (2016). Selain itu juga mengacu 

pada penelitian Model Kesuksesan Sistem Informasi oleh penelitian Wang & Liao 

(2008), Ainin et al. (2012), Falgenti dan Pahlevi (2013) dan Rouibah et al. (2009). 

Berdasarkan penelitian Susanty (2013) peneliti mengambil konstruk kualitas 

sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna. Setelah itu ditambahkan 

konstruk kualitas layanan (Falgenty dan Pahlevi, 2013), konstruk persepsi manfaat 

(Ainin et al., 2012), konstruk dukungan manajemen puncak (Rouibah et al., 2009) 

dan konstruk manfaat bersih (Oktavia, 2016) 

Alasan peneliti menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi 

karena Model Kesuksesan Sistem Informasi telah memberikan kontribusi yang 

sangat besar dalam perkembangan sistem informasi (Hussein et al., 2005). Selain 

itu Model Kesuksesan Sistem Informasi memiliki keunggulan dalam rangka 

memprediksi serta menjelaskan kesuksesan sistem informasi (Karaman dan 

Bolen, 2015; Kulkami, Ravindran, dan Freeze, 2006). Model kesuksesan sistem 

informasi Delone & Mclean (2003) sudah baik dalam mengukur kesuksesan sistem 

informasi dibandingkan dengan model kesuksesan sistem informasi lain misalnya 

model Seddon & Kiew(1996) yang hanya mengukur kesuksesan sistem informasi 

dari tingkat kegunaan/manfaat dan kepuasan pengguna. Untuk menyesuaikan 

terhadap karakteristik dan kondisi sistem informasi yang paling baru maka 

diperlukan pengembangan lanjutan terhadap model kesuksesan sistem informasi 

Delone & McLean (2003).  

 Kesuksesan sistem informasi diukur berdasarkan manfaat bersih yaitu 

dampak langsung secara individu dan organisasi atas pemakaian sistem informasi 
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oleh pengguna (Seddon dan Kiew, 1996). Manfaat bersih atas pemakaian sistem 

informasi dipengaruhi oleh kepuasan pengguna sistem yang berarti apakah 

pengguna puas dengan sistem yang mereka gunakan (Almutairi dan 

Subramanian, 2005). Kepuasan pengguna dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, persepsi manfaat 

dan dukungan manajemen puncak. Jika sistem informasi memiliki kualitas sistem 

yang baik, informasi yang dihasilkan berkualitas (akurat, tepat waktu, reliable), 

kualitas pelayanan dari vendor baik, banyak manfaat yang dirasakan atas 

pengunaan sistem dan adanya dukungan dari manajemen puncak maka 

diharapkan dapat mempengaruhi kepuasan pengguna sistem. Selanjutnya 

kepuasan pengguna sistem diharapkan mampu memberikan dampak dan manfaat 

bersih bagi individu maupun organisasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian sebelumnya yang meneliti kesuksesan sebuah sistem informasi 

mandatory dengan tetap memasukkan konstruk penggunaan sistem (use), 

sedangkan pada penelitian ini konstruk tersebut dihapuskan diganti dengan 

kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Livari (2005) menjelaskan bahwa 

kualitas informasi dan kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

(use) karena variabel tersebut tidak tepat jika digunakan pada sistem informasi 

yang bersifat mandatory penggunaanya dan lebih cocok digunakan pada sistem 

informasi yang voluntary penggunaanya. Selain itu, Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan (SMEP) merupakan sistem terbaru dari pemerintah yang 

menarik untuk diteliti dibandingkan dengan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) 

yang sudah lama digunakan dan banyak penelitian tentang sistem SIMDA. 

Penelitian ini juga memberikan pembaharuan terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kesuksesan sebuah sistem informasi dari karakteristik teknologi 

berupa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan; karakteristik 
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manusia berupa persepsi manfaat dan kepuasan pengguna; karakteristik 

organisasi berupa dukungan manajemen puncak.  

1.2. Motivasi Penelitian 

Zahra et al. (1999) memandang teknologi sebagai subset dari sumber 

daya yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

Sama halnya dengan sektor publik juga membutuhkan teknologi agar mampu 

mencapai tujuan organisasi. Segala bentuk program dan kegiatan pemerintah 

wajib dimonitoring dan dilaporkan kepada masyarakat luas dengan tujuan 

pertanggungjawaban secara transparan. Sehingga sistem informasi SMEP 

menjadi isu penting yang dibahas dalam penelitian ini mengingat sistem informasi 

ini tergolong baru dilakukan pada sektor publik. 

Alasan lain yang menjadi isu ini penting karena banyaknya permasalahan 

yang terjadi pada implementasi SMEP di Pemerintah Kabupaten Malang. 

Kesalahan informasi yang diperoleh dari sistem SMEP yang tidak berjalan dengan 

maksimal dapat memberikan informasi yang tidak akurat pada output laporanya 

yaitu Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan. Beberapa kesalahan teknis yang 

terjadi diantaranya adalah jaringan yang tidak stabil, server yang belum berjalan 

maksimal, perangkat komputer yang belum memadai, dan sinkronisasi yang tidak 

tepat antara SIMDA dengan SMEP. Pada kenyataanya sistem teknologi informasi 

banyak terganggu pada sisi teknis sebagai contoh kualitas sistem yang buruk 

karena terjadinya kesalahan syntax  pada saat menyusun sistem, kesalahan-

kesalahan logik dan kesalahan informasi (Hartono, 2007:1). Permasalahan ini 

tentunya menjadi kendala-kendala yang harus diselesaikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Malang apabila menginginkan kinerja yang baik di tahun-tahun 

berikutnya. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran yang tepat dan akurat untuk bisa 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem SMEP tersebut. 
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Kesuksesan sistem informasi menjadi isu yang penting dalam penelitian 

ini. Penggunaan SMEP justru membuat keterlambatan pengumpulan dan 

kesalahan informasi setiap triwulan pada laporan realisasi fisik dan keuangan 

masih terjadi di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan informasi dari Bagian 

Administrasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu sering 

terjadi pencatatan ganda karena ada perbedaan rekening serta data pada SMEP 

dan SIMDA. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi sistem informasi 

maka harus dilakukan pengukuran terhadap sistem informasi tersebut, sehingga 

akan diketahui faktor-faktor yang mampu mendukung kesukesan implementasi 

SMEP. 

Penelitian ini merupakan pengembangan model kesuksesan sistem 

informasi dari penelitian Oktavia (2016) yang melakukan pengukuran terhadap 

kinerja SIMDA. Namun pada penelitian tersebut ada beberapa konstruk yang tidak 

tepat untuk dilakukan pada sistem informasi yang bergerak di sektor publik. 

Oktavia (2016) menjelaskan terdapat pengaruh kualitas sistem dan kualitas 

informasi terhadap penggunaan sistem (use). Namun berbeda pendapat dengan 

penelitian Susanty (2013) dan Livari (2005) bahwa kualitas informasi dan kualitas 

sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan (use). Konstruk penggunaan 

(use) tidak tepat jika digunakan pada sistem informasi yang bersifat mandatory 

penggunaanya dan lebih cocok digunakan pada sistem informasi yang voluntary 

penggunaanya. Pada penelitian ini, SMEP merupakan sistem informasi yang 

sifatnya wajib untuk dilaksanakan sehingga peneliti tidak memasukkan konstruk 

penggunaan dalam penelitian ini. 

Konstruk kualitas layanan digunakan dalam penelitian ini karena kualitas 

layanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan sistem informasi sesuai 

dengan revisi model yang dilakukan oleh DeLone & McLean (2003). Pada 

penelitian Oktavia (2016), konstruk kualitas layanan tidak dimasukkan kedalam 
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faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan SIMDA karena tidak sesuai dengan 

karakteristik sistem informasi manajemen daerah. Padahal kualitas layanan 

memiliki arti keseluruhan dukungan bagian teknik informasi dan penyedia layanan 

kepada para pengguna sistem (Pahlevi dan Falgenti, 2013). Selain itu, Baroudi 

dan Orlikowski (1988) dan Nursudi (2013) juga menjelaskan bahwa staf Teknologi 

Informasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem. SMEP merupakan sistem informasi yang juga didukung oleh 

penyedia layanan atau vendor sehingga kualitas layanan dimasukkan kedalam 

konstruk penelitian bersama dengan konstruk kualitas sistem dan kualitas 

informasi sebagai variabel eksogen. 

Model kesuksesan sistem informasi lain juga dikembangkan Seddon dan 

Kiew (1996) juga mengembangkan model kesuksesan sistem yang telah dibuat 

oleh DeLone dan McLean (1992). Seddon dan Kiew melakukan pengembangan 

dengan mengganti penggunaan (use) menjadi manfaat/kegunaan (usefulness). 

Persepsi manfaat (perceived usefulness) menjelaskan sejauh mana orang 

percaya bahwa menggunakan sebuah sistem tertentu akan meningkatkan 

performa mereka (Davis, 1989). Maka persepsi manfaat dimasukkan ke dalam 

konstruk dalam penelitian ini sebagai variabel eksogen.  

Kesuksesan implementasi sebuah sistem juga tidak terlepas dari 

dukungan manajemen puncak. Pemberian petunjuk tentang manfaat dan 

konsekuensi dari penggunaan sistem informasi oleh manajemen puncak 

diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi pengguna sistem. Sehingga 

dukungan manajemen puncak dijadikan variabel eksogen dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kepuasan pengguna 

sistem sesuai dengan penelitian Komara (2006), Putrawan et al. (2014) dan 

Rouibah (2009). 
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Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, pentingya sistem dan 

dukungan manajemen puncak selanjutnya akan dicari pengaruhnya terhadap 

kepuasan pengguna. Doll dan Torkzadeh (1988) menyatakan bahwa kepuasan 

pengguna merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam implementasi sistem 

informasi. Keberadaan konstruk kepuasan pengguna tidak ada kaitannya dengan 

sifat penggunaan sistem yang bersifat mandatory/voluntary, sehingga lebih cocok 

untuk digunakan dalam pengukuran sistem informasi dibandingkan konstruk 

penggunaan (use). 

Untuk menilai implementasi kesuksesan sistem informasi didasarkan atas 

manfaat bersih sebagai variabel endogen. Manfaat bersih merupakan perwujudan 

dari dampak individu dan dampak organisasi akibat dari penggunaan sistem 

informasi (DeLone dan McLean, 2003). Tolok ukur manfaat bersih pada sistem 

informasi yaitu kinerja dan efektivitas (Petter et al., 2008). Selain kinerja dan 

efektivitas, produktivitas juga dapat digunakan sebagai dampak penggunaan 

sistem informasi (Sedera and Gable, 2004). Pada penelitian ini akan dilakukan 

pengukuran implementasi kesuksesan SMEP pada tingkat individu yaitu 

pengguna sistem dan pada tingkat organisasi yaitu setiap SKPD. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas SMEP berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? 

2. Apakah kualitas informasi SMEP berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? 

3. Apakah kualitas layanan SMEP berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? 

4. Apakah persepsi manfaat SMEP berpengaruh terhadap kepuasan pengguna? 

5. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna? 

6. Apakah kepuasan pengguna SMEP berpengaruh terhadap manfaat bersih? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas pelayanan, persepsi manfaat, dukungan manajemen puncak 

terhadap kepuasan pengguna sistem SMEP 

2. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh kepuasan pengguna SMEP 

terhadap manfaat bersih. 

1.5. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian dalam studi ini dibagi menjadi kontribusi teoritis, 

praktik dan kebijakan. Berikut penjelasan masing-masing kontribusi tersebut. 

1.5.1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi terhadap 

perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang sistem informasi akuntansi dan 

manajemen berbasis teknologi. Kontribusi yang diberikan ada pada 

pengembangan model kesuksesan sistem informasi Delone & Mclean (2003). 

Penelitian ini memberikan bukti empiris dalam penelitian model kesuksesan sistem 

informasi yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan melakukan 

modifikasi terhadap model kesuksesan Delone & McLean yang disesuaikan 

dengan jenis sistem informasi yang digunakan. 

1.5.2. Kontribusi Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya memperbaiki 

implementasi SMEP yang belum berjalan secara maksimal pada pemerintah 

daerah. Perbaikan dalam implementasi sistem informasi tersebut harus 

memperhatikan elemen-elemen dalam model kesuksesan sistem informasi yang 

dihasilkan pada penelitian ini seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

pelayanan, pentingya sistem dan dukungan manajemen puncak. Implementasi 
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SMEP yang baik dan tepat nantinya akan membantu pemerintah dalam hal 

pertanggungjawaban program/kegiatan kepada seluruh masyarakat. 

1.5.3. Kontribusi Kebijakan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan 

regulasi sistem teknologi informasi yang digunakan dalam sektor publik. Regulasi-

regulasi tersebut terkait dengan kebijakan pelaksanaan sistem monitoring dan 

evaluasi pembangunan yang pada implementasinya masih banyak mengalami 

kendala-kendala di lapangan. Terutama pada sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan yang merupakan teknologi utama dalam menghasilkan kinerja yang 

baik sesuai dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi menurut Laudon (2012:16) adalah komponen-

komponen yang saling berkaitan yang bekerja bersama-sama untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk 

mendukung  pengambilan  keputusan,  koordinasi,  pengaturan, analisa, dan 

visualisasi pada sebuah organisasi. Bodnar dan Hopwood (2010:3) menyatakan 

bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat 

keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi 

informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak 

tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. 

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa sistem informasi 

merupakan sebuah komponen-komponen yang saling berkaitan dalam organisasi 

atau perusahaan dalam rangka mengolah data menjadi sebuah informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang objektif sesuai sasaran yang ingin 

dicapai oleh organisasi. 

2.2. Pentingnya Sistem Informasi bagi Organisasi dan Individu 

Keterlibatan pengguna informasi dewasa ini bagi organisasi menurut 

Hartono (2007:15) merupakan sebagai bagian dari strategi untuk dapat 

meningkatkan produktivitas organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi 

diperlukan sebuah sistem yang mampu mengolah masukan hingga menjadi 

keluaran melalui sebuah proses tertentu. Proses yang dilakukan melalui kegiatan 

organisasi dengan cara memberikan nilai tambah kepada masukan agar keluaran 

bisa sesuai dengan target capaian.  Hal ini karena keberhasilan yang didapatkan 

sektor privat berasal dari selisih antara pendapatan keluaran dengan biaya 



15 
 

masukan, yaitu yang sering disebut dengan nama keuntungan. Salah satu bentuk 

dari nilai tambah itu adalah fungsi dalam pengambilan keputusan (decision 

making). Untuk bisa melakukan pengambilan keputusan, maka harus didasarkan 

dengan informasi yang baik. Informasi yang baik saat ini dihasilkan dengan adanya 

bantuan sistem informasi yang berbasis teknologi. Dalam hal ini, sistem informasi 

menjadi sebuah komponen penting dalam pengambilan keputusan sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi organisasi dalam berkompetisi, peningkatan 

produktivitas, penyederhanaan prosedur yang komplek, otomatisasi keputusan 

operasional dan mampu mendukung taktik strategi organisasi  (Al-Adaileh, 2009). 

Dibalik kinerja organisasi yang bagus juga terdapat kinerja individu yang 

baik. Sistem informasi memiliki peranan yang penting bagi kinerja individu. 

Goodhue dan Thompson (1995) menjelaskan bahwa pencapaian kinerja individual 

dapat dikatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas individu yang 

dapat diselesaikan dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Dalam hal ini 

sistem informasi diharapkan mampu memberikan dampak individual yaitu kepada 

para pengguna termasuk di dalamnya seperti produktifitas, efisiensi dan efektivitas 

kinerja (Radityo dan Zulaikha, 2007) 

2.3. Teori Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model) 

Teori penerimaan teknologi merupakan model dalam penelitian teknologi 

informasi oleh Davis (1989). Model ini diadopsi dari teori tindakan beralasan 

(Theory Reasoned Action). Penerapan model ini lebih sering digunakan dalam 

penelitian teknologi informasi karena dianggap mudah dan sederhana untuk 

diterapkan. Model ini menjelaskan penerimaan sebuah teknologi informasi melalui 

dimensi tertentu agar sebuah teknologi informasi mudah diterima oleh pengguna 

(user). Dimensi tersebut berasal dari 2 faktor  penting yaitu persepsi kemudahan 

dan persepsi manfaat. Persepsi kemudahan dan persepsi manfaat mencerminkan 
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nilai kemudahan dan manfaat yang dirasakan atas sistem teknologi informasi yang 

digunakan. 

2.4. Model Kesuksesan Sistem Informasi 

Dunia teknologi saat ini semakin berkembang secara cepat dan pesat pada 

era digital. Hal tersebut ikut memacu keberadaan sistem informasi yang harus 

menggunakan teknologi di dalamnya. Organisasi merupakan pemakai utama 

sistem informasi yang berbasis teknologi untuk bisa memenuhi kebutuhan-

kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengukuran yang tepat 

dalam menilai kinerja sebuah sistem informasi. 

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan 

penilaian sistem informasi. Salah satu penelitian yang paling terkenal adalah 

penelitian yang dibuat oleh & McLean (1992). Model yang dibuat disebut sebagai 

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. DeLone dan McLean 

menemukan bahwa kesuksesan sistem informasi dapat dijelaskan oleh beberapa 

karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah kualitas dari sistem informasi atau 

disebut kualitas sistem (system quality). Karakteristik yang kedua adalah kualitas 

output dari sistem informasi atau disebut kualitas informasi (information quality). 

Karakteristik yang ketiga adalah konsumsi terhadap output atau penggunanya 

(use). Karakteristik yang keempat adalah respon atau kepuasan pengguna 

terhadap sistem informasi (user satisfaction). Karakteristik yang kelima adalah 

pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan pengguna (individual impact). 

Karakteristik yang keenam adalah pengaruhnya terhadap kinerja organisasi 

(organizational impact). Model DeLone dan McLean disajikan seperti pada gambar 

2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 
Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone McLean (1992) 

 

 

 

 

 

 

Model kesuksesan sistem informasi dengan variabel anteseden kualitas 

sistem (system quality) dan kualitas informasi (information qualilty) yang disertai 

variabel konsekuensi individual dan organizational impact model DeLone dan 

McLean (1992) banyak digunakan untuk mengevaluasi model kesuksesan 

pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah Mc Gill et al. (2003) dan 

Livari (2005). Hasil penelitian mereka konsisten, kecuali dua variabel anteseden 

tidak berpengaruh terhadap intensitas penggunaan sistem. Hal ini dikarenakan 

penelitian Livari (2005) menggunakan obyek penelitian pada penggunaan sistem 

informasi yang bersifat mandatory. 

Dalam perkembanganya, model sistem kesuksesan sistem informasi 

DeLone & McLean (1992) banyak mendapatkan kritikan-kritikan atas model 

tersebut. Tahun 2003 model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean 

dilakukan pembaharuan dan direvisi oleh DeLone & McLean dengan judul 

penelitian “The Delone and McLean Model Information System Success: A Ten 

year Update”.  

 

 

 

 

 

SYSTEM 

QUALITY 

USE 

INDIVIDUAL 

IMPACT 
ORGANISATIONAL 

IMPACT 

INFORMATION 

QUALITY 
USER 

SATISFACTION 



18 
 

Gambar 2.2 
Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone McLean (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model baru ini menambahkan dimensi kualitas pelayanan (service quality) 

sebagai tambahan dari dimensi kualitas yang sudah ada. Sedangkan dimensi 

lainya tetap seperti pada model kesuksesan sistem informasi sebelumnya yaitu 

kualitas sistem (system quality) dan kualitas informasi (information quality). Selain 

itu dalam model kesuksesan yang baru, dampak individu (individual impact) dan 

dampak organisasi (organizational impact) sebagai hasil pengaruh atas kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan digabungkan menjadi satu 

variabel yaitu manfaat bersih (net benefits). Tujuan penggabungan ini adalah untuk 

menjaga model tetap sederhana (parsimony). Selanjutnya dalam pengukuran dari 

pemakaian (use) mempunyai banyak dimensi, seperti misalnya pemakaian secara 

sukarela atau wajib, mendapatkan informasi (informed) atau tidak mendapat 

informasi (uninformed), efektif lawan tidak efektif dan lainnya. Dengan banyaknya 

dimensi tersebut maka DeLone dan McLean (2003) mengusulkan adanya 

pengukuran alternatif, yaitu minat memakai (intention to use). Minat memakai 

adalah suatu sikap (attitude), sedang pemakai (use) adalah suatu perilaku 

(behavior). DeLone dan McLean (2003) juga berargumentasi dengan mengganti 

pemakaian (use).   
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 Model Kesuksesan Sistem Informasi yang dibuat Seddon & Kiew (1996) 

merupakan pengembangan dari Model kesuksesan Sistem Informasi DeLone & 

McLean (1992). Seddon & Kiew (1996) menggunakan 5 konstruk  yaitu 

keterlibatan pengguna (user involvement), kualitas sistem (system quality), 

kualitas informasi (information quality), kegunaan (use) dan kepuasan pengguna 

(user satisfaction). Seddon dan Kiew (1996) menggunakan kepuasan pengguna 

sebagai indikator utama dalam menilai kesuksesan sistem informasi. Dalam model 

ini, kepuasan pengguna menjadi tujuan akhir penilaian sistem apakah pengguna 

merasa puas atau tidak puas setelah memperoleh manfaat dari keberadaan sistem 

informasi. Pada penelitian Seddon dan Kiew (1996) menggunakan total 104 staf 

Departemen Akuntansi di Melbourne. Hasil peneltian menjelaskan bahwa kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kegunaan memberikan pengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian DeLone & McLean 

(2003) yang menggunakan konstruk intensitas penggunaan karena penelitian 

Seddon & Kiew (1996) menggunakan konstruk kegunaan atau manfaat yang 

diperoleh dari sistem terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penilaian akhir 

kesuksesan sistem informasi Seddon & Kiew  (1996) berada pada kepuasan 

pengguna terhadap sistem informasi, sehingga tidak seperti penelitian Delone & 

Mclean (2003) yang penilaian akhir kesuksesan sistem didasarkan atas dampak 

indivdu dan organisasi (net benefit). Berikut pada gambar 2.3 merupakan Model 

Kesuksesan Sistem Informasi Seddon & Kiew (1996): 

Gambar 2.3 
Model Kesuksesan Sistem Informasi Seddon & Kiew (1996) 

s 
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2.5.  Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) 

Pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang 

menjadi dasar bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk 

melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaporan pembangunan di 

daerahnya. Panduan dan aturan tersebut juga diberikan melalui Keputusan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah” dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

“Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Atas dasar peraturan tersebut sistem 

informasi SMEP dihadirkan untuk bisa memberikan solusi pemantauan dan 

evaluasi pelaporan pembangunan di pemerintah daaerah. 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SMEP) merupakan sebuah 

sistem informasi berbasis internet “web based’ yang menjadi kebutuhan 

pemerintah daerah untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan 

kegiatan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran kegiatan 

pembangunan. Melalui SMEP akan mempermudah eksekutif dalam memantau 

dan mengevaluasi segala bentuk kegiatan pembangunan dan mempercepat 

penyerapan anggaran APBD. Pada output akhir sistem informasi ini dapat 

menghasilkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan  yang bertujuan untuk 

melihat sejauh mana realisasi kegiatan melalui dana APBD yang telah 

dianggarkan beserta sejauh mana progress fisik pembangunan di setiap 

kegiatan/subkegiatan. Tujuan lain dari sistem informasi SMEP diantaranya adalah 

(1) mempermudah penyusunan paket pekerjaan yang sesuai dengan APBD, (2) 

memonitor perkembangan pelelangan pekerjaan mulai jumlah paket, pemenang 

lelang hingga pelaksanaan paket pekerjaan, (3) memonitor dan mengevaluasi 
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pelaksanaan kegiatan APBD mulai dari fisik, keuangan, foto dan lokasi kegiatan, 

(4) memonitor kinerja SKPD, KPA, PPTK. Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan dibuat oleh jasa pihak ketiga (vendor) di beberapa pemerintah 

daerah. Sistem ini juga mampu terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) dalam rangka sinkronisasi data keuangan terhadap data-data 

pembangunan, sehingga mampu memberikan informasi yang berkualitas terkait 

monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan. 

Diharapkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) 

dapat menunjang pengelolaan kegiatan pembangunan dan keuangan daerah 

yang transparan dan akuntabel.  Kesuksesan implementasi SMEP yang baik akan 

menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat sehingga segala bentuk 

keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah selalu menjadi tepat 

sasaran. Selanjutnya keputusan dan kebijakan yang tepat sasaran akan 

memberikan kesejahteraan pada masyarakat serta pemerintah daerah dapat 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

2.6.  Kualitas Sistem (Quality System) 

Kualitas sistem dapat dijelaskan sebagai performa menyeluruh dari 

sistem informasi (Bharaty dan Chaudury, 2004). Selain itu kualitas sistem juga 

merupakan kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam 

penelitian ini kualitas sistem merupakan kualitas dari Sistem Montoring dan 

Evaluasi Pembangunan (SMEP) yang digunakan untuk mendukung pengelolaan 

kegiatan dan keuangan pemerinah daerah. Fokus kualitas sistem dijelaskan oleh 

DeLone & McLean (1992) bahwa kualitas sistem itu bergantung pada seberapa 

baik kebutuhan akan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 

kebijakan dan prosedur dari sistem informasi yang mampu menyediakan informasi 

bagi para pengguna yang terdiri dari kemudahan untuk digunakan, kemudahan 

akses dan keandalan sistem. 
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Kualitas sistem harus diperbaiki dari waktu ke waktu mengingat 

perubahan lingkungan bisnis saat ini memiliki karakteristik yang berubah dengan 

cepat, pesat, radikal, serentak dan pervasif. Romney dan Steinbart (2005:5) 

menjelaskan bahwa setiap pengembangan sistem harus berkualitas karena 

didasari oleh alasan sebagai berikut: 

1. Konsistensi 

Konsistensi mengacu kepada perencanaan yang telah dilakukan mampu 

memberikan sasaran dan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan 

rencana stratejik organisasi. 

2. Efisiensi 

Sistem akan menjadi lebih efisien, subsistem akan lebih terkoordinasi dan 

terdapat dasar yang baik untuk memlih aplikasi baru untuk pengembangan. 

3. Terkemuka 

Dalam perubahan teknologi informasi yang pesat organisasi diharapkan 

tetap menjadi pemimpin utama. 

4. Pengurangan biaya 

Pengeluaran biaya dan waktu yang tidak perlu dapat segera dihindari 

5. Kemampuan adaptasi 

Perubahan yang akan terjadi di masa mendatang dapat dipersiapkan 

dengan baik oleh manajemen dan karyawan. 

Kualitas sistem berperan dalam menggerakkan operasional sistem 

informasi, sehingga komponen-komponen pengukuran terhadap kualitas juga 

bervariasi. Salah satu indikator dari kualitas sistem menurut DeLone dan McLean 

(2003) sebagi berikut: 

1. Mudah untuk digunakan (ease of use) 

Sistem dapat dikatakan berkualitas jika penggunaan memudahkan para 

pengguna sistem. 
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2. Kecepatan akses (respons time) 

Kecepatan akses berkaitan dengan kecepatan pemrosesan dan waktu 

respon. 

3. Keandalan sistem (reliability) 

Keandalan sistem merupakan ketahanan sistem dari adanya kerusakan dan 

kesalahan. 

4. Fleksibilitas  (fleksibility) 

Fleksibilitas sistem informasi adalah kemampuan sistem dalam mengikuti 

setiap perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

5. Kemananan (security) 

Keamanan atas gangguan yang berasal dari luar sistem dan kemampuan 

menjaga data pengguna yang aman untuk disimpan. 

2.7.  Kualitas Informasi (Quality Information) 

Kualitas informasi merujuk pada keluaran (output) dari sistem informasi 

yang menyangkut tentang nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi informasi yang 

dihasilkan (DeLone & McLean, 1992). Saat mengukur kepuasan pengguna akhir, 

kualitas informasi sering digunakan sebagai variabel pokok (Petter et al., 2008) 

Dalam penelitian ini, kualitas informasi merupakan keluaran (output) yang 

dihasilkan dari penggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

(SMEP) di Pemerintah Dareah.  

Kualitas informasi mengacu kepada karakteristik informasi yang ingin 

dihasilkan oleh sistem informasi. Karakterisitik informasi juga bermacam-macam 

sesuai dengan kebutuhan para pengguna. O’Brient (2004:15) menjelaskan 

karakteristik kualitas informasi melalui dimensi sebagai berikut: 

1. Dimensi waktu (time dimension) 

Waktu menjelaskan rangkaian yang telah berlalu, masa sekarang dan masa 

mendatang. Setiap organisasi yang menggunakan sistem informasi harus bisa 
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mempertimbangkan keberadaan waktu dalam merancang sebuah sistem 

informasi. Kriteria dimensi waktu diantaranya sebagai berikut: 

a. Aktual (currency/up to date) artinya informasi yang disajikan sebaikanya 

merupakan informasi yang terbaru sehingga sesuai dengan kondisi yang 

ada. 

b. Tepat waktu (timeliness) artinya informasi yang disajikan dapat diterima 

kapan saja saat dibutuhkan 

c. Frekuensi (frequency) artinya informasi yang disajikan terus-menerus 

tersedia ketika sering dibutuhkan 

2. Dimensi konten (content dimension) 

Dimensi ini menitikberatkan pada kualitas konten informasi yang 

disampaikan kepada para penguna. 

a. Jelas (clarity) artinya informasi yang disajikan harus dalam bentuk yang 

jelas serta mudah dipahami. 

b. Rinci (detail) artinya informasi yang disajikan harus rinci dan ringkas. 

c. Penyajian (presentation) artinya informasi yang disajikan dalam bentuk 

naratif, numerik grafis dan bentuk lainnya. 

d. Sarana (media) artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dokumen, 

kertas kerja yang dicetak, video, gambar dan media lannya. 

e. Tersusun (order) artinya informasi yang disajikan telah tersusun dengan 

baik melalui pengaturan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

2.8. Kualitas Layanan (Quality Service) 

Kualitas layanan merupakan keseluruhan dukungan yang ditawarkan 

bagian staf teknologi informasi dan penyedia layanan kepada para pengguna 

untuk memastikan sistem dapat diaplikasikan baik secara internal maupun 

eksternal (Petter et al., 2008). Dalam peneltian ini, kualitas layanan merupakan 

layanan prima yang diberikan staf IT dan vendor terhadap segala bentuk 
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penanganan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) di 

pemerintah daerah. Bentuk-bentuk layanan yang diberikan bisa berupa bantuan 

perbaikan sistem yang bermasalah atau rusak, perbaikan instalasi sistem, 

pengetahuan seputar produk, dan memberikan pelatihan penggunaan sistem.  

Menurut Petter et al. (2008) terdapat empat komponen utama yang bisa 

digunakan dalam mengukur kualitas layanan yaitu: 

1. Jaminan (assurance) artinya divisi IT dan vendor mampu menjamin 

memberikan layanan prima atas segala permasalahan sistem serta 

memberikan kepastian atas kelancaran sistem dengan tingkat keyakinan yang 

tinggi terhadap para pengguna. 

2. Kecepatan tanggap (responsiveness) artinya cepat dalam memberikan 

perotolongan pada pengguna. Jiang et al. (2002) menjelaskan responsif 

merupakan kesediaan dukungan dari divisi IT dan vendor dalam membantu 

para pengguna jika mereka membutuhkan pelayanan yang cepat tanpa 

menghiraukan kesibukan yang sedang dijalani.  

3. Kepercayaan (reliability) mengindikasikan jika pengguna sistem mendapatkan 

dukungan yang dapat diandalkan dan berkomitmen dari divisi IT dan vendor. 

4. Empati (emphaty) artinya memberikan perhatian intensif kepada para 

pengguna sistem. Jiang et al. (2002) menjelaskan bahwa empati memberikan 

perhatian, pendekatan secara personal dan mampu memahami kebutuhan 

pengguna 

2.9. Persepsi manfaat (Perceived Usefulness) 

Persepsi manfaat (perceived usefulness) menjelaskan sejauh mana 

orang percaya bahwa menggunakan sebuah sistem tertentu akan meningkatkan 

performa mereka (Davis, 1989). Kepercayaan tersebut berkaitan dengan tingkat 

kemanfaatan dari penggunaan sistem informasi. Apabila pengguna merasa 

percaya bahwa sistem informasi yang digunakan bermanfaat maka mereka akan 
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menggunakanya, sedangkan apabila pengguna merasa tidak percaya bahwa 

sistem informasi yang digunakan tidak bermanfaat maka mereka tidak akan 

menggunakanya. 

Chin & Todd (1995)  memandang manfaat/kegunaan dari beberapa 

perspektif diantaranya mampu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, 

bermanfaat, mampu meningkatkan produktivitas, mampu meningkatkan 

efektivitas, dan meningkatkan kinerja sebuah pekerjaan. Tidak hanya membuat 

pekerjaan lebih mudah dan bermanfaat, namun Seddon dan Kiew (1994) bahwa 

sesuatu akan berguna jika mampu memberikan manfaat di masa depan. Dampak 

yang akan terjadi ketika pengguna telah merasakan adanya kemanfaatan atas 

sistem informasi yang digunakan adalah mampu memberikan kepuasan 

pengguna. Persepsi manfaat merupakan faktor yang paling penting di dalam 

memberikan kepuasan pengguna (Ainin et al. 2012). 

Persepsi manfaat adalah persepsi yang berkaitan dengan kegunaan yang 

diperoleh pengguna saat mengoperasikan sistem serta penting atau tidak sistem 

tersebut digunakan. Pendapat tentang penggunaan informasi yang dirasakan 

pengguna merupakan dampak dari beberapa faktor positif yang dirasakan 

pengguna saat mampu membantu pengguna dalam pekerjaanya. Sehingga 

penggunaan sebuah sistem informasi dengan baik dan konsisten dapat diukur 

melalui bagaimana persepsi atas manfaat/kegunaan sistem informasi tersebut. 

2.10. Dukungan Manajemen Puncak (Top Support Management) 

Romney dan Steinbart (2009:64) menjelaskan bahwa dukungan 

manajemen puncak adalah bagaimana manajemen puncak mendefinisikan 

informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, membuat tujuan serta sasaran 

sistem, melakukan review sistem dan mengalokasikan dana. Thong et al. (1996) 

menjelaskan bahwa dukungan manajemen puncak merupakan  faktor kunci yang 

penting untuk bisa mengimplementasikan sistem informasi secara efektif. 
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Pendapat yang sama juga dijelaskan   oleh Young & Jordan (2008) bahwa 

dukungan manajemen puncak merupakan faktor penentu keberhasilan yang 

paling penting dalam sebuah proyek sistem informasi. Hal ini memberi arti bahwa 

implementasi sistem informasi yang dilakukan tanpa adanya dukungan 

manajemen puncak bisa saja mengalami kegagalan.  

Dalam penelitian ini, dukungan manajemen puncak merupakan dukungan 

yang diberikan oleh manajemen puncak terhadap Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP). Keterlibatan manajemen puncak dalam memberikan 

dukungan terhadap implementasi sistem informasi diharapkan mampu 

memberikan kemudahan para pengguna sistem. Tujuannya adalah memberikan 

rasa puas bagi pengguna sistem. 

2.11. Kepuasan Pengguna (Customer Satisfaction) 

Kepuasan pengguna dapat diartikan sebagai perasaan akhir berupa rasa 

senang atau tidak senang yang dihasilkan oleh interaksi yang terjadi dengan 

sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1996). Perasaan senang didapatkan oleh para 

pengguna jika sistem informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan pengguna sistem. Namun jika sistem informasi tidak bisa memenuhi 

kebutuhan pengguna sistem dan tidak sesuai dengan harapan pengguna sistem 

maka dapat berarti sistem tersebut gagal untuk diiplementasikan. 

Kepuasan pengguna dalam penelitian ini merupakan rasa puas yang 

dialami oleh pengguna sistem setelah menggunakan Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan (SMEP). Berbagai bentuk rasa puas dari pengguna dapat 

ditimbulkan dari fitur-fitur yang disediakan seperti kualitas sistem dan kualitas 

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Doll dan Torkzadeh (1988) 

menjelaskan bahwa kepuasan pengguna akhir dari sistem informasi merupakan 

bentuk evaluasi secara keseluruhan dari pengguna sistem informasi berdasarkan 

atas pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi. 
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2.12. Manfaat Bersih (Net Benefit) 

Manfaat bersih merupakan dampak yang dirasakan secara langsung oleh 

individu dan organisasi atas pemakaian sistem informasi (DeLone & McLean, 

2003). Dampak individu dan organisasi yang didapatkan atas pemakaian sistem 

informasi diantaranya adalah efektivitas individu serta organisasi, produktivitas 

individu serta organisasi, dan kinerja individu serta organisasi (DeLone & McLean, 

2003; Oktavia, 2016). Dampak tersebut merupakan dampak yang dirasakan 

secara langsung oleh pengguna sistem.  

Dalam penelitian ini manfaat bersih merupakan manfaat yang diterima 

oleh individu dan organisasi yang menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP). Adanya manfaat bersih dapat mempermudah manajemen 

dalam mengukur seberapa sukses implementasi sistem informasi yang diterapkan. 

Selain itu, manajemen juga dapat membandingkan dengan perencanaan awal 

yang telah ditetapkan. 

2.13.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait dengan kesuksesan sistem informasi telah 

dilakukan diantaranya oleh Livari (2005) yang melakukan penelitian pada sistem 

informasi keuangan dan akuntansi di Kota Oulu menggunakan model Delone & 

McLean (1992). Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas 

informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, tetapi tidak berpengaruh 

pada penggunaan. Selanjutnya kepuasan pengguna berpengaruh terhadap 

dampak individu, sedangkan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dampak individu. Pada penelitian ini Livari (2005) masih menggunakan 

penggunaan (use) untuk menilai kesuksesan sistem informasi, padahal sistem 

informasi yang digunakan bersifat mandatory. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Livari (2005) adalah kesuksesan sistem informasi diukur dari kepuasan 
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pengguna dan manfaat bersih untuk dapat menyesuaikan dengan model sistem 

informasi yang digunakan. 

Lin (2007) melakukan penelitian terkait pengukuran Sistem Pembelajaran 

Online terhadap 232 mahasiswa di Universitas Taiwan Utara menggunakan D&M 

IS Success. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas sistem, kualitas layanan,  

dan kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan penggunaan Online 

Learning System aktual melalui niat perilaku untuk menggunakan sistem dan 

kepuasan pengguna. Pada penelitian Lin (2007), kesuksesan sistem informasi 

diukur melalui penggunaan Online Learning System aktual yang hanya memiliki 

indikator pada dampak dan manfaat untuk individu. Perbedaan penelitian Lin 

(2007) dengan penelitian ini adalah tidak hanya memasukkan dampak dan 

manfaat untuk individu tetapi juga memasukkan dampat dan manfaat untuk 

organisasi sehingga dapat menjelaskan sebuah kesuksesan atas sistem informasi 

dengan baik. 

Oktavia (2016) melakukan penelitian terhadap Sistem Informasi 

Manajemen Daerah di Pemerintah Kota Palangkaraya. Sampel yang digunakan 

adalah 84 responden dari 28 SKPD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kualitas 

sistem berpengaruh terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna, pentingnya 

sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna 

berpengaruh terhadap manfaat bersih. Pada penelitian Oktavia (2016) kualitas 

informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, padahal pada 

penelitian Livari (2005) dan Lin (2007) kualitas informasi berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna. Pengukuran kesuksesan sistem informasi menggunakan 

konstruk penggunaan (use) juga kurang tepat digunakan, karena SIMDA 

merupakan kewajiban para aparatur sipil negara bagian keuangan untuk 

menggunakan sistem itu. Perbedaan penelitian Okavia (2016) dengan penelitian 

ini adalah dimasukkanya konstruk kualitas layanan terhadap sebuah sistem 
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informasi oleh tim IT internal dan vendor IT. Selain itu tambahan konstruk 

dukungan manajemen puncak pada penelitian ini dapat mewakili faktor-faktor 

pada karakteristik organisasi. 

Wang dan Liao (2008)  melakukan penelitian terhadap keberhasilan sistem 

E-Government G2C di Taiwan. Model yang digunakan terdiri atas kualitas sistem, 

kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa enam variabel sukses secara signifikan dan 

didukung oleh data diantaranya kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

layanan, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Penelitian Wang 

dan Liao (2008) pada pengukuran kesuksesan sistem informasi melalui kualitas 

sistem, kualitas informasi berpengaruh terhadap penggunaan (use), padahal pada 

penelitian Livari (2005), kualitas informasi dan kualitas sistem tidak berpengaruh 

terhadap penggunaan (use). Perbedaan penelitian Wang dan Liao (2008) dengan 

penelitian ini adalah tidak ada aspek organisasional pada penelitian Wang dan 

Liao (2008) seperti dukungan manajemen puncak, padahal peran manajemen 

sangat penting untuk implementasi sistem informasi. 

Putrawan et al. (2017) melakukan analisis efektivitas penggunaan SIMDA 

di Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian ini menguji pengaruh kualitas sistem, 

kualitas informasi, dukungan manajemen terhadap kegunaan dan kepuasan 

pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi dan dukungan 

manajemen berpengaruh terhadap kegunaan, namun kualitas sistem tidak 

berpengaruh terhadap kegunaan. Kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna namun dukungan manajemen 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Pada penelitian Putrawan et al. 

(2017), konstruk penggunaan (use) diubah menjadi kegunaan dengan tujuan 

pertimbangan kewajiban penggunaan SIMDA. Selain itu, pada penelitian 

Putrawan et al. (2017), dukungan manajemen tidak berpengaruh terhadap 



31 
 

kepuasan pengguna, namun pada penelitian Rouibah (2009) hal tersebut tidak 

berpengaruh. Perbedaan penelitian Putrawan et al. (2017) dengan penelitian ini 

adalah sistem informasi yang diteliti adalah sistem informasi manajemen daerah 

yang telah banyak dikaji oleh peneliti lain, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan sistem monitoring evaluasi dan pembangunan yang belum pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya. 

Amin (2014) melakukan pengukuran kesuksesan sebuah perusahaan 

atas persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap kepuasan 

pengguna mobile website di Malaysia. Sebanyak 500 pengguna mobile phone 

dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseps manfaat, 

persepsi kemudahan dan kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna mobile website. Pada penelitian Amin (2014) tidak menggunakan model 

kesuksesan sistem informasi untuk mengukur kesuksesan perusahaan, namun 

tetap tolok ukur kesuksesan menggunakan kepuasan pengguna. Perbedaan 

penelitian Amin (2014) dengan penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna berfokus pada karakteristik manusia, yaitu 

persepsi manfaat, persepsi kemudahan & kepercayaan, sedangkan pada 

penelitian ini berfokus pada 3 karakteristik yaitu manusia (persepsi manfaat, 

kepuasan pengguna), teknologi (kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

layanan) dan organisasi (dukungan manajemen puncak). 

Oktal et al. (2016) melakukan evaluasi The National Judiciary Informatics 

System yang merupakan bagian dari e-justice system pada pemerintahan di Turki. 

Sebanyak 8.840 pengguna e-justice system pada penelitian ini dan dievaluasi 

menggunakan structural evaluation model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi manfaat, kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan 

merupakan faktor penting dalam menganalisis kepuasan pengguna internal. Pada 

penelitian Oktal et al. (2016) ditambahkan konstruk kepercayaan dan kecemasan 
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terhadap persepsi manfaat, namun hasilnya tidak signifikan. Perbedaan penelitian 

Oktal et al. (2016) dengan penelitian ini adalah pada penelitian Oktal et al. (2016) 

evaluasi yang dilakukan terhadap sistem informasi hanya diukur berdasarkan 

kepuasan pengguna, sedangkan pada penelitian ini kesuksesan sistem informasi 

diukur berdasarkan kepuasan pengguna dan manfaat bersih.  

Rouibah et al. (2008) melakukan penelitian terkait faktor organsisasi dan 

manusia terhadap penggunaan sistem teknologi informasi dan kepuasan 

pengguna di negara Arab. Responden yang digunakan adalah 382 pengguna 

sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem 

teknologi informasi dipengaruhi oleh persepsi manfaat. Selain itu faktor-faktor 

organisasi seperti dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang paling 

kuat, setelah itu ada ketersediaan pelatihan dan keterlibatan pengguna. Pada 

penelitian Rouibah et al. (2008) tidak dijelaskan sistem informasi seperti apa yang 

digunakan oleh responden, sehingga kewajiban penggunaan sistem informasi 

tidak bisa diidentikasi, padahal Rouibah et al. (2008) memasukkan konstruk 

penggunaan. Perbedaan penelitian Rouibah et al. (2008) dengan penelitian adalah 

karakteristik teknologi yang tidak ada dalam penelitian Rouibah et al. (2008), 

sedangkan pada penelitian ini karakteristik teknologi diwujudkan dalam kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan.  

Ainin et al. (2011) melakukan penelitian terhadap kinerja portal The 

National Higher Education Fund Coporation (PTPTN) di dua universitas di 

Malaysia. Kinerja portal dilihat dari kepuasan pengguna yang selanjutnya diukur 

dari konstruk kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan dan manfaat 

yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan 

merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Kualitas 

sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan juga memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pengguna namun dengan tingkat yang lebih rendah. Perbedaan 
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penelitian Ainin et al. (2011) dengan penelitian ini yaitu evaluasi hanya dilakukan 

pada tingkat kepuasan pengguna, sedangkan penelitian ini selain mengukur 

kepuasan pengguna sistem informasi juga mengukur manfaat bersih yang 

diperoleh individu dan organisasi. 

Chen dan Tseng (2011) melakukan penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan web based e-learning systems. Sebanyak 402 

pengajar sekolah menengah atas di Taiwan sebagai responden dalam penelitian 

ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  motivasi penggunaan dan internet self 

efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap niat penggunaan sistem informasi 

melalui manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. 

Faktor kecemasan terhadap penggunaan komputer berpengaruh negatif terhadap 

niat penggunaan sistem informasi melalui persepsi kemudahan. Pada penelitian 

Chen dan Tseng (2011), pengkuran sistem informasi lebih difokuskan terhadap 

niat penggunaan sistem informasi. Niat penggunaan sistem informasi sebaiknya 

diukur pada jenis sistem informasi yang bersifat tidak wajib. Namun pada penelitian 

Chen dan Tseng (2011) tidak dijelaskan terkait wajib atau tidak penggunaan web 

based e-learning systems. Perbedaan penelitian Chen dan Tseng (2011) dengan 

penelitian ini adalah pengukuran sistem informasi pada penelitian Chen dan Tseng 

(2011) menggunakan niat penggunaan, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan kepuasan pengguna dan manfaat bersih. 
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BAB III 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1. Kerangka Teoritis (Theoritical Framework) 

Kerangka teoritis merupakan sebuah jaringan asosiasi yang disusun, 

dijelaskan dan dikolaborasikan secara logis antar variabel yang dianggap relevan 

pada situasi permasalahan tertentu serta diidentifikasikan melalui proses 

wawancara, pengamatan dan survei literatur. Kerangka terotits menunjukkan 

keyakinan peneliti pada bagaimana fenomena tertentu (variabel atau konsep) 

saling terkait satu sama lain (model) dan penjelasan mengapa peneliti yakin bahwa 

variabel tersebut terkait satu sama lain (Sekaran & Bougie, 2017:76). Melalui 

kerangka teoritis selanjutnya dapat disusun hipotesis untuk menguji apakah terori 

tersebut valid atau tidak (Sekaran & Bougie, 2017:77). 

Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan pesat saat ini, memaksa 

keberadaan teknologi sistem informasi dalam membantu menyelesaikan segala 

permasalahan dan tugas tiap individu dan organisasi. Begitu juga dengan 

lingkungan pemerintahan khususnya pemerintah daerah yang harus ikut serta 

dalam penggunaan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari agar mampu 

menampilkan kinerja yang baik dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan, memberikan 

dampak pada reformasi pengelolaan kegiatan pembangunan dan keuangan 

daerah. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk melakukan monitoring 

kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangannya demi mewujudkan prinsip 

transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

Sistem informasi yang digunakan pemerintah sesuai dengan UU No 23 

Tahun 2014 dalam rangka pemerintah daerah baik provinsi maupun 
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kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi 

pelaporan pembangunan di daerahnya adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pemerintahan (SMEP). Sistem ini tergolong baru penggunaanya di beberapa 

pemerintah daerah sehingga masih banyak kendala-kendala yang terjadi pada 

saat implementasinya. Kendala-kendala tersebut membuat output informasi yang 

dihasilkan menjadi tidak akurat. Akibatnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah 

yang diambil berdasarkan informasi tersebut menjadi tidak tidak tepat sasaran dan 

tidak mampu memberikan nilai tambah bagi kinerja pemerintah. Sistem informasi 

ini sebaiknya dilakukan pemantauan dan dievaluasi secara rutin guna 

mendapatkan kinerja pemerintah yang optimal. Kinerja pemerintah daerah yang 

baik salah satunya diperoleh dari suksesnya implementasi sebuah sistem. Maka 

segala bentuk kendala-kendala implementasi SMEP harus segera diperbaiki.  

Tolok ukur kesuksesan sistem informasi menurut DeLone dan McLean 

(2003) berorientasi pada penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih 

yang diperoleh. Penggunaan berkaitan dengan seberapa sering penggunaan 

sistem, kepuasan pengguna berkaitan dengan rasa puas yang diperoleh 

pengguna atas sistem dan manfaat bersih merupakan dampak yang diperoleh 

individu dan organisasi setelah puas menggunakan sebuah sistem informasi. 

DeLone dan McLean (2003) menyatakan bahwa kesuksesan sistem disebabkan 

oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, minat penggunaan, 

kepuasan pengguna dan manfaat bersih, sedangkan Seddon dan Kiew (1996) 

menyatakan bahwa kesuksesan sistem disebabkan oleh kualitas informasi, 

kualitas sistem, keterlibatan pengguna dan kepuasan pengguna. 

Penelitian ini melakukan pengukuran kesuksesan sistem informasi 

melalui model DeLone & McLean (2003) yang telah dimodifikasi dengan model 

Seddon & Kiew (1996). Dalam modifikasi model Delone & McLean (2003) yang 

dilakukan pada penelitian Oktavia (2016) masih terdapat beberapa konstruk yang 
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harus dikaji ulang, diantaranya tidak disertakannya konstruk kualitas layanan. 

Padahal Baroudi dan Orlikowski (1988) dan Nursudi (2013) juga menjelaskan 

bahwa staf Teknologi Informasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem. Selain itu, konstruk penggunaan (use) 

sebaiknya tidak digunakan dalam mengukur sistem informasi yang bersifat 

mandatory. Susanty (2013) dan Livari (2005) bahwa kualitas informasi dan kualitas 

sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan (use). Selanjutnya, Ozkan et al. 

(2008) menemukan bahwa hampir dalam setiap penelitian efektivitas sistem 

informasi, karakteristik organisasi salah satu aspek yang paling penting dari 

penilaian efektivitas sistem informasi. Untuk melengkapi faktor kesuksesan sistem 

informasi yang mewakili organisasi dan lingkungan maka ditambahkan konstruk 

dukungan manajemen puncak (Rouibah et al, 2009). Hal ini mendasari peneliti 

menggunakan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan keterlibatan 

pengguna, dan kepuasan pengguna sebagai variabel endogen, serta manfaat 

bersih sebagai variabel endogen. 
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3.2. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas yaitu konstruk kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan, keterlibatan pengguna, dukungan manajemen 

puncak, kepuasan pengguna dan manfaat bersih maka dikembangkan hipotesis 

sebagai berikut: 

3.2.1. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna 

Kotler (2005:57) mendefinisikan  kualitas merupakan keseluruhan sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk  

memuaskan kebutuhan. O’Brien (2005:5) menjelaskan sistem informasi 

merupakan kombinasi antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan 

komunikasi, basis data untuk mengumpulkan, memproses dan menyebarkan 

informasi. Kualitas sistem merupakan performa menyeluruh dari sistem informasi 

yang merupakan perpaduan antara perangkat keras dan perangkat lunak (Bharaty 

dan Chaudury, 2004). Kualitas sistem menjadi faktor penting dalam pengukuran 

kesuksesan sistem informasi karena kegagalan atas implementasi sistem 

informasi di antaranya disebabkan oleh kegagalan sistem yang terjadi.  

DeLone Mclean (1992) menyatakan jika kualitas sistem (quality system) 

dapat mempengaruhi kepuasan pengguna (user satisfaction). Konstruk kualitas 

sistem dapat diukur dari adaptablity, availability, reliability, response time dan 

usability (DeLone dan McLean, 2003). Kualitas sistem yang baik dapat 

meningkatkan kepuasan para pengguna informasi (Seddon dan Kiew, 1996). Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Livari (2005) pada sistem informasi 

keuangan dan akuntansi di Kota Oulu yang menyatakan bahwa kualitas sistem 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sehingga kualitas sistem dapat 

dijadikan prediktor yang baik bagi kepuasan pengguna. Hasil penelitian Livari 

(2005) juga sejalan dengan penelitian Susanty (2013), Purwaningsih (2010), 

Roldan & Leal (2003) dan McGill et al. (2003). Namun hasil penelitian yang 
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berbeda diungkapkan oleh Teo, Srivasta dan Jiang (2008) dan Harjito et al. (2015) 

bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Harjito et 

al. (2015) menyatakan bahwa sistem yang digunakan pada e-procurement untuk 

pengadaan barang dan jasa tidak dipedulikan kualitas sistemnya oleh panitia 

pengadaan karena hanya diakses jika hanya ada paket lelang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membangun asumsi bahwa 

semakin baik kualitas sistem dapat meningkatkan kepuasan pengguna. 

Sebaliknya, kualitas sistem yang buruk dapat menurunkan kepuasan pengguna 

sistem. Hai ini mendasari peneliti untuk melakukan pengujian pengaruh kualitas 

sistem terhadap kepuasan pengguna 

H1: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

3.2.2. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna 

Jogiyanto (2005:8) menjelaskan bahwa informasi merupakan data yang 

telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya dalam 

mengambil keputusan. Kualitas informasi merujuk pada keluaran (output) dari 

sistem informasi yang menyangkut tentang nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi 

informasi yang dihasilkan (DeLone & McLean, 2002). Keluaran berupa informasi-

informasi yang berguna dan bermanfaat serta diharapkan mampu memberikan 

kepuasan kepada pengguna sistem. Kualitas informasi sering kali tidak dibedakan 

sebagai konstruk yang unik tetapi diukur sebagai komponen kepuasan pengguna 

(Petter et al. 2008). Pengukuran dalam kualitas informasi dapat dilihat dari 

keakuratan, ketepatwaktuan, dan relevan. 

Wang & Liao (2008) melakukan penelitian kesuksesan sistem G2C E-

Government di Taiwan dan menyatakan bahwa kualitas informasi G2C E-

Government berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian Utama (2017), Wang & Liao (2008) dan 

Indriasari (2008). Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian McGill  et al. 
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(2003) dan Susanty (2013). Susanty (2013) menjelaskan bahwa pengguna sistem 

hanya menggunakan informasi sebagai tuntutan serta rutinitas pekerjaan dan 

mengabaikan kualitas atas informasi yang dihasilkan dari sistem. 

Pada konteks organisasi di pemerintahan, informasi memainkan peranan 

yang sangat penting. Keberadaanya mampu menyajikan berbagai macam bentuk 

data yang telah diolah seperti laporan-laporan. Informasi yang berkualitas harus 

bebas dari kesalahan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna (Gelle dan 

Karhu, 2003). Informasi yang berkualitas membantu para pemangku kepentingan 

dalam mengambil kebijakan-kebijakan demi tercapainya kebutuhan bagi seluruh 

masyarakat luas.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membangun asumsi bahwa 

semakin baik kualitas informasi dapat meningkatkan kepuasan pengguna. 

Sebaliknya, kualitas informasi yang buruk yaitu informasi yang tidak akurat, tepat 

waktu dan relevan dapat menurunkan kepuasan pengguna sistem. Hal ini 

mendasari peneliti untuk melakukan pengujian pengaruh kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna 

H2: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

3.2.3. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna 

Kotler (2003;464) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan sebuah 

tindakan atau kinerja yang bisa diberikan kepada orang lain. Kualitas merupakan  

sebuah kondisi dinamis yang berpengaruh pada produk dan jasa, manusia, 

proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2001). 

Kualitas pelayanan merupakan sebuah tindakan pada orang lain melalui 

produk/jasa yang memenuhi dan melebihi harapan orang tersebut. Kualitas 

layanan merupakan keseluruhan dukungan yang ditawarkan bagian staf teknologi 

informasi dan penyedia layanan kepada para pengguna untuk memastikan sistem 

dapat diaplikasikan baik secara internal maupun eksternal (Petter et al. 2008). 
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Kualitas layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh staf TI dan jasa penyedia TI eksternal (vendor) terhadap 

sistem informasi yang digunakan. Beberapa organisasi dan perusahaan besar 

telah membentuk tim divisi TI internal dan menggunakan bantuan vendor TI untuk 

mendukung operasional sistem informasi dan menyelesaikan segala bentuk 

permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi. Apalagi sistem informasi 

sangat rentan dengan adanya gangguan-gangguan jaringan dan aplikasi. Maka 

begitu pentingnya tim divisi TI dan vendor TI untuk memberikan kualitas pelayanan 

yang baik bagi sistem informasi.  

Baroudi & Orlikowski (1988) menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan 

staf teknologi informasi adalah faktor yang berpengaruh secara positif terhadap 

keberhasilan sebuah sistem informasi. Pengguna sistem informasi yang 

mendapatkan pelayanan prima dari staf TI dan vendor TI eksternal, bisa 

mendapatkan kepuasan ketika menggunakan sistem informasi tersebut. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Falgenti dan Pahlevi (2013) yang menyatakan bahwa 

pengguna sistem merasa puas atas kualitas layanan yang diberikan melalui sistem 

administrator. Wang & Liao (2008) menyatakan bahwa kualitas layanan sistem 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh penelitian Utami & Samopa (2013) dan Almutairi & Subramanian 

(2005).  

Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan begitu pentingnya 

pelayanan teknologi informasi yang berkualitas sehingga mampu memudahkan 

pengguna sistem dalam mengoperasikan sistem informasi. Kualitas pelayanan 

yang baik mampu meningkatkan kepuasan para pengguna sistem karena dapat 

mengatasi berbagai macam gangguan yang terjadi. Sebaliknya jika pelayanan 

yang diberikan terhadap sistem informasi buruk maka dapat mengakibatkan 

kekecewaan kepada para pengguna sistem. 
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H3: Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

3.2.4.  Pengaruh Persepsi Manfaat Terhadap Kepuasan Pengguna 

Dalam teori model penerimaan teknologi (technology acceptance model) 

disebutkan bahwa salah satu faktor yang mampu mempengaruhi sebuah teknologi 

informasi dapat diterima oleh pengguna adalah persepsi manfaat (perceived 

usefulness). Persepsi manfaat (perceived usefulness) menjelaskan sejauh mana 

orang percaya bahwa menggunakan sebuah sistem tertentu akan meningkatkan 

performa mereka (Davis, 1989). Kepercayaan tersebut berkaitan dengan tingkat 

kemanfaatan dari penggunaan sistem informasi 

Seddon dan Kiew (1994) menggunakan konstruk kegunaan/manfaat 

(usefulness) untuk mengukur kepuasan pengguna. Persepsi manfaat menjadi 

faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi kepuasan pengguna (Ainin, 

2012). Selain itu persepsi manfaat merupakan faktor utama dalam adposi sistem 

biometrik pada industri hotel (Morosan, 2010) dan penggunaan mobile website 

(Amin et al., 2014). Wixom and Todd (2005) menjelaskan bahwa dua perspektif 

pada keberhasilan sistem dapat diintegrasikan, yaitu penerimaan teknologi dan 

kepuasan pengguna. Dalam penelitian ini penerimaan teknologi diwujudkan dalam 

konstruk persepsi manfaat. 

Penelitian DeLone & McLean (1992) dan DeLone & McLean (2003) tidak 

menggunakan persepsi manfaat (usefulness) melainkan menggunakan 

penggunaan (use). Dalam beberapa penelitian, konstruk penggunaan (use) tidak 

tepat digunakan dalam penilaian kesuksesan sebuah sistem informasi. Hal 

tersebut karena sistem informasi yang digunakan bersifat mandatory, sehingga 

pengukuran terhadap minat penggunaan sebuah sistem informasi menjadi tidak 

berarti. Konstruk penggunaan (use) lebih cocok digunakan dalam sebuah sistem 

informasi yang digunakan secara voluntary. Pada penelitian Oktavia (2016), 

Indriasari (2008), Livari (2005), dan Karaman & Bolen (2015) menggunakan  
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konstruk pengunaan (use), padahal sudah diketahui jika sistem informasi yang 

digunakan adalah bersifat mandatory. Maka pada penelitian ini peneliti 

menggunakan konstruk persepsi manfaat sebagai salah satu faktor yang tepat 

mempengaruhi kepuasan pengguna, karena sistem yang akan diteliti bersifat 

mandatory.  

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membangun asumsi bahwa 

semakin baik persepsi terhadap manfaat sebuah sistem informasi maka kepuasan 

pengguna yang diperoleh semakin meningkat. Sebaliknya, semakin buruk 

persepsi terhadap manfaat sebuah sistem informasi dapat mengakibatkan 

kepuasan pengguna menjadi menurun. Hai ini mendasari peneliti untuk melakukan 

pengujian pengaruh persepsi manfaat terhadap kepuasan pengguna. 

H4: Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 

3.2.5. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kepuasan  

Pengguna 

Dalam teori kognitif sosial diakui bahwa ada kontribusi sosial terhadap 

cara manusia berpikir, bertindak, dan pentingnya proses kognitif terhadap 

motivasi, emosi dan tindakan. Kontribusi sosial dapat berupa dorongan secara 

individual & organisasional terhadap penggunaan sistem informasi. Dalam 

penelitian terkait dengan efektivitas sistem informasi, karakteristik organisasi 

menjadi salah satu bagian penting dari penilaian sistem informasi (Ozkan et al. 

2008). Salah satu karakteristik organisasi diwujudkan dalam dukungan 

manajemen puncak. Romney dan Steinbart (2009:64) menjelaskan dukungan 

manajemen puncak adalah bagaimana manajemen puncak mampu 

mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, membuat tujuan dan 

sasaran sistem, melakukan review dan  mengalokasikan dana. Young & Jordan 

(2008) bahwa dukungan manajemen puncak merupakan faktor penentu 

keberhasilan yang paling penting dalam sebuah proyek sistem informasi 
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Bentuk karakteristik organisasi yang tercermin dalam keterlibatan 

manajemen puncak dalam mendukung berbagai bentuk kegiatan organisasi, salah 

satunya kegiatan implementasi sistem informasi. Selain kualitas informasi dan 

kualitas sistem yang baik, diperlukan juga dukungan dari pemimpin organisasi 

untuk memberikan motivasi, semangat, arahan dan kesediaan menjawab segala 

bentuk pertanyaan saat sistem informasi dijalankan oleh seluruh anggota 

organisasi.  

Keterlibatan manajamen puncak diharapkan mampu memberikan rasa 

puas terhadap para pengguna sistem informasi melalui pengarahan dan 

tanggapan yang tepat dari para pengguna sistem informasi. Rouibah et al. (2009) 

mendapatkan temuan atas penelitianya bahwa diantara beberapa faktor 

organisasi, dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

penggunaan  sistem informasi (usage) dan kepuasan pengguna sistem informasi 

(user satisfaction). Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Komara (2006), 

Cho V (2007), dan Urbach et al. (2011) bahwa dukungan manajemen puncak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Namun hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putrawan et al. (2017) 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membangun asumsi bahwa 

semakin baik dukungan manajemen puncak terhadap implementasi sistem 

informasi dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sebaliknya, manajemen yang 

tidak memberikan dukungan yang baik terhadap implementasi sistem informasi 

akan menurunkan kepuasan pengguna sistem. Hai ini mendasari peneliti untuk 

melakukan pengujian pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan 

pengguna 

H5: Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna 
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3.2.6. Pengaruh Kepuasan Pengguna Terhadap Manfaat Bersih 

Kepuasan pengguna merupakan sifat afektif terhadap aplikasi komputer 

secara spesifik oleh orang yang berinteraksi dengan aplikasi secara langsung (Doll 

dan Torkzadeh, 1988). Kepuasan pengguna dapat diartikan sebagai perasaan 

akhir berupa rasa senang atau tidak senang yang dihasilkan oleh interaksi yang 

terjadi dengan sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1996). Rasa senang dan rasa 

puas yang terjadi pada pengguna sistem informasi merupakan dampak dari 

pemakaian sebuah sistem informasi.  

Manfaat bersih merupakan dampak dari penggunaan sistem informasi 

yang diperoleh oleh individu dan organisasi (DeLone & McLean,2003). Titik akhir 

keberhasilan sistem informasi dapat dilakukan pengukuran secara tepat melalui 

manfaat bersih. Keberhasilan sebuah sistem tidak hanya  diukur dari efisiensi 

biaya, waktu dan penggunaan tetapi juga diukur dari keefektifan atas teknologi 

informasi untuk mendukung strategi organisasi.  Pada level individu memberikan 

pemahaman tentang dampak-dampak positif apa yang telah terwujud pada setiap 

orang akibat dari penggunaan sistem informasi diantaranya adalah kinerja 

individu, produktivitas individu, dan efektivitas individu. Sedangkan pada level 

organisasi memberikan pemahaman tentang dampak-dampak positif apa yang 

telah terjadi pada organisasi/kelompok akibat dari penggunaan sistem informasi 

diantaranya adalah kinerja organisasi, produktvitas organisasi dan, efektivitas 

organiasasi. 

Livari (2005) menjelaskan bahwa kepuasan pengguna memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap dampak individu. Hal ini didukung oleh 

penelitian McGill (2003) yang menjelaskan bahwa kepuasan pengguna 

mempengaruhi secara kuat terhadap dampak individu yaitu melalui produktivitas. 

Rai et al. (2002) juga memiliki pendapat yang sama, namun dampak individu dan 

organisasi diukur dari efektivitas. Dampak individu atas pemakaian sistem 
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informasi dapat diukur melalui pengambilan keputusan (Vlahos et al., 2004). 

Namun Yuthas dan Young (1998) menjelaskan bahwa kepuasan pengguna 

memiliki hubungan yang lemah terhadap pengambilan keputusan. Beberapa 

penelitian telah membuktikan bahwa kepuasan pengguna mempengaruhi kinerja 

(Makokkha dan Ochieng, 2014; Norzaidi dan Salwani, 2009; Wang dan Liao, 

2008). 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membangun asumsi bahwa 

semakin puas pengguna atas sistem informasi maka maanfaat bersih yang 

diperoleh semakin meningkat. Sebaliknya, pengguna sistem yang tidak puas 

terhadap penggunaan sistem informasi dapat mengakibatkan manfaat bersih 

menjadi menurun. Hai ini mendasari peneliti untuk melakukan pengujian pengaruh 

kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih. 

H6: Kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap manfaat bersih 

 



46 
 

BAB IV 

METODE  PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian explanatory dengan cara 

mengidentifikasi fakta dan menjelaskan fenomena permasalahan yang didasarkan 

dari interaksi variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya variabel-variabel tersebut 

dapat dijelaskan hubungannya melalui pengujian hipotesis menggunakan alat uji 

statistik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei karena mengambil data 

secara langsung terhadap populasi. Dari sisi permasalahan, penelitian ini 

termasuk penelitian kausalitas yaitu untuk menganalisis hubungan dan pengaruh 

(sebab-akibat) dari dua atau lebih fenomena. 

4.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. Objek 

penelitiannya adalah seluruh staf bagian evaluasi dan pelaporan di seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang termasuk di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. 

Pemilihan tempat penelitian di Pemerintah Kabupaten Malang disebabkan karena: 

1) Penggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) 

terhadap kegiatan pembangunan baru dirancang pada tanggal 27 April 2016 

oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

2) Pemerintah Kabupaten Malang memiliki komitmen yang besar untuk 

menyukseskan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) yaitu 

melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sinkronisasi 

dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah mulai tahun 2017. 



47 
 

3) Pemerintah Kabupaten Malang termasuk pemerintah daerah yang memiliki 

wilayah terbesar kedua di Jawa Timur, sehingga banyak kegiatan 

pembangunan yang dilakukan di pemerintah daerah ini untuk dilakukan 

monitoring dan evaluasi. 

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh staf bagian evaluasi & 

pelaporan (EVAPOR) yang menggunakan sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. Melalui data yang 

berasal dari Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi Kabupaten 

Malang bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memiliki SKPD yang terdiri atas 91 

SKPD. Populasi dalam penelitian ini sebesar 194 orang. 

Populasi seluruh staf bagian evaluasi dan pelaporan pada Pemerintah 

Kabupaten Malang ditunjukkan dalam Tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 
Data Pengguna SMEP di Pemkab Malang 

No Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Populasi 
(orang) 

1 Dinas  101 

2 Badan 30 

3 Inspektorat 3 

4 Sekretriat 1 

5 Bagian 12 

6 Satuan 2 

7 RSUD 2 

8 Puskesmas 10 

9 Kecamatan 33 

TOTAL 194 
Sumber : Data diolah 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik convenience sampling 

untuk mempermudah pengambilan sampel. Alasan digunakanya teknik 

convenience sampling karena total sampel yang diambil menyesuaikan dengan 
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ketersediaan nomor whatsapp Staf Evaluasi dan Pelaporan sebagai media 

pengiriman kuesioner secara online. 

4.4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

didapatkan secara langsung dari sumber aslinya yaitu responden. Pengumpulan 

data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yaitu staf 

evaluasi & pelaporan yang menggunakan sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan tiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Malang. Kuesioner yang 

dibagikan berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang berkaitan dengan 

variabel-variabel yang diteliti. Prosedur pengumpulan data lebih lengkap sebagai 

berikut : 

1) Surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 

(Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten Malang harus diperoleh terlebih 

dahulu sebagai syarat izin penelitian ke SKPD. Surat izin tersebut didapatkan 

dengan memberikan surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. 

2) Peneliti datang ke Bagian Administrasi dan Pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Malang dengan membawa surat izin penelitian dan meminta daftar 

nomor whatsapp Staf Evaluasi dan Pelaporan di setiap SKPD. 

3) Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui link kuesioner yang 

dikirim via whatsapp dengan bantuan staf Bagian Administrasi Pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Malang. 

4) Waktu yang diberikan oleh peneliti kepada responden untuk mengisi 

kuesioner kurang lebih satu minggu. 

5) Jika selama seminggu responden belum melakukan pengisian kuesioner, 

maka peneliti berusaha untuk mengingatkan kembali kepada responden untuk 

melakukan pengisian kuesioner dengan batas waktu maksimal 3 hari. 
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6) Seluruh kuesioner yang telah terkumpul akan dilakukan pengecekan, 

verifikasi kriteria, melakukan rekapitulasi data dan melakukan pengolahan 

data.  

4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Konstruk 

Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model 

kesuksesan Delone & McLean (2003) yang telah dilakukan modifikasi model. 

Tujuan dilakukan modifikasi model tersebut untuk menyesuaikan pengukuran 

kesuksesan sistem informasi dengan kondisi yang ada pada sektor publik. 

Variabel independen (eksogen) dalam penelitian ini terdiri atas: kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan, persepsi manfaat dan dukungan manajemen 

puncak. Variabel dependen (endogen) dalam penelitian ini terdiri atas: kepuasan 

pengguna dan manfaat bersih. Berikut merupakan penjelasan masing-masing 

variabel yang akan dilakukan pengujian: 

4.5.1. Variabel Eksogen: Kualitas Sistem 

Kualitas sistem merupakan performa menyeluruh dari sistem informasi 

(Bharaty dan Chaudury, 2004). Performa tersebut dapat berupa perpaduan antara 

perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam penelitian ini kualitas sistem memiliki 

keterkaitan dengan performa sistem, fitur-fitur sistem, kemanan sistem dan user 

interface. 

Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kualitas sistem terhadap 

kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian Livari (2005), Falgenti & Pahlevi 

(2013) dan Fub et al. (2007). Indikator konstruk kualitas tersebut terdiri atas 5 

pertanyaan dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Sistem mudah untuk digunakan (ease of  use): kemudahan pengguna dalam 

mengoperasikan sistem SMEP sehari-hari 
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2) Sistem mudah untuk dipelajari (user friendly): tampilan sistem yang baik akan 

memudahkan pengguna dalam menggunakan dan mempelajari sistem 

SMEP. 

3) Kecepatan akses sistem (response time): akses terhadap data pada saat 

melakukan inputan dan menerima output berjalan dengan cepat 

4) Keandalan sistem (reliability): sejauh mana sistem SMEP mampu  bekerja 

tanpa adanya kesalahan 

5) Keamanan sistem (security): kemampuan SMEP melidungi terhadap data-

data, informasi dan segala bentuk gangguan terhadap sistem. 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 5 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti kualitas sistem semakin bagus, sedangkan semakin 

rendah skor pada konstruk ini berarti kualitas sistem semakin buruk. 

4.5.2. Variabel Eksogen: Kualitas Informasi 

Kualitas informasi merujuk pada keluaran (output) dari sistem informasi 

yang menyangkut tentang nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi informasi yang 

dihasilkan (DeLone & McLean, 2002). Keluaran tersebut berfokus pada  keluaran 

yang diproduksi atas sebuah sistem informasi. Dalam penelitian ini kualitas 

informasi merupakan output yang dihasilkan dari Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP). 

Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian Livari (2005), DeLone & 

McLean (2003) dan McGill (2003). Indikator konstruk kualitas informasi tersebut 

terdiri atas 5 pertanyaan dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Kelengkapan informasi (completeness): informasi yang disajikan oleh sistem 

SMEP secara lengkap 
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2) Informasi yang relevan (relevance): informasi yang disajikan oleh sistem 

SMEP sesuai dengan kebutuhan pengguna 

3) Informasi yang akurat: informasi yang disajikan oleh sistem SMEP tepat dan 

tidak mengandung banyak kesalahan 

4) Informasi yang terbaru (up to date): informasi yang disajikan oleh sistem 

SMEP memberikan informasi terkini 

5) Format jelas dan mudah dipahami (ease of understanding): Pengguna sistem 

mampu menangkap dengan jelas dan mudah informasi yang dihasilkan sistem 

SMEP 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 5 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti kualitas informasi semakin bagus, sedangkan 

semakin rendah skor pada konstruk ini berarti kualitas informasi semakin buruk 

4.5.3. Variabel Eksogen: Kualitas Layanan 

Kualitas layanan merupakan keseluruhan dukungan yang ditawarkan 

bagian staf teknologi informasi dan penyedia layanan kepada para pengguna 

untuk memastikan sistem dapat diaplikasikan baik secara internal maupun 

eksternal (Petter et al. 2008). Kualitas layanan menjadi faktor penting untuk 

menjalankan aktivitas operasional penggunaan sistem informasi. Dalam penelitian 

ini, kualitas pelayanan merujuk pada pelayanan yang diberikan vendor dan staf IT 

terhadap pengguna Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. 

Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kualitas layanan 

terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian DeLone & McLean 

(2003), McGill (2003) dan Jiang et al. (2002) Indikator konstruk kualitas layanan 

tersebut terdiri atas 4 pertanyaan dan indikator yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 
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1) Empati (emphaty): minat yang tulus oleh vendor dan staf IT untuk 

menyelesaikan permasalahan sistem yang terjadi 

2) Kecepatan Tanggap (responsiveness): kecepatan dan ketanggapan vendor 

dan staf IT untuk menyelesaikan permasalahan sistem yang terjadi 

3) Jaminan (assurance): jaminan vendor dan staf IT untuk memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi pengguna 

4) Keandalan (reliability): kemampuan vendor dan staf IT untuk melakukan 

pelayanan sistem dengan baik tanpa ada kesalahan. 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 4 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti kualitas pelayanan semakin bagus, sedangkan 

semakin rendah skor pada konstruk ini berarti kualitas pelayanan semakin buruk. 

4.5.4. Variabel Eksogen: Persepsi manfaat 

Persepsi manfaat (perceived usefulness) menjelaskan sejauh mana 

orang percaya bahwa menggunakan sebuah sistem tertentu akan meningkatkan 

performa mereka (Davis, 1989). Chin & Todd (1995)  memandang persepsi 

manfaat dari beberapa perspektif di antaranya mampu membuat pekerjaan 

menjadi lebih mudah, bermanfaat, mampu meningkatkan produktivitas, mampu 

meningkatkan efektivitas, dan meningkatkan kinerja sebuah pekerjaan. Tidak 

hanya membuat pekerjaan lebih mudah dan bermanfaat, namun Seddon dan Kiew 

(1994) bahwa sesuatu akan berguna jika mampu memberikan manfaat di masa 

depan. Persepsi manfaat adalah persepsi yang berkaitan dengan persepsi 

manfaat yang diperoleh pengguna saat mengoperasikan sistem serta penting atau 

tidak sistem tersebut digunakan. Dalam penelitian ini pengguna akan merasakan 

penting atau tidaknya Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dalam 

membantu pekerjaan pengguna sistem. 
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Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran persepsi manfaat 

terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian Seddon & Kiew (1994) 

dan Oktavia (2016). Indikator konstruk persepsi manfaat tersebut terdiri atas 3 

pertanyaan dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Sistem informasi dianggap penting bagi pengguna sistem 

2) Sistem informasi mampu mempermudah pekerjaan para pengguna sistem 

3) Sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan pengguna sistem 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 3 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti sistem dianggap memiliki manfaat yang lebih, 

sedangkan semakin rendah skor pada konstruk ini berarti sistem dianggap tidak 

memiliki manfaat. 

4.5.5. Variabel Eksogen: Dukungan Manajemen Puncak 

Romney dan Steinbart (2009:64) menjelaskan bahwa dukungan 

manajemen puncak adalah bagaimana manajemen puncak mendefinisikan 

informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, membuat tujuan serta sasaran 

sistem, melakukan review sistem dan mengalokasikan dana. Dukungan 

manajemen puncak berada pada karakteristik organisasi dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, dukungan manajemen puncak merupakan dukungan yang 

diberikan manajemen puncak kepada pengguna Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan. 

Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran dukungan manajemen 

puncak terhadap kepuasan pengguna di didapatkan dari penelitian  Cho (2007), 

Rouibah (2009), Urbach et al. (2011). Indikator konstruk dukungan tersebut terdiri 

atas 4 pertanyaan dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1) Partisipasi aktif: manajemen puncak secara aktif ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan sistem 

2) Pendanaan sistem: manajemen puncak mampu memfasilitasi pendanaan 

atas perawatan dan pengembangan sistem 

3) Kepedulian terhadap sistem: manajemen puncak peduli terhadap kinerja 

operasional sistem 

4) Dorongan pada divisi terkait: manajemen puncak mendorong divisi terkait 

untuk menggunakan sistem 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 4 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti dukungan manajemen puncak semakin baik, 

sedangkan semakin rendah skor pada konstruk ini berarti dukungan manajemen 

puncak semakin buruk. 

4.5.6. Variabel Endogen: Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna dapat diartikan sebagai perasaan akhir berupa rasa 

senang atau tidak senang yang dihasilkan oleh interaksi yang terjadi dengan 

sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1996). Kepuasan pengguna dalam penelitian 

ini berada pada karakteristik manusia (human) sebagai pengguna sistem 

informasi. Dalam penelitian ini kepuasan pengguna merupakan rasa puas dan 

rasa senang yang timbul sebagai akibat dari pemakaian Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan. 

Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna  

didapatkan dari penelitian  Wang & Liao (2008), McGill et al. (2003) dan Oktavia 

(2016). Indikator konstruk kepuasan pengguna tersebut terdiri atas 4 pertanyaan 

dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1) Rasa puas terhadap penggunaan sistem: pengguna merasa puas atas sistem 

setelah menggunakan sistem 

2) Efektivitas sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna: kebutuhan 

pengguna terpenuhi dengan baik melalui sistem 

3) Efisiensi sistem dalam menyelesaikan tugas pengguna: tugas dan pekerjaan 

pengguna dapat diselesaikan secara efisien oleh sistem 

4) Pengalaman menyenangkan menggunakan sistem: pengguna memiliki 

pengalaman baik dan menyenangkan dalam  menggunakan sistem 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 4 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti pengguna sistem semakin puas, sedangkan semakin 

rendah skor pada konstruk ini berarti pengguna sistem tidak puas. 

4.5.7. Variabel Endogen: Manfaat Bersih 

Manfaat bersih merupakan dampak dari penggunaan sistem informasi 

yang diperoleh oleh individu dan organisasi (DeLone & McLean, 2003). Dampak 

tersebut merupakan efek yang dirasakan para pengguna sistem informasi setelah 

menggunakan sistem tersebut. Dalam penelitian ini, dampak yang dihasilkan dari 

penggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi  Pembangunan di antaranya berupa 

produktivitas, kinerja dan efektivitas kerja.  

Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran manfaat bersih  

didapatkan dari penelitian  Petter et al. (2008) dan Sedera & Gable (2004). 

Indikator konstruk kualitas tersebut terdiri atas 6 pertanyaan dan indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Kinerja pengguna sistem: tingkat keberhasilan, pencapaian dan pelaksanaan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas oleh pengguna sistem 
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2) Efektivitas pengguna sistem: penyelesaian pekerjaan pengguna sistem 

sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya 

3) Produktivitas pengguna sistem: seberapa banyak pekerjaan yang dapat 

diselesaikan pengguna sistem  

4) Kinerja Organisasi: tingkat keberhasilan, pencapaian dan pelaksanaan dalam 

menyelesaikan kegiatan, program dan kebijaksanaan oleh organisasi 

5) Efektivitas Organisasi: pencapaian kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan 

dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya 

6) Produktivitas Organisasi: seberapa banyak kegiatan organisasi mampu 

diselesaikan oleh organisasi 

Indikator-indikator di atas diukur melalui 6 pertanyaan dengan 7 skala 

likert di antaranya sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) agak 

tidak setuju, (4) netral, (5) agak setuju, (6) setuju, (7) sangat setuju. Semakin tinggi 

skor pada konstruk ini berarti manfaat bersih yang diperoleh semakin baik, 

sedangkan semakin rendah skor pada konstruk ini berarti manfaat bersih yang 

diperoleh semakin buruk. Konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabel 4.2 
Ringkasan Konstruk dan Indikator yang Digunakan dalam Penelitian 

No Konstruk Indikator Kode 

1 Kualitas 
Sistem (KS) 

1. Sistem mudah untuk digunakan (ease of use)   
2. Sistem mudah dipelajari (easy of learning)  
3. Kecepatan akses sistem (response time) 
4. Keandalan sistem (reliability)  
5. Keamanan sistem (security)  

KS1 
KS2 
KS3 
KS4 
KS5 

 2 Kualitas 
Informasi 

(KI) 

1. Kelengkapan informasi (completeness) 
2. Informasi yang relevan (relevance)  
3. Informasi yang akurat  
4. Informasi yang up to date  
5. Format yang jelas dan mudah dipahami (ease 

of understanding)  

KI1 
KI2 
KI3 
KI4 
KI5 

3 Kualitas 
Layanan 

(KL) 

1. Empati (emphaty) 
2. Kecepatan tanggap (responsiveness)  
3. Jaminan (assurance)  
4. Keandalan (reliability) 

KL1 
KL2 
KL3 
KL4 

4 Persepsi 
manfaat 
(KPR) 

1. Sistem informasi dianggap penting oleh 
pengguna 

2. Sistem informasi mampu mempermudah 
pekerjaan pengguna 

3. Sistem informasi sesuai dengan kebutuhan 
pekerjaan pengguna 

KPR1 
KPR2 
KPR3 

5 Dukungan 
Manajemen 

Puncak 
(DMP) 

1. Partisipasi aktif 
2. Pendanaan sistem 
3. Kepedulian terhadap sistem 
4. Dorongan pada divisi terkait 

DMP1 
DMP2 
DMP3 
DMP4 

6 Kepuasan 
Pengguna 

(KP) 

1. Rasa puas terhadap penggunaan sistem 
2. Efektivitas sistem informasi untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna 
3. Efisiensi sistem informasi dalam 

menyelesaikan tugas pengguna  
4. Pengalaman menyenangkan menggunakan 

sistem 

KP1 
KP2 

 
KP3 

 
KP4 

 

7 Manfaat 
Bersih (MB) 

1. Kinerja Individu  
2. Peningkatan Efektivitas Individu 
3. Produktivitas Individu 
4. Kinerja Organisasi  
5. Efektivitas Organisasi  
6. Produktivitas Organisasi  

MB1 
MB2 
MB3 
MB4 
MB5 
MB6 

Sumber : Data diolah 

4.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Partial Least Square (PLS). Aplikasi yang digunakan adalah SmartPLS2 . Alasan 

peneliti menggunakan PLS yaitu bahwa metode statistik ini  dapat digunakan untuk 

menguji atas efek prediksi hubungan di antara variabel laten yang berada dalam 
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satu model. Selain itu dalam pengujian melalui PLS, data tidak harus terdistribusi 

normal dan dapat digunakan untuk menguji model penelitian yang menggunakan 

dasar teori lemah (Hartono dan Abdilah, 2009:21-22). Penggunaan PLS juga dapat 

dilakukan pada jumlah sampel yang kecil (Hartono dan Abdilah, 2009:21). 

Sehingga PLS-SEM dianggap lebih cocok digunakan sebagai alat analisis statistik 

dalam penelitian ini. 

4.6.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian dapat digunakan apabila 

memenuhi syarat tertentu. Tentunya instrumen tersebut harus bisa memenuhi 

kriteria uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahi kemampuan instrumen penelitian dalam mengukur apa yang harusnya 

diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur 

dan responden. (Hartono dan Abdillah, 2009:58). 

a) Validitas 

Validitas dapat dibagi atas validitas eksternal dan validitas internal. 

Vaiditas eksternal merujuk pada hasil sebuah penelitian dapat digeneralisir ke 

semua objek, situasi dan waktu yang berbeda, sedangkan validitas internal 

merujuk kepada kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang harus 

dikur atas sebuah konsep. (Hartono dan Abdillah, 2009:58).  

Dalam penelitian ini, validitas akan diukur berdasarkan validitas 

konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berkaitan dengan 

prinsip bahwa pengukuran-pengukuran suatu konstruk sebaiknya berkorelasi 

tinggi. Validitas konvergen ini terjadi apabila terdapat skor dari dua instrumen 

yang berbeda mengukur konstruk yang sama memiliki korelasi yang tinggi 

(Hartono dan Abdillah, 2009:60). Pengukurannya didasarkan atas hasil faktor 

loading, average variance extracted (AFE) dan communality. Sedangkan 

validitas diskriminan berkaitan dengan prinsip bahwa pengukuran-
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pengukuran konstruk yang berbeda sebaiknya tidak memiliki korelasi yang 

tinggi. Pengukuran validitas diskriminan dapat dilihat dari akar AVE harus 

lebih tinggi dari korelasi variabel laten dan melihat skor cross loading (Hartono 

dan Abdillah, 2009:61).  

Tabel 4.3 
Parameter Uji Validitas 

Pengujian Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Faktor Loading > 0,7 

Average Varianced Extracted 
(AVE) 

> 0,5 

Communality > 0,5 
Diskriminan Akar AVE dan Korelasi Variabel 

Laten 
Akar AVE > 
Korelasi Variabel 
Laten 

Cross Loading > 0,7  

Sumber : Diadaptasi dari Chin (1995) dalam Hartono dan Abdillah (2009:61) 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas berkaitan dengan pengujian untuk mengukur akurasi, 

konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran 

(Hartono dan Abdillah, 2009:61). Pengukuranya dapat dilihat dari skor 

composite reliability lebih dari 0.7 

c) Pilot Test 

Pilot test dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas dari instrumen penelitian. Peneliti menggunakan 30 responden 

pengguna sistem montoring dan evaluasi pembangunan di Pemerintah 

Kabupaten Malang. Pertimbangan peneliti menggunakan responden tersebut 

karena memiliki karakteristik yang sama dengan objek penelitian.  

4.6.2. Metode Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif menjelaskan bahwa statistik deskriptif menggambarkan 

fenomena dan karakteristik dari data. Karakteristik tersebut dapat berupa jabatan, 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman berkerja. Selain itu 

sebaran jawaban oleh responden dapat dijelaskan melalui tabulasi tabel. Hal ini 
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akan mempermudah peneliti untuk menjelaskan tanggapan responden mengenai 

kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, persepsi manfaat, 

dukungan manajemen puncak, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. 

4.6.3. Metode Analisis Inferensial 

Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling 

(SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). SEM adalah metode analisis 

persamaan struktural untuk menguji pengaruh variabel eksogen dan endogen. 

Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS2.  PLS merupakan 

analisis persamaan struktural berbasis varian dimana secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran dan struktural (Hartono dan Abdillah, 

2009:14). Uji validitas dan reliabilitas berkaitan dengan model pengukuran 

sedangkan uji kausalitas berkaitan dengan model pengukuran struktural. 

Dalam penerapanya PLS dianggap lebih handal dalam menguji prediksi 

dibandingkan LISREL, AMOS dan OLS dimana tidak mendasarkan pada berbagai 

asumsi, mampu dipakai pada model dengan landasan teori lemah, mampu dipakai 

pada data tidak terdistribusi normal, dapat dipakai pada sampel yang kecil dan 

dapat dipakai untuk konstruk formatif dan reflektif (Hartono dan Abdillah, 2009:15).  

Dalam penggunaan PLS sebagai metode analisis diperlukan prosedur 

yang tepat dalam penggunaanya menurut Ghozali dan Latan (2014:53), yaitu :  

a) Konseptualisasi model 

b) Menentukan metode analisis algorithm 

c) Menentukan metode resampling 

d) Menggambarkan diagram jalur dan mengkonversi ke persamaan 

e) Evaluasi model 

Prosedur awal peneliti melakukan konseptualisasi model dengan 

menggunakan 5 konstruk eksogen dan 2 konstruk endogen yang diukur dengan 3 

sampai 6 indikator. Selanjutnya metode analisis algorithm yang digunakan adalah 
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SmartPLS2 dan dilakukan resampling melalui bootstraping. Prosedur berikutnya 

menggambarkan diagram jalur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1 

Diagram Jalur Penelitian 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan diagram jalur diatas, maka dapat dibuat model persaman 

hubungan di antara variabel laten. Model strukturalnya (inner model)  dan model 

pengukuranya (outer model) sebagai berikut: 

a) Persamaan inner model: 

KP : β1KS + β2KI + β3KL + β4KPR + β5DMP + ζ1 

MB : β6KP + ζ2 

Keterangan : 
KS  : Variabel Kualitas Sistem 
KI  : Variabel Kualitas Informasi 
KL  : Variabel Kualitas Layanan 
KPR : Persepsi manfaat 
DMP : Variabel Dukungan Manajemen Puncak 
KP  : Variabel Kepuasan Pelanggan 
MB  : Manfaat Bersih 
β1... β10 : Koefisien Jalur 
ζ1.... ζ2 :  Error Pengkuran 
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b) Persamaan outer model pada TabWel 4.4: 

Tabel 4.4 
Persamaan Outer Model 

Jenis Variabel Konstruk Persamaan Outer 
Model 

Variabel Laten Eksogen Kualitas Sistem (KS) KS1=λ1KSKS + δ1 
KS2=λ2KSKS + δ2 
KS3=λ3KSKS + δ3 
KS4=λ4KSKS + δ4 
KS5=λ5KSKS + δ5 

Variabel Laten Eksogen Kualitas Informasi (KI) KI1=λ1KIKI + δ1 
KI2=λ2KIKI + δ2 
KI3=λ3KIKi + δ3 
KI4=λ4KIKI + δ4 

KI5=λ5KIKI + δ5 

Variabel Laten Eksogen Kualitas Layanan (KL) KL1=λ1KLKL + δ1 
KL2=λ2KLKL + δ2 
KL3=λ3KLKL + δ3 
KL4=λ4KLKL + δ4 

Variabel Laten Eksogen Persepsi manfaat 
(KPR) 

KPR1=λ1PSKPR + δ1 
KPR2=λ2PSKPR + δ2 
KPR3=λ3PSKPR + δ3 

Variabel Laten Eksogen Dukungan Manajemen 
Puncak (DMP) 

DMP1=λ1DMPDMP + δ1 
DMP2=λ2DMPIDMP + δ2 
DMP3=λ3DMPDMP + δ3 
DMP4=λ4DMPDMP + δ4 

Variabel Laten Endogen Kepuasan Pengguna 
(KP) 

KP1=λ1KPKP + ε1 

KP2=λ2KPKP + ε2 

KP3=λ3KPKP + ε3 

KP4=λ4KPKP + ε4 

Variabel Laten Endogen Manfaat Bersih (MB) MB1=λ1MBMB + ε1 

MB2=λ2MBMB + ε2 

MB3=λ3MBMB + ε3 

MB4=λ4MBMB + ε4 

MB5=λ5MBMB + ε5 

Sumber : Data diolah 

Selanjutnya dilakukan evaluasi model melalui PLS dimana dibagi menjadi 

evaluasi outer model dan inner model, penjelasannya sebagai berikut: 

1) Evaluasi outer model 

Evaluasi outer model digunakan untuk melakukan pengukuran 

terhadap validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas diarahkan terhadap 

pengujian validitas konstruk untuk mengetahui seberapa baik hasil yang 

diperoleh atas penggunaan suatu pengukuran dalam mendefinisikan konstruk.  
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Pengujian validitas dilakukan melalui uji validitas konvergen dan uji 

validitas diskriminan. Validitas konvergen berkaitan dengan pengukuran-

pengukuran suatu konstruk yang sebaiknya berkorelasi tinggi.  Skornya 

dianggap memenuhi jika nilai faktor loading lebih dari 0.7, average varianced 

extracted (AVE) lebih dari 0.5 dan communality lebih dari 0.5. Validitas 

diskriminan berkaitan dengan pengukur-pengukur konstruk yang berbeda 

seharusnya tidak berkorelasi. Skornya dianggap memenuhi jika nilai akar AVE 

lebih besar dari pada nilai korelasi variabel laten dan nilai cross loading lebih 

dari 0.7 (Hartono dan Abdillah, 2009;60-61). 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur akurasi, konsistensi 

dan ketepatan alat ukur dalam melakukan pengukuran. Dapat dikatakan lolos 

uji reliabilitas jika nilai composite reliability diatas 0,7. Namun skor composite 

reliability diatas 0,6 masih dapat diterima (Hair et al., 2006) 

2) Evaluasi inner model  

Inner model merupakan model struktral untuk memprediksi hubungan 

kausalitas di antara variabel laten. Pengukuran signifikansi untuk mendukung 

hipotesis diketahui dari perbandingan T-statistics lebih tinggi dari pada T-table 

yang artinya hipotesis terdukung. (Hartono dan Abdillah, 2009:87). Untuk 

tingkat keyakinan sebesar 95% dengan alpha 5% maka nilai T-table yaitu > 1.96 

untuk hipotesis two tailed dan > 1.64 untuk hipotesis one tailed.  Dalam 

penelitian ini hipotesisnya merupakan hipotesis one tailed.   

Inner model dalam PLS juga dapat diukur berdasarkan R2. Nilai R2 dapat 

digunakan untuk mengukur variasi perubahan variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Jika nilai R2 tinggi maka dapat dinyatakan model tersebut 

baik sebagai model prediksi. Selain itu inner model dalam PLS juga dapat 

diukur berdasarkan Q2. Jika nilai Q2 lebih besar dari 0 maka menunjukkan 

model memiliki relevansi prediktif. 
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4.7. Pilot Test 

Penggunaan pilot test dilakukan untuk melakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas pada instrumen penelitian. Pengukuran uji validitas menggunakan skor 

faktor loading, average variance extracted (AVE), communality, akar AVE, korelasi 

variabel laten dan cross loadng. Pengukuran uji reliabilitas menggunakan skor 

cronbach’s alpha dan composite reliability. Selanjutnya pertanyaan dalam 

kuesioner dievaluasi untuk menentukan apakah pertanyaan tersebut perlu untuk 

dihapus atau dibetulkan struktur kalimat yang masih belum tepat melalui pengujian 

validitas dan reliabiltas. Jika pengujian telah valid dan reliabel sesuai dengan 

syarat yang telah telah dilakukan, artinya pertanyaan pada kuesioner sudah tepat 

dan dapat dipahami oleh responden, sehingga dapat dilanjutkan kepada 

responden dengan jumlah yang lebih banyak. 

Pilot test pada penelitian ini dilakukan kepada 30 responden yaitu Staf 

Evaluasi di 3 skpd yaitu DLH, BKD dan BPKAD Pemerintah Kabuapten Malang. 

Alasan pemilihan responden tersebut karena staf tersebut langsung berinteraksi 

dengan penggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dalam 

pekerjaan mereka sehari-hari.  

4.7.1. Hasil Pengujian Validitas Konvergen (Pilot Test) 

Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan melihat skor pada nilai 

outer loading, average variance extracted (AVE) dan communality. Seluruh 

indikator dikatakan memenuhi syarat pengujian validitas konvergen jika nilai outer 

loading > 07, average variance extracted (AVE) > 0.7, dan communality > 0.5 

(Hartono dan Abdillah, 2009;81). Berikut merupakan nilai outer loading pada setiap 

instrumen penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Nilai Outer Loading – Pilot Test 

Konstruk Penelitian 
Indikator 
Penelitian 

Skor Outer 
Loading 

Kualitas Sistem 

 KS1 0,7948 

 KS2 0,8463 

 KS3 0,2725 

 KS4 0,8214 

 KS5 0,8581 

Kualitas Informasi 

 KI1 0,7838 

 KI2 0,8629 

 KI3 0,7893 

 KI4 0,8314 

 KI5 0,899 

Kualitas Layanan 

 KL1 0,852 

 KL2 0,8557 

 KL3 0,7792 

 KL4 0,7281 

Persepsi manfaat 

 KPR1 0,9309 

 KPR2 0,8122 

 KPR3 0,7376 

Dukungan Manajemen Puncak 

DMP1 0,8367 

DMP2 0,T159 

DMP3 0,8406 

DMP4 0,8637 

Kepuasan Pengguna 

 KP1 0,7811 

 KP2 0,826 

 KP3 0,8779 

 KP4 0,8431 

Manfaat Bersih 

 MB1 0,919 

 MB2 0,7569 

 MB3 0,7624 

 MB4 0,9335 

 MB5 0,706 

 MB6 0,9229 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dijelaskan bahwa seluruh skor outer 

loading di setiap indikator lebih dari 0,7. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

setiap instrumen penelitian telah lulus pengujian validitas konvergen. Namun pada 

indikator KS3, skor outer loading berada di bawah 0,7 yaitu sebesar 0,275, 

sehingga indikator KS3 harus dihapus.  

Setelah melihat nilai outer loading pada setiap instrumen, selanjutnya 

menguji validitas konvergen melalui skor average variance extracted (AVE) dan 

communality. Berikut merupakan nilai average variance extracted (AVE) dan 

communality pada setiap instrumen penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Nilai AVE dan Communality - Pilot Test 

Konstruk Penelitian Skor AVE Skor Communality 

Kualitas Sistem 0,6885 0,6885 

Kualitas Informasi 0,6963 0,6963 

Kualitas Layanan 0,6489 0,6489 

Persepsi manfaat 0,6901 0,6901 

Dukungan Manajemen Puncak 0,7479 0,7479 

Kepuasan Pengguna 0,6935 0,6935 

Manfaat Bersih 0,7034 0,7034 

Sumber: Data diolah 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa skor average variance 

extracted (AVE) dan communality pada setiap konstruk lebih dari 0,5. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa instrumen penelitian telah lulus pengujian validitas 

konvergen. 

4.7.2. Hasil Pengujian Validitas Diskriminan (Pilot Test) 

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat skor pada nilai 

akar AVE, korelasi variabel laten dan cross loading. Seluruh indikator dikatakan 

memenuhi syarat pengujian validitas konvergen jika nilai akar AVE > korelasi 

variabel laten dan  cross loading > 0.7 (Hartono dan Abdillah, 2009;81). Berikut 

merupakan perbandingan antara akar AVE dengan korelasi variabel laten yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten – Pilot Test 

Konstruk 
Penelitian 

Skor 
AVE 

Akar 
AVE 

DMP KP KI KL KS MB KPR 

DMP 0,7479 0,8648 1 0 0 0 0 0 0 

KP 0,6935 0,8328 0,653 1 0 0 0 0 0 

KI 0,6963 0,8344 0,624 0,655 1 0 0 0 0 

KL 0,6489 0,8055 0,474 0,569 0,637 1 0 0 0 

KPR 0,6885 0,8298 0,677 0,559 0,645 0,478 1 0 0 

MB 0,7034 0,8387 0,729 0,765 0,644 0,582 0,515 1 0 

PS 0,6901 0,8307 0,524 0,764 0,697 0,431 0,617 0,669 1 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dijelaskan bahwa skor akar AVE di setiap 

konstruk lebih besar dari pada korelasi konstruk antar variabel laten. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa instrumen penelitian memenuhi salah satu syarat lulus 

pengujian validitas diskriminan.  Selain membandingkan akar AVE dengan korelasi 

variabel laten, dibutuhkan juga skor cross loading dalam pengujian validitas 

konvergen. Berikut merupakan skor cross loading yang ditunjukkan pada Tabel 

4.8. 

Tabel 4.8 
Nilai Cross Loading – Pilot Test 

Konstruk 
Penelitian 

DMP KP KI KL KS MB KPR 

DMP1 0,8367 0,4673 0,5943 0,3877 0,4528 0,6138 0,4006 

DMP2 0,9159 0,5932 0,5398 0,5282 0,6664 0,689 0,492 

DMP3 0,8406 0,5104 0,4662 0,2801 0,6859 0,5881 0,3221 

DMP4 0,8637 0,6551 0,5617 0,4224 0,5341 0,628 0,5595 

 KI1 0,5259 0,471 0,7838 0,6369 0,3112 0,5223 0,4576 

 KI2 0,4176 0,5803 0,8629 0,5181 0,5243 0,4327 0,6078 

 KI3 0,5773 0,4638 0,7893 0,6123 0,4753 0,6462 0,3977 

 KI4 0,5537 0,5929 0,8314 0,4155 0,6334 0,6391 0,6853 

 KI5 0,549 0,6016 0,899 0,522 0,6948 0,4769 0,7012 

 KL1 0,2451 0,403 0,4109 0,852 0,3726 0,2354 0,2095 

 KL2 0,4894 0,5318 0,4413 0,8557 0,4985 0,4774 0,3062 

 KL3 0,4279 0,5385 0,6778 0,7792 0,3312 0,6329 0,5009 

 KL4 0,2928 0,2351 0,5069 0,7281 0,3004 0,507 0,3484 

 KP1 0,5173 0,7809 0,4617 0,5109 0,4234 0,5298 0,3762 

 KP2 0,508 0,8261 0,5972 0,4243 0,4201 0,5971 0,8262 

 KP3 0,5165 0,8781 0,6444 0,3508 0,4341 0,7806 0,7848 

 KP4 0,6481 0,843 0,4486 0,6545 0,5951 0,6083 0,4721 

 KS1 0,4936 0,1774 0,2936 0,2835 0,787 0,2694 0,2336 

 KS2 0,508 0,4098 0,4357 0,304 0,8306 0,4295 0,5167 

 KS4 0,6135 0,4014 0,4414 0,281 0,8192 0,3741 0,4852 

 KS5 0,6051 0,6349 0,7474 0,5766 0,8795 0,5198 0,6239 

 MB1 0,6754 0,712 0,5827 0,471 0,5495 0,919 0,7285 

 MB2 0,3141 0,589 0,2879 0,342 0,2129 0,7569 0,4997 

 MB3 0,5365 0,6542 0,48 0,4944 0,371 0,7624 0,5148 

 MB4 0,6885 0,6706 0,7121 0,5859 0,4366 0,9335 0,6281 

 MB5 0,6469 0,5159 0,5489 0,4388 0,4485 0,706 0,3762 

 MB6 0,7851 0,6807 0,6083 0,578 0,5482 0,9229 0,5675 

 KPR1 0,4044 0,6724 0,5924 0,378 0,5951 0,5837 0,9309 

 KPR2 0,5205 0,6368 0,6742 0,3917 0,5232 0,6184 0,8123 

 KPR3 0,3778 0,589 0,4603 0,2996 0,4086 0,456 0,7375 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat dijelaskan bahwa skor cross loading di 

setiap indikator lebih dari 0,7.  Hal ini berarti indikator-indikator yang berbeda di 
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antara konstruk lainnya memiliki korelasi yang lebih rendah dibandingkan dengan 

korelasi indikator di dalam setiap konstruk sendiri, sehingga dapat diartikan bahwa 

instrumen penelitian telah lulus pengujian validitas diskriminan. 

4.7.3. Hasil Pengujian Reliabilitas (Pilot Test) 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat skor pada nilai cronbach’s 

alpha dan composite reliability. Seluruh indikator dikatakan memenuhi syarat 

pengujian reliabilitas jika nilai akar cronbach’s alpha > 0.7 dan  composite reliability 

> 0.7 (Hartono dan Abdillah, 2009;81). Berikut merupakan nilai cronbach’s alpha 

dan composite reliability yang ditunjukkan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability – Pilot Test 

Konstruk Penelitian Composite Reliability Cronbachs Alpha 

Kualitas Sistem 0,8982 0,8593 

Kualitas Informasi 0,9196 0,8906 

Kualitas Layanan 0,8804 0,8249 

Persepsi manfaat 0,8688 0,7692 

Dukungan Manajemen Puncak 0,9222 0,8879 

Kepuasan Pengguna 0,9003 0,8536 

Manfaat Bersih 0,9336 0,9123 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dijelaskan bahwa skor composite reliability 

dan cronbach’s alpha lebih dari 0,7. Kedua skor tersebut dapat digunakan dalam 

mengukur konsistensi internal sebuah alat pengukuran. Hal ini berarti, instrumen 

penelitian telah lulus dalam pengujian reliabilitas. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan pemerintah daerah yang 

memiliki wilayah terbesar kedua di Jawa Timur. Total Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang sebesar 91 SKPD yang terdiri 

atas 33 Kecamatan, 24 Dinas, 7 Badan, 2 RSUD, 10 Puskesmas, 12 Bagian dan 

3 organisasi lain. Dalam pelaksanaan survei di Pemerintah Kabupaten Malang 

dilakukan kurang lebih selama satu bulan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai 

dengan 20 juli 2019. Total 138 responden yang telah mengisi kuesioner dengan 

baik dan benar. 

Pendistribusian kuesioner dilakukan secara online melalui bantuan aplikasi 

google form. Alasan penggunaan kuesioner online adalah pertimbangan lokasi 

SKPD yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain karena Pemerintah 

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Untuk mendapatkan 

responden secara online, maka peneliti bekerja sama dengan Bagian Administrasi 

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang selaku koordinator Bidang Evaluasi 

dan Pelaporan. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan dengan memohon ijin untuk 

meminta seluruh nomor handphone Staf Evaluasi dan Pelaporan yang ada di 

setiap SKPD. Total responden yang bisa didapatkan nomornya sebesar 158 

orang. Melalui nomor handphone tersebut, peneliti membagikan kuesioner secara 

online dengan memberikan link kuesioner melalui aplikasi whatsapp dengan 

melampirkan surat ijin penelitian. Peneliti memberikan batasan waktu kurang lebih 

selama seminggu untuk mengisi kuesioner tersebut. Jika selama seminggu 

responden belum melakukan pengisian kuesioner, maka peneliti berusaha untuk 

mengingatkan kembali kepada responden untuk melakukan pengisian kuesioner.  
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Untuk mempermudah dan mempercepat proses pengisian kuesioner, peneliti 

meminta bantuan Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten 

Malang untuk menyampaikan perintah pengisian kuesioner pada grup Staf 

EVAPOR (Evaluasi dan Pelaporan) melalui aplikasi Whatsapp. Total kuesioner 

yang masuk yaitu 140  kuesioner. Peneliti melakukan verifikasi terhadap hasil 

kuesioner yang tidak dijawab dengan lengkap. Total 2 kuesioner tidak dijawab 

dengan lengkap oleh responden, sehingga total kuesioner yang dapat digunakan 

untuk melakukan analisis yaitu sebesar 138 kuesioner. Berikut merupakan rincian 

pengambilan sampel 

Tabel 5.1  

Proses Pengambilan Sampel 

Proses Pengambilan Sampel Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 158 

Kuesioner yang telah dijawab 140 

Kuesioner yang di drop karena data tidak lengkap 2 

Sampel akhir untuk analisis 138 

Tingkat pengembalian kuesioner 89% 

Tingkat pengembalian kuesioner untuk analisis 99% 

 

5.2. Deskripsi Karakeristik Responden 

Sebanyak 138 kuesioner akan dianalisis datanya untuk menggambarkan 

tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan 

terakhir, dan pengalaman kerja dan lama penggunaan SMEP. Responden dalam 

penelitian ini tersebar dalam 91 SKPD yang tersebar di wilayah Pemerintah 

Kabupaten Malang. Data karakteristik responden diuraikan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 

Karakteristik Responden 

No Jenis Kelamin 
Frekuensi 

Orang Persentase(%) 

1 Pria 60 43% 

2 Wanita 78 57% 

Total 138 100% 

No Usia 
Frekuensi 

Orang Persentase(%) 

1 20-30 tahun 54 39% 

2 31-40 tahun 54 39% 
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3 41-50 tahun 23 17% 

4 >50  tahun 7 5% 

Total 138 100% 

No Pendidikan Terakhir 
Frekuensi 

Orang Persentase(%) 

1 SMA/SMK 19 14% 

2 D3 19 14% 

3 S1/D4 87 63% 

4 S2 13 9% 

5 S3 0 0% 

Total 138 100% 

No Pengalaman Kerja 
Frekuensi 

Orang Persentase(%) 

1 < 1 tahun 7 5% 

2 1-5 tahun 50 36% 

3 5-10 tahun 45 33% 

4 11-20 tahun 29 21% 

5 > 20 tahun 7 5% 

Total 138 100% 

No 
Lama Penggunaan 

SMEP 

Frekuensi 

Orang Persentase(%) 

1 1-3 bulan 7 5% 

2 4-12 bulan 22 16% 

3 > 1 tahun 109 79% 

Total 138 100% 

Sumber : Data diolah 

Pada Tabel 5.2 dijelaskan bahwa karakteristik responden pada penelitian 

ini berdasarkan jenis kelamin yaitu sebesar 60 orang (43%) yang berjenis kelamin 

pria dan  78 orang (57%) yang berjenis kelamin wanita. Berdasarkan data diatas 

menunjukkan bahwa Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan lebih banyak 

digunakan oleh kaum wanita.  

Pada Tabel 5.2 dijelaskan bahwa karakteristik responden pada penelitian 

ini berdasarkan usia yaitu usia 20 – 30 tahun sebesar 54 orang (39%), usia 31-40 

tahun sebesar 54 orang (39%), usia 41-50 tahun sebesar 23 orang (17%), dan 

usia >50 tahun sebesar 7 orang (5%). Berdasarkan data diatas menunjukkan 

bahwa responden dengan usia 20-30 tahun dan 31-40 tahun berjumlah lebih 

banyak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pegawai dengan usia yang muda dan 

usia produktif lebih dominan dalam penggunaan teknologi sistem informasi. 

Pada Tabel 5.2 dijelaskan bahwa karakteristik responden pada penelitian 

ini berdasarkan pendidikan terakhir yaitu tingkat SMA/SMK sebesar 19 orang 
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(14%), tingkat D3 sebesar  19 orang (14%), tingkat S1/D4 sebesar 87 orang (63%), 

tingkat S2 sebesar 13 orang (9%) dan tingkat S3 tebesar 0 (0%). Berdasarkan data 

diatas menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1/D4 

berjumlah lebih banyak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa responden telah 

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam menggunakan teknologi 

sistem informasi. 

Pada Tabel 5.2 dijelaskan bahwa karakteristik responden pada penelitian 

ini berdasarkan pengalaman kerja < 1 tahun sebesar 7 orang (5%), 1-5 tahun 

sebesar 50 orang (36%), 5-10 tahun sebesar 45 orang (33%), 11-20 tahun sebesar 

29 orang (21%) dan > 20 tahun sebesar 7 orang (5%). Berdasarkan data diatas 

menunjukkan bahwa banyak responden dengan pengalaman kerja lebih dari 1 

tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa responden telah memiliki pengalaman 

kerja yang cukup di dalam instansi pemerintahan terutama dalam bidang evaluasi 

dan pelaporan. 

Pada Tabel 5.2 dijelaskan bahwa karakteristik responden pada penelitian 

ini berdasarkan lama penggunan SMEP yaitu 1-3 bulan sebesar 7 orang (5%), 4-

12 bulan sebesar 22 orang (16%) dan > 1 tahun sebesar 109 orang (79%). 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa banyak responden telah 

menggunakan SMEP lebih dari 1 tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

responden sudah terbiasa menggunakan SMEP untuk melakukan proses evaluasi 

dan pelaporan kegiatan-kegiatan di pemerintahan, sehingga baik untuk dijadikan 

sampel penelitian. 

5.3. Analisis Deskriptif 

Dalam bagian ini akan disajikan data statistik deskriptif yang berasal dari 

jawaban yang diberikan oleh seluruh responden melalui pengisian kuesioner. 

Statistik deskriptif dikategorikan berdasarkan masing-masing konstruk penelitian. 

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mencari nilai maksimum, nilai 
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minimum, rata-rata dan standar deviasi. Tujuan dilakukanya analisis statistik 

deskriptif ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebaran jawaban seluruh 

responden pada pengukuran-pengukuran di setiap konstruk, sehingga dapat 

diketahui gambaran tentang penggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.3.1. Konstruk Kualitas Sistem 

Kualitas sistem merupakan performa menyeluruh dari sistem informasi 

(Bharaty dan Chaudury, 2004). Performa tersebut dapat berupa perpaduan antara 

perangkat keras dan perangkat lunak. Indikator-indikator untuk melakukan 

pengukuran kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari 

penelitian Livari (2005), Falgenti & Pahlevi (2013) dan Fub et al. (2007).  Dalam 

penelitian ini variabel kualitas sistem diukur dari 4 indikator yaitu sistem mudah 

untuk digunakan (ease of use), sistem mudah untuk dipelajari (user friendly), 

keandalan sistem (reliability) dan kemanan sistem (security). Statistik deskriptif 

konstruk kualitas sistem ditunjukkan pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 

Statistik Deskriptif Konstruk Kualitas Sistem 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

KS1 138 2 7 5,33 1,05 

KS2 138 2 7 5,07 1,17 

KS3 138 3 7 5,22 1,06 

KS4 138 3 7 5,57 0,96 

Total (rata-rata) 5,30 1,06 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

kualitas sistem sebesar 2 – 3 dan nilai maksimum konstruk kualitas sistem sebesar 

7. Konstruk kualitas sistem di dalam penelitian ini memiliki skor yang agak tinggi 

dengan melihat dari nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konstruk kualitas 

sistem sebesar 5,30. Responden agak setuju terhadap kemudahan penggunaan 

sistem, kemudahan mempelajari sistem, keandalan sistem dan kemanan sistem. 
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Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini memiliki pandangan agak 

setuju terhadap kualitas Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang 

digunakan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten 

Malang. 

5.3.2. Konstruk Kualitas Informasi 

Kualitas informasi merujuk pada keluaran (output) dari sistem informasi 

yang menyangkut tentang nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi informasi yang 

dihasilkan (DeLone & McLean, 2002). Indikator-indikator untuk melakukan 

pengukuran kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari 

penelitian Livari (2005), DeLone & McLean (2003) dan McGill (2003). Dalam 

penelitian ini variabel kualitas informasi diukur dari 5 indikator yaitu kelengkapan 

informasi (completeness), informasi yang relevan (relevance), Informasi yang 

akurat (accurate), informasi yang terbaru (up to date) dan format jelas dan mudah 

dipahami (ease of understanding). Statistik deskriptif konstruk kualitas sistem 

ditunjukkan pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Statistik Deskriptif Konstruk Kualitas Informasi 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

KI1 138 3 7 5,60 1,06 

KI2 138 2 7 5,54 1,20 

KI3 138 2 7 5,26 1,26 

KI4 138 2 7 5,38 1,13 

KI5 138 3 7 5,62 0,91 

Total (rata-rata) 5,48 1,11 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

kualitas informasi sebesar 2 – 3 dan nilai maksimum konstruk kualitas informasi 

sebesar 7. Konstruk kualitas informasi di dalam penelitian ini memiliki skor yang 

tinggi dengan melihat dari nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konstruk 

kualitas informasi sebesar 5,48. Responden setuju terhadap keluaran informasi 
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yang akurat, informasi yang baru, format informasi yang jelas dan informasi yang 

mudah dipahami. Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini memiliki 

pandangan setuju terhadap kualitas informasi SMEP yang digunakan dalam 

aktivitas monitoring dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.3.3. Konstruk Kualitas Layanan 

Kualitas layanan merupakan keseluruhan dukungan yang ditawarkan 

bagian staf teknologi informasi dan penyedia layanan kepada para pengguna 

untuk memastikan sistem dapat diaplikasikan baik secara internal maupun 

eksternal (Petter et al. 2008). Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran 

kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian DeLone 

& McLean (2003), McGill (2003) dan Jiang et al. (2002). Dalam penelitian ini 

variabel kualitas layanan diukur dari 4 indikator yaitu empati (emphaty), kecepatan 

Tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan keandalan (reliability). 

Statistik deskriptif konstruk kualitas layanan ditunjukkan pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Statistik Deskriptif Konstruk Kualitas Layanan 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

KL1 138 3 7 5,50 0,96 

KL2 138 2 7 5,54 1,04 

KL3 138 3 7 5,54 0,98 

KL4 138 2 7 5,41 1,04 

Total (rata-rata) 5,50 1,00 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

kualitas layanan sebesar 2 – 3 dan nilai maksimum konstruk kualitas layanan 

sebesar 7. Konstruk kualitas layanan di dalam penelitian ini memiliki skor yang 

tinggi dengan melihat dari nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konstruk 

kualitas layanan sebesar 5,50. Responden setuju terhadap kualitas layanan oleh 

tim TI internal dan vendor TI yang memiliki rasa empati, kecepatan tanggap 

penanganan masalah sistem informasi, jaminan yang diberikan dan kendalan staf 
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TI. Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini memiliki pandangan setuju 

terhadap kualitas layanan yang ditawarkan staf TI internal dan vendor TI atas 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang digunakan dalam aktivitas 

monitoring dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.3.4. Konstruk Persepsi manfaat 

Persepsi manfaat (perceived usefulness) menjelaskan sejauh mana orang 

percaya bahwa menggunakan sebuah sistem tertentu akan meningkatkan 

performa mereka (Davis, 1989). Indikator-indikator untuk melakukan pengukuran 

persepsi manfaat terhadap kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian 

Seddon & Kiew (1994) dan Oktavia (2016). Dalam penelitian ini variabel persepsi 

manfaat diukur dari 3 indikator yaitu sistem informasi dianggap penting bagi 

pengguna sistem, sistem informasi mampu mempermudah pekerjaan para 

pengguna sistem dan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan 

pengguna sistem. Statistik deskriptif konstruk persepsi manfaat ditunjukkan pada 

Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 

Statistik Deskriptif Konstruk Persepsi manfaat 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

KPR1 138 2 7 5,66 1,05 

KPR2 138 2 7 5,62 1,11 

KPR3 138 2 7 5,54 1,10 

Total (rata-rata) 5,61 1,09 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

persepsi manfaat sebesar 2 dan nilai maksimum konstruk persepsi manfaat 

sebesar 7. Konstruk persepsi manfaat di dalam penelitian ini memiliki skor yang 

tinggi dengan melihat dari nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konstruk 

kualitas layanan sebesar 5,61. Responden setuju terhadap keberadaan sistem 

informasi yang dianggap memiliki manfaat dengan kriteria sistem informasi 
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dianggap penting bagi pengguna sistem, sistem informasi mampu mempermudah 

pekerjaan para pengguna sistem dan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan 

dalam pekerjaan pengguna sistem. Secara keseluruhan responden dalam 

penelitian ini memiliki persepsi setuju terhadap manfaat dari Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan yang digunakan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi 

di Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.3.5. Konstruk Dukungan Manajemen Puncak 

Romney dan Steinbart (2009:64) menjelaskan bahwa dukungan 

manajemen puncak adalah bagaimana manajemen puncak mendefinisikan 

informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, membuat tujuan serta sasaran 

sistem, melakukan review sistem dan mengalokasikan dana. Indikator-indikator 

untuk melakukan pengukuran dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan 

pengguna di didapatkan dari penelitian  Cho (2007), Rouibah (2009), Urbach et al. 

(2011). Dalam penelitian ini variabel dukungan manajemen puncak diukur dari 4 

indikator yaitu partisipasi aktif, pendanaan sistem, kepedulian terhadap sistem dan  

dorongan pada divisi terkait. Statistik deskriptif konstruk dukungan manajemen 

puncak ditunjukkan pada Tabel 5.7. 

Tabel 5.7 

Statistik Deskriptif Konstruk Dukungan Manajemen Puncak 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

DMP1 138 3 7 5,74 0,87 

DMP2 138 3 7 5,55 0,85 

DMP3 138 3 7 5,76 0,87 

DMP4 138 2 7 5,62 0,87 

Total (rata-rata) 5,67 0,86 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

dukungan manajemen puncak sebesar 2-3 dan nilai maksimum konstruk 

dukungan manajemen puncak sebesar 7. Konstruk dukungan manajemen puncak 

di dalam penelitian ini memiliki skor yang tinggi dengan melihat dari nilai rata-rata 
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secara keseluruhan untuk konstruk kualitas layanan sebesar 5,67. Responden 

setuju terhadap dukungan yang diberikan manajemen puncak dalam bentuk 

partisipasi secara aktif manajemen, pendanaan sistem informasi, kepedulian 

terhadap sistem informasi dan  dorongan oleh manajemen terhadap divisi terkait. 

Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini setuju atas dukungan 

manajemen puncak terhadap implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan yang digunakan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi di 

Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.3.6. Konstruk Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna dapat diartikan sebagai perasaan akhir berupa rasa 

senang atau tidak senang yang dihasilkan oleh interaksi yang terjadi dengan 

sistem informasi (Seddon dan Kiew, 1996). Indikator-indikator untuk melakukan 

pengukuran dukungan kepuasan pengguna didapatkan dari penelitian  Wang & 

Liao (2008), McGill et al. (2003) dan Oktavia (2016). Dalam penelitian ini variabel 

kepuasan pengguna diukur dari 4 indikator yaitu rasa puas terhadap penggunaan 

sistem, efektivitas sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna, efisiensi sistem 

dalam menyelesaikan tugas pengguna dan pengalaman menyenangkan 

menggunakan sistem. Statistik deskriptif konstruk kepuasan pengguna 

ditunjukkan pada Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 

Statistik Deskriptif Konstruk Kepuasan Pengguna 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

KP1 138 2 7 5,52 1,07 

KP2 138 3 7 5,53 1,02 

KP3 138 3 7 5,62 1,00 

KP4 138 3 7 5,35 1,02 

 5,51 1,03 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.8 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

kepuasan pengguna sebesar 2 – 3 dan nilai maksimum konstruk kepuasan 
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pengguna sebesar 7. Konstruk kepuasan pengguna di dalam penelitian ini memiliki 

skor yang tinggi dengan melihat dari nilai rata-rata secara keseluruhan untuk 

konstruk kepuasan pengguna sebesar 5,51. Responden setuju terhadap 

kepuasan pengguna sistem dengan kriteria rasa puas terhadap penggunaan 

sistem, efektivitas sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna, efisiensi sistem 

dalam menyelesaikan tugas pengguna dan pengalaman menyenangkan 

menggunakan sistem. Secara keseluruhan responden dalam penelitian ini 

memiliki pandangan setuju terhadap kepuasan pengguna Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan yang digunakan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi 

di Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.3.7. Konstruk Manfaat Bersih 

Manfaat bersih merupakan dampak dari penggunaan sistem informasi 

yang diperoleh oleh individu dan organisasi (DeLone & McLean, 2003). Indikator-

indikator untuk melakukan pengukuran manfaat bersih  didapatkan dari penelitian  

Petter et al. (2008) dan Sedera & Gable (2004). Dalam penelitian ini variabel 

manfaat diukur dari 6 indikator yaitu kinerja pengguna sistem, efektivitas pengguna 

sistem, produktivitas anggota sistem, kinerja organisasi, efektivitas organisasi dan 

produktivitas organisasi. Statistik deskriptif konstruk manfaat bersih ditunjukkan 

pada Tabel 5.9. 

Tabel 5.9 

Statistik Deskriptif Konstruk Manfaat Bersih 

Indikator N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

MB1 138 2 7 5,46 1,15 

MB2 138 2 7 5,51 1,19 

MB3 138 2 7 5,42 1,16 

MB4 138 1 7 5,58 1,15 

MB5 138 2 7 5,55 1,07 

MB6 139 2 7 5,50 1,07 

 5,51 1,13 

Sumber : Data diolah 
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Berdasarkan Tabel 5.9 diatas, menunjukkan bahwa nilai minimum konstruk 

manfaat bersih sebesar 1 – 2 dan nilai maksimum konstruk manfaat bersih sebesar 

7. Manfaat bersih di dalam penelitian ini memiliki skor yang tinggi dengan melihat 

dari nilai rata-rata secara keseluruhan untuk konstruk manfaat bersih sebesar 

5,51. Responden setuju terhadap manfaat bersih atas penggunaan sistem 

informasi karena dipandang mampu memningkatkan kinerja pengguna sistem, 

efektivitas pengguna sistem, produktivitas anggota sistem, kinerja organisasi, 

efektivitas organisasi dan produktivitas organisasi. Secara keseluruhan responden 

dalam penelitian ini memiliki pandangan setuju terhadap manfaat bersih atas 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang digunakan dalam aktivitas 

monitoring dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Malang. 

5.4. Evaluasi Outer Model 

Evaluasi Outer Model dilakukan dengan menggunakan analisis Partial 

Least Square menggunakan aplikasi SmartPLS2. Tujuan melakuan evaluasi outer 

model adalah untuk mengetahui kemampuan dan konsistensi dari sebuah 

instrumen penelitian. Pada evaluasi outer model pada penelitian ini dilakukan dua 

pengujian, yaitu pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. 

5.4.1. Pengujian Validitas Konvergen 

Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan melihat skor pada nilai 

outer loading, average variance extracted (AVE) dan communality. Seluruh 

indikator dikatakan memenuhi syarat pengujian validitas konvergen jika nilai outer 

loading > 07, average variance extracted (AVE) > 0.5, dan communality > 0.5 

(Hartono dan Abdillah, 2009). Berikut merupakan nilai outer loading pada setiap 

instrumen penelitian yang ditunjukkan pada tabel 5.10. 
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Tabel 5.10. 
Nilai Outer Loading  

Konstruk Penelitian Indikator Penelitian 
Skor Outer 

Loading 

Kualitas Sistem 

 KS1 0,8192 

 KS2 0,8601 

 KS4 0,8845 

 KS5 0,7359 

Kualitas Informasi 

 KI1 0,8534 

 KI2 0,8626 

 KI3 0,8349 

 KI4 0,8166 

 KI5 0,7795 

Kualitas Layanan 

 KL1 0,8698 

 KL2 0,8611 

 KL3 0,8918 

 KL4 0,8615 

Persepsi manfaat 

 KPR1 0,9095 

 KPR2 0,9073 

 KPR3 0,8927 

Dukungan Manajemen Puncak 

DMP1 0,8201 

DMP2 0,7168 

DMP3 0,7759 

DMP4 0,8101 

Kepuasan Pengguna 

 KP1 0,8602 

 KP2 0,8715 

 KP3 0,9048 

 KP4 0,8616 

Manfaat Bersih 

 MB1 0,9185 

 MB2 0,9221 

 MB3 0,8961 

 MB4 0,8015 

 MB5 0,8662 

 MB6 0,9307 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.10, dapat dijelaskan bahwa seluruh skor outer 

loading di setiap indikator lebih dari 0,7. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

setiap instrumen penelitian telah lulus dari satu keriteria pengujian validitas 

konvergen. Selain melihat nilai outer loading pada setiap instrumen, selanjutnya 

menguji validitas konvergen melalui skor average variance extracted (AVE) dan 

communality. Berikut merupakan nilai average variance extracted (AVE) dan 

communality pada setiap instrumen penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 5.11. 
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Tabel 5.11 
Nilai AVE dan Communality  

Konstruk Penelitian Skor AVE Skor Communality 

Kualitas Sistem 0,6112 0,6112 

Kualitas Informasi 0,6887 0,6887 

Kualitas Layanan 0,7589 0,7589 

Persepsi manfaat 0,7651 0,7651 

Dukungan Manajemen Puncak  0,8157 0,8157 

Kepuasan Pengguna 0,6837 0,6837 

Manfaat Bersih 0,7926 0,7926 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.11 dapat dijelaskan bahwa skor average variance 

extracted (AVE) dan communality pada setiap konstruk lebih dari 0,5. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa instrumen penelitian telah lulus pengujian validitas 

konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa pengukur-pengukur saling berkorelasi 

dengan baik dalam satu konstruk. 

5.4.2. Pengujian Validitas Diskriminan 

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat skor pada nilai 

akar AVE, korelasi variabel laten dan cross loading. Seluruh indikator dikatakan 

memenuhi syarat pengujian validitas konvergen jika nilai akar AVE > korelasi 

variabel laten dan  cross loading > 0.7 (Hartono dan Abdillah, 2009;81). Berikut 

merupakan perbandingan antara akar AVE dengan korelasi variabel laten yang 

ditunjukkan pada Tabel 5.12. 

Tabel 5.12 
Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten  

Konstruk 
Penelitian 

Skor 
AVE 

Akar 
AVE 

DMP KI KL KP KPR KS MB 

DMP 0,611 0,782 1 0 0 0 0 0 0 

 KI 0,689 0,830 0,637 1 0 0 0 0 0 

 KL 0,759 0,871 0,533 0,568 1 0 0 0 0 

 KP 0,765 0,875 0,608 0,660 0,714 1 0 0 0 

KPR 0,816 0,903 0,641 0,619 0,657 0,756 1 0 0 

 KS 0,684 0,827 0,534 0,501 0,663 0,670 0,620 1 0 

 MB 0,793 0,890 0,472 0,476 0,544 0,597 0,604 0,426 1 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan Tabel 5.12, dapat dijelaskan bahwa skor akar AVE di setiap 

konstruk lebih besar dari pada korelasi konstruk antar variabel laten. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa instrumen penelitian memenuhi salah satu syarat lulus 

pengujian validitas diskriminan.  Selain membandingkan akar AVE dengan korelasi 

variabel laten, dibutuhkan juga skor cross loading dalam pengujian validitas 

konvergen. Berikut merupakan skor cross loading yang ditunjukkan pada Tabel 

5.13. 

Tabel 5.13 
Nilai Cross Loading 

Konstruk 
Penelitian 

DMP KI KL KP KPR KS MB 

DMP1 0,8201 0,5369 0,4645 0,4976 0,4708 0,473 0,2907 

DMP2 0,7168 0,4195 0,4405 0,3907 0,3807 0,4882 0,2688 

DMP3 0,7759 0,5002 0,3419 0,4895 0,5051 0,3031 0,4261 

DMP4 0,8101 0,525 0,4297 0,5115 0,6253 0,4238 0,4704 

KI1 0,4001 0,8534 0,4877 0,5776 0,5019 0,4126 0,3509 

KI2 0,6087 0,8626 0,5051 0,6225 0,5809 0,4983 0,4682 

KI3 0,5849 0,8349 0,4844 0,5435 0,5882 0,451 0,4213 

KI4 0,4386 0,8166 0,4056 0,4704 0,4527 0,3419 0,4203 

KI5 0,6074 0,7795 0,4616 0,5047 0,425 0,3541 0,3087 

KL1 0,4716 0,4629 0,8698 0,6102 0,5881 0,562 0,4737 

KL2 0,4581 0,4911 0,8611 0,5902 0,5451 0,5839 0,4536 

KL3 0,4771 0,5087 0,8918 0,6517 0,5944 0,5906 0,562 

KL4 0,4511 0,5135 0,8615 0,6331 0,5599 0,5732 0,4039 

KP1 0,4483 0,5521 0,6126 0,8602 0,6027 0,5659 0,4265 

KP2 0,5552 0,5656 0,6549 0,8715 0,7183 0,5459 0,5725 

KP3 0,5723 0,6216 0,6713 0,9048 0,7097 0,606 0,5474 

KP4 0,542 0,5671 0,5539 0,8616 0,6038 0,6265 0,5306 

KPR1 0,5706 0,5541 0,5791 0,6434 0,9095 0,5402 0,604 

KPR2 0,5505 0,5259 0,5706 0,683 0,9073 0,5298 0,5261 

KPR3 0,6127 0,5934 0,6269 0,7176 0,8927 0,6055 0,5118 

KS1 0,5061 0,4593 0,5074 0,513 0,5045 0,8192 0,3113 

KS2 0,4134 0,475 0,6293 0,5742 0,4813 0,8601 0,3672 

KS4 0,4978 0,465 0,5821 0,6231 0,559 0,8845 0,3625 

KS5 0,342 0,2393 0,4612 0,4924 0,5065 0,7359 0,3704 

MB1 0,4745 0,447 0,5301 0,5912 0,6041 0,4363 0,9185 

MB2 0,4631 0,4439 0,52 0,5883 0,5923 0,4071 0,9221 

MB3 0,5103 0,5789 0,6322 0,658 0,6352 0,4982 0,8961 

MB4 0,2628 0,3027 0,3231 0,3161 0,3636 0,1786 0,8015 

MB5 0,343 0,2853 0,3218 0,3921 0,4228 0,249 0,8662 

MB6 0,3647 0,3751 0,4482 0,4991 0,4952 0,371 0,9307 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.13, dapat dijelaskan bahwa skor cross loading di 

setiap indikator lebih dari 0,7. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa instrumen 
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penelitian telah lulus pengujian validitas diskriminan. Hal ini berarti indikator-

indikator yang berbeda di antara konstruk lainnya memiliki korelasi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan korelasi di dalam setiap konstruk itu sendiri. 

5.4.3. Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat skor pada nilai cronbach’s 

alpha dan composite reliability. Seluruh indikator dikatakan memenuhi syarat 

pengujian reliabilitas jika nilai akar cronbach’s alpha > 0.7 dan  composite reliability 

> 0.7 (Hartono dan Abdillah, 2009;81). Berikut merupakan nilai cronbach’s alpha 

dan composite reliability yang ditunjukkan pada Tabel 5.14. 

 Tabel 5.13 
Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.13, dapat dijelaskan bahwa skor composite 

reliability dan cronbach’s alpha lebih dari 0,7. Kedua skor tersebut dapat 

digunakan dalam mengukur konsistensi internal sebuah alat pengukuran. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa instrumen penelitian telah lulus pengujian 

reliabilitas. 

5.5. Evaluasi Inner Model 

Evaluasi inner model dilakukan dengan melihat R-Squared (R2), Q-

Squared (Q2) dan nilai koefisien path/t-values pada setiap path untuk melakukan 

pengujian signifikasi antar konstruk pada model struktural. Pada tahap awal 

evaluasi model struktural atau inner model melalui PLS adalah menggunakan R-

Konstruk Penelitian Composite Reliability Cronbachs Alpha 

DMP 0,8625 0,7878 

 KI 0,917 0,887 

 KL 0,9264 0,8941 

 KP 0,9287 0,8977 

KPR 0,93 0,8872 

 KS 0,8959 0,8442 

 MB 0,9581 0,9483 
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Squared (R2). Tujuan penggunaan R-Squared (R2) dalam evaluasi inner model 

adalah mengukur tingkat variasi perubahan yang terjadi dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hasil dari nilai R-Squared (R2) dapat dilihat pada 

Tabel 5.14. 

Tabel 5.14 
Nilai R-Square (R2) 

Konstruk R-Square 

KP 0,703 

MB 0,456 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.14 menunjukkan bahwa nilai R-Square (R2) dari 

kepuasan pengguna adalah sebesar 0,703. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, persepsi manfaat, dan 

dukungan manajemen puncak dapat menjelaskan perubahan kepuasan pengguna 

sebesar 70,3%,  sedangkan sisanya sebesar 29,7% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak ada pada model penelitian ini. Selanjutnya nilai R-Square (R2) dari 

manfaat bersih adalah sebesar 0,456. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kepuasan pengguna dapat menjelaskan perubahan manfaat bersih sebesar 

45,6% sedangkan sisanya sebesar 54,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

ada pada model penelitian ini. 

Selanjutnya melakukan perhitungan Q-Squared (Q2) dengan tujuan untuk 

mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dari model termasuk 

estimasi paramaternya. Apabila nilai Q-Squared (Q2) > 0 maka model dapat 

dikatakan memiliki nilai predictive relevance dan semakin mendekati 1 maka dapat 

dikatakan model semakin baik. Berikut merupakan perhitungan nilai Q-Squared 

(Q2) dengan rumus: 

Q2 = 1 – (1 – R1
2) (1 – R2

2) 

 = 1 – (1 – 0,703) (1 – 0,456) 

 = 0,838 
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Hasil perhitungan untuk nilai Q-Squared (Q2) sebesar 0,838 yaitu mendekati 

kearah angka 1 yang berarti menunjukkan model penelitian ini baik. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat tingkat 

signifikansi dalam setiap konstruk. Tingkat signfikansi tersebut dapat dilihat dari T-

Values yang dibandingkan dengan nilai T-Table. Apabila nilai T-Values lebih besar 

dari nilai T-Table maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu terdukung. 

Penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah (one tailed), yaitu hipotesis 

penelitian terdukung jika T-Values lebih besar dari 1,64 dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95% dan alpha 5%. Hasil dari pengujian hipotesis melalui evaluasi inner 

model dapat dilihat dalam Gambar 5.1 dan Tabel 5.15. 

 

Gambar 5.1 
Evaluasi Inner Model 
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Tabel 5.15 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Konstruk 
Koefisien 

Path 
T-Statistic Keputusan 

H1 KS→KP 0.1807 2.5218 Diterima 

H2 KI→KP 0.1993 3.2437 Diterima 

H3 KL→KP 0.2364 2.6392 Diterima 

H4 KPR→KP 0.3391 4.0003 Diterima 

H5 DMP→KP 0.0413 0.5444 Ditolak 

H6 KP→MB 0.597 9.3265 Diterima 
Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Gambar 5.1 dan Tabel 5.15 maka hasil pengujian hipotesis 

melalui evaluasi inner model dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

dengan nilai koefisien sebesar 0,1807 dan T-Statistic memiliki nilai sebesar 

2,5218 yang berarti memiliki nilai lebih besar dari pada nilai T-Table (>1,64), 

sehingga hipotesis 1 diterima. 

b) Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

nilai koefisien sebesar 0,1993 dan T-Statistic memiliki nilai sebesar 3,2437 

yang berarti memiliki nilai lebih besar dari pada nilai T-Table (>1,64), sehingga 

hipotesis 2 diterima. 

c) Hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

nilai koefisien sebesar 0,2364 dan T-Statistic memiliki nilai sebesar 2,6392 

yang berarti memiliki nilai lebih besar dari pada nilai T-Table (>1,64), sehingga 

hipotesis 3 diterima. 

d) Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

nilai koefisien sebesar 0,3391 dan T-Statistic memiliki nilai sebesar 4,0003 
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yang berarti memiliki nilai lebih besar dari pada nilai T-Table (>1,64), sehingga 

hipotesis 4 diterima.  

e) Hipotesis 5 (H5) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,0413 dan T-Statistic memiliki 

nilai sebesar 0,5444 yang berarti memiliki nilai lebih kecil dari pada nilai T-

Table (<1,64), sehingga hipotesis 5 ditolak. 

f) Hipotesis 6 (H6) menyatakan bahwa manfaat bersih berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

nilai koefisien sebesar 0,597 dan T-Statistic memiliki nilai sebesar 9,3265 yang 

berarti memiliki nilai lebih besar dari pada nilai T-Table (>1,64), sehingga 

hipotesis 6 diterima. 

5.6. Pembahasan 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis di atas dapat dijelaskan bahwa 5 

hipotesis (H1, H2, H3, H4, H6) dinyatakan diterima, sedangkan 1 hipotesis (H5) 

dinyatakan ditolak. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub bab 

berikut ini. 

5.6.1. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 

diterima. Hal ini berarti Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan 

kualitas yang baik akan memberikan kepuasan kepada para pengguna sistem. 

Rasa puas dari pengguna sistem diantaranya karena kemudahan pengguna saat 

mengoperasikan SMEP untuk pekerjaan sehari-hari, kemudahan dalam 

mempelajari SMEP karena user friendly, SMEP mampu bekerja tanpa banyak 

terjadi kesalahan dan keamanan sistem yang selalu terjaga dengan baik.    
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Hasil penelitian ini mendukung model kesuksesan sistem informasi 

DeLone & McLean (2003) bahwa salah satu faktor dari kesuksesan sebuah sistem 

informasi ialah pada kualitas sistemnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mc Gill et al. (2003), Roldan & Leal (2003), Livari 

(2005), Purwaningsih (2010) dan Susanty (2013) yang menyatakan bahwa kualitas 

sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Susanty (2013) 

menjelaskan bahwa kualitas sistem yang baik mampu mempercepat pekerjaan 

para pengguna sistem, memiliki pengendalian yang ketat terhadap akses ke dalam 

sistem serta tidak mempersulit pengguna dalam mengoperasikannya, sehingga 

pencapaian tujuan kerja akhir dapat ditempuh secara efektif dan efisien pada 

masing-masing area tanggung jawab kerja.  

Dalam penelitian ini pengguna SMEP di Pemerintah Kabupaten Malang 

meyakini bahwa kualitas SMEP yang baik mampu memberikan kinerja yang baik 

pada level individu dan organisasi karena rasa puas dan nyaman saat 

menggunakan sistem tersebut. Apabila Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan yang digunakan mempersulit pengguna sistem dalam 

mengoperasikannya, tidak handal dan tidak memiliki keamanan yang baik, maka 

pengguna sistem akan tidak puas terhadap sistem tersebut. Dalam 

implementasinya, kualitas SMEP belum berjalan optimal dan masih terus 

berusaha dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Malang untuk mencapai 

kualitas sistem yang terbaik. 

5.6.2. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa bahwa kualitas informasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 diterima. Hal ini berarti Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

dengan kualitas keluaran informasi yang baik akan memberikan kepuasan kepada 

para pengguna sistem. Rasa puas pengguna ini timbul dari informasi yang lengkap 
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dari keluaran SMEP, informasi yang relevan sesuai kebutuhan pengguna, 

informasi yang tidak banyak mengandung kesalahan, informasi yang selalu up to 

date dan mudah dipahami. 

Hasil penelitian ini mendukung model kesuksesan sistem informasi 

DeLone & McLean (2003) bahwa salah satu faktor dari kesuksesan sebuah sistem 

informasi ialah pada kualitas informasi. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utama (2017), Wang & Liao (2008) dan Indriasari 

(2008), yang menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna. Utama (2017) menjelaskan bahwa informasi yang 

berkualitas mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui keputusan-

keputusan strategis yang tepat. Informasi yang tidak berkualitas yaitu informasi 

yang tidak akurat dan tidak tepat justru akan membuat pengguna informasi tidak 

percaya dengan keberadaan informasi tersebut, sehingga dapat memunculkan 

penolakan informasi. 

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kualitas informasi menjadi 

faktor yang penting dalam implementasi kesuksesan sebuah sistem informasi. 

Pengguna SMEP di Pemerintah Kabupaten Malang percaya jika kualitas informasi 

yang baik akan memberikan rasa puas kepada pengguna karena mempermudah 

bagian staf evaluasi dan pelaporan untuk menyusun laporan-laporan yang 

berkaitan dengan realisasi program, keuangan dan pembangunan. Pada akhirnya, 

jika kualitas informasi dari Bagian Evaluasi dan Pelaporan itu baik, maka seluruh 

pegawai di Pemerintah Kabupaten Malang bisa benar-benar dievaluasi secara 

tepat seluruh kinerjanya. 

5.6.3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa bahwa kualitas layanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti kualitas layanan yang baik terhadap Sistem 
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Monitoring dan Evaluasi Pembangunan akan memberikan kepuasan kepada para 

pengguna sistem. Bentuk rasa puas ini berasal dari minat yang tulus oleh vendor 

dan staf IT untuk menyelesaikan permasalahan, kecepatan serta ketanggapan, 

jaminan atas kepastian operasional sistem berjalan dengan lancar dan 

kemampuan vendor dan staf IT untuk melakukan pelayanan sistem dengan baik 

tanpa adanya kesalahan. 

Hasil penelitian ini mendukung model kesuksesan sistem informasi 

DeLone & McLean (2003) bahwa salah satu faktor dari kesuksesan sebuah sistem 

informasi adalah pada kualitas layanan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Wang & Liao (2008), Utami & Samopa (2013) dan 

Almutairi & Subramanian (2005) yang menyatakan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Falgenti dan Pahlevi (2013) 

menjelaskan bahwa layanan yang diberikan tim IT terhadap implementasi sistem 

informasi yang paling utama adalah komunikasi diantara kedua belah pihak. 

Komunikasi yang baik mendorong permasalahan yang terjadi pada sistem 

informasi menjadi cepat diselesaikan. Jika komunikasi antara pengguna sistem 

dan tim IT tidak baik, maka respon yang diberikan tim IT untuk memperbaiki 

permasalahan seperti pada jaringan, server dan bug program tidak segera 

ditangani. 

Dalam penelitian ini, kualitas layanan menjadi faktor penting yang harus 

dipertimbangan dalam implementasi SMEP. Para pengguna SMEP merasa bahwa 

tim IT internal dan eksternal yang mampu mendukung berjalannya operasional 

sistem untuk melakukan tugas sehari-hari akan memberikan rasa puas dan 

nyaman. Apabila tim IT internal dan eksernal tidak mampu mendukung operasional 

sistem yang digunakan pengguna sistem, maka pengguna sistem akan merasa 

kecewa dan tidak puas dalam menggunakan sistem informasi tersebut. 
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5.6.4. Pengaruh Persepsi manfaat terhadap Kepuasan Pengguna 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa bahwa persepsi manfaat berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

hipotesis 4 diterima. Hal ini berarti persepsi pengguna terhadap Sistem Monitoring 

dan Evaluasi Pembangunan yang memiliki banyak kegunaan atau manfaat akan 

memberikan kepuasan kepada para pengguna sistem. SMEP dianggap berguna 

karena mampu mempermudah pekerjaan para pengguna sistem, sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan dari pengguna sistem dan keberadaanya penting bagi 

pengguna sistem. 

Hasil penelitian ini mendukung Technology Acceptance Model Theory 

yang dikemukakan oleh Davis (1989). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Seddon dan Kiew (1994) dan Ainin (2012) yang 

menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna. Persepsi yang baik terhadap manfaat dari sebuah sistem dapat 

memberikan kepercayaan bahwa menggunakan sebuah sistem tertentu dianggap 

mampu meningkatkan kinerja (Morosan, 2010; Davis, 1989). Kepercayaan akan 

timbul dari para pegawai yang telah menggunakan SMEP dan merasakan 

berbagai macam manfaat yang telah diterimanya. Selanjutnya, kepercayaan yang 

tinggi setelah menggunakan sistem terus menerus akan memberikan kepuasan 

kepada pengguna sistem.  

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa persepsi manfaat menjadi faktor 

yang penting dalam implementasi kesuksesan sebuah sistem informasi. Pengguna 

sistem yang merasakan bahwa SMEP tidak penting untuk digunakan, tidak 

memenuhi kebutuhan kerja pengguna sistem dan tidak membuat pekerjaan 

menjadi lebih ringan, maka pengguna sistem merasa tidak puas menggunakan 

sistem tersebut meskipun penggunaannya bersifat wajib untuk digunakan. 
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Sebaliknya, semakin banyak manfaat-manfaat yang ada pada SMEP akan mampu 

memberikan kepuasan dan kenyamanan pengguna sistem.  

5.6.5. Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kepuasan 

Pengguna 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa bahwa dukungan manajemen puncak  

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa hipotesis 5 ditolak. Hal ini berarti dukungan yang diberikan oleh manajemen 

puncak atas implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi pembangunan tidak 

bisa memberikan kepuasan kepada para pengguna sistem. Hasil penelitian ini 

tidak mendukung penelitian yang dilakukan Rouibah et al. (2009) dan Komara 

(2006) yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pengguna. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Putrawan et al. (2017) bahwa dukungan manajemen 

puncak tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 

Dukungan manajamen puncak yang tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna disebabkan karena dukungan manajemen secara langsung 

yang dirasakan pengguna terhadap implementasi SMEP saat ini berada pada level 

manajemen menengah kebawah. Dukungan secara langsung terhadap 

penggunaan SMEP dalam bentuk partisipasi aktif, dorongan pada divisi terkait dan 

kepedulian terhadap sistem berada pada Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 

Kepala Sie. Pada tingkatan manajemen puncak, Bupati dan Kepala SKPD 

merupakan pihak yang merencanakan keberadaan Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan. Dalam penelitian ini, pengguna sistem tidak menyadari 

upaya nyata yang dilakukan manajemen puncak terhadap implementasi Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Hal ini yang menyebabkan kepuasan 

pengguna tidak dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh manajemen 

puncak. 
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5.6.6. Pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih 

Hipotesis 6 menyatakan bahwa bahwa kepuasan pengguna berpengaruh 

positif terhadap manfaat bersih. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 6 

diterima. Hal ini berarti pengguna yang puas terhadap Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan bisa memberikan dampak positif terhadap individu dan 

organisasi. Bentuk dampak positif yang bisa diperoleh dari pengguna yang puas 

atas Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan adalah peningkatan terhadap 

kinerja pegawai, efektifitas kerja pegawai dan produktivitas kerja pegawai. 

Hasil penelitian ini mendukung model kesuksesan sistem informasi 

DeLone & McLean (2003) bahwa kepuasan pengguna adalah prediktor yang 

signiikan terhadap manfaat bersih baik pada tingkatan individu dan organisasi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Livari (2005), Wang 

& Liao (2008) dan Oktavia (2016) bahwa kepuasan pengguna memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap dampak individu dan organisasi. Oktavia 

(2016) menjelaskan bahwa tingkat kepuasan pengguna Sistem Informasi 

Manajemen Daerah yang semakin tinggi dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan 

dan membantu pekerjaan pengguna yang akhirnya mempengaruhi kinerja individu 

dan organsasi. 

Dalam penelitian ini, kepuasan pengguna menjadi faktor penting 

terwujudnya kinerja yang baik. Pengguna sistem percaya bahwa Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang memberikan kenyamanan dan 

kepuasan para pengguna akan mampu memberikan dampak terhadap 

peningkatan kinerja, efektvitas dan produktivitas pegawai serta organisasi secara 

keseluruhan. Sebaliknya, pengguna yang tidak puas dengan keberadaan Sistem 

Moniroting dan Evaluasi Pembangunan tidak bisa memberikan dampak positif 

terhadap kinerja individu dan organisasi. 
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5.7. Implikasi Penelitian 

5.7.1. Implikasi Teoritis 

Pada hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi teoritis diantaranya 

bukti secara empiris bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas 

layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini 

mendukung model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (2003). 

Semakin baik tingkat kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan dari 

sebuah sistem informasi akan meningkatkan kepuasan terhadap para pengguna 

sistem. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti secara empiris bahwa persepsi 

manfaat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, sehingga hasil penelitian ini 

mendukung model penelitian Seddon dan Kiew (1994). Pada teori Technology 

Acceptance Model, persepsi manfaat mengacu pada sejauh mana pengguna 

percaya terhadap sebuah sistem informasi akan mampu meningkatkan 

kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam implementasi sebuah sistem informasi.  

Kesuksesan Implementasi SMEP pada penelitian ini dilihat dari manfaat 

bersih yang diterima pengguna serta organisasi yang dipengaruhi rasa puas 

pengguna sistem saat memakai sistem informasi. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih, sehingga 

hasil penelitian ini mendukung model kesuksesan DeLone & McLean (2003). 

Selanjutnya, hasil penelitian ini tidak mendukung model yang dikembangkan 

Rouibah et al. (2009) yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 

5.7.2. Implikasi Praktik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan perbaikan terhadap 

implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang baru berjalan 
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di tahun ketiga, dimana implementasi SMEP masih banyak mengalami berbagai 

macam kendala. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Malang agar implementasi SMEP menjadi sukses dan 

mampu meningkatkan kinerja adalah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

layanan, persepsi manfaat dan kepuasan pengguna. Untuk mendapatkan nilai A 

dari hasil akuntabilitas kinerja oleh KemenPAN-RB di tahun-tahun berikutnya, 

Pemerintah Kabupaten Malang harus menyelesaikan program –program kerjanya 

dengan baik. Hal itu dapat ditempuh dengan melakukan perbaikan implementasi 

SMEP secara bertahap dengan cara meningkatkan kualitas sistem, 

menyempurnakan kualitas informasi (output) dari sistem, memberikan layanan 

sistem yang berkualitas dan memberikan banyak manfaat sistem bagi 

penggunanya. 
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BAB VI 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) adalah sebuah 

sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten Malang yang berbasis internet “web 

based’ untuk memudahkan serta mempercepat proses pelaporan kegiatan, 

monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran kegiatan 

pembangunan. Kesuksesan dari Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan dilihat dari manfaat bersih (net benefit) yang dirasakan oleh 

pengguna sistem. Manfaat bersih (net benefit) yang dirasakan pengguna sistem 

dipengaruhi oleh kepuasan pengguna sistem, sehingga manfaat bersih yang 

meningkat ditentukan oleh kepuasan pengguna yang meningkat. Untuk mencapai 

peningkatan manfaat bersih seperti peningkatan kinerja, peningkatan efektivitas 

kerja dan peningkatan produktivitas kerja pada tingkat invdividu serta organisasi, 

maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rasa puas dan nyaman dari 

pengguna sistem. 

Kepuasan pengguna sistem dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan dan persepsi manfaat, sehingga kepuasan pengguna 

yang meningkat ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

layanan dan persepsi manfaat yang meningkat. Pertama, untuk meningkatkan 

rasa puas dan nyaman pengguna sistem, dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan kualitas sistem, diantaranya yaitu meningkatkan kemudahan 

penggunaan, membuat tampilan yang user friendly, mengurangi tingkat kesalahan 

sistem dan meningkatkan keamanan sistem. Kedua, untuk meningkatkan rasa 

puas dan nyaman pengguna sistem, dapat dilakukan cara meningkatkan kualitas 

informasi, diantaranya yaitu memberikan informasi yang lengkap, relevan, akurat, 
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up to date serta format yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga, untuk 

meningkatkan rasa puas dan nyaman pengguna sistem, dapat dilakukan dengan 

cara meningkatkan kualitas layanan, diantaranya yaitu meningkatkan rasa empati 

staf IT internal & eksternal saat terjadi kendala pada sistem, meningkatkan 

kecepatan serta ketanggapan staf IT dalam menangani permasalahan sistem, 

memberikan jaminan kelancaran operasional sistem pada pengguna dan 

meningkatkan kemampuan staf IT internal dan eksternal. Keempat, untuk 

meningkatkan rasa puas dan nyaman pengguna sistem, dapat dilakukan dengan 

cara meningkatkan persepsi pengguna terhadap manfaat sistem, diantaranya 

yaitu mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pengguna dan 

mampu mempermudah pekerjaan pengguna sehingga pengguna merasa bahwa 

sistem itu penting untuk digunakan.  

Dukungan manajemen puncak bukan merupakan faktor penentu 

kesuksesan implementasi SMEP. Ada atau tidak adanya dukungan yang diberikan 

oleh manajemen puncak tidak mempengaruhi kepuasan pengguna sistem. Hal ini 

dikarenakan dukungan secara langsung terhadap penggunaan SMEP dalam 

bentuk partisipasi aktif, dorongan pada divisi terkait dan kepedulian terhadap 

sistem berada pada Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sie di 

Pemerintah Kabupaten Malang. Pengguna sistem merasa bahwa dukungan yang 

diberikan terhadap implementasi SMEP dilakukan pada level manajemen 

menengah, sehingga peningkatan kepuasan pengguna sistem tidak ditentukan 

oleh dukungan dari manajemen puncak. 

6.2. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan convenience 

sampling dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan sampel. Hal ini 

mengakibatkan hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan.  

2. Pembagian kuesioner yang dilakukan secara online hanya melalui aplikasi 

whatsapp mengakibatkan kuesioner tidak bisa diberikan kepada seluruh 

anggota populasi. 

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya bisa melakukan pengambilan sampel menggunakan 

teknik simple random sampling sehingga hasil peneltian dapat 

digeneralisasikan. 

2. Pembagian kuesioner tidak hanya dilakukan secara online melalui aplikasi 

whatsapp, namun bisa menggunakan email atau mengirimkan kuesioner 

melalui surat menggunakan jasa ekspedisi (Pos,JNE,TIKI dan lain-lain) 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

A. DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

Kuesioner ini ditujukan kepada Staf Bagian Evaluasi & Pelaporan yang 

menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP). 

 

1. Nama Kantor SKPD : ___________________________ 

2. Jabatan  : ___________________________ 

3. Jenis Kelamin  :  Pria  Wanita 

4. Umur   :  20 - 30 tahun  41- 50 tahun 

31 - 40 tahun  > 50 tahun 

5. Pendidikan Terakhir : SMA/SMK  S1/D4 

D3   S2   

 S3    Lainnya_________ 

6. Pengalaman Kerja : < 1 Tahun 

     1 tahun - 5 tahun 

     5 tahun - 10 tahun 

     15 tahun - 20 tahun 

     > 20 tahun  

7. Berapa lama telah menggunaan Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan? 

  1-3 bulan  4-12 bulan >1 tahun 

Bagian A berisi data karakteristik responden, silahkan Bapak/Ibu/Saudara 

mengisi data dibawah ini dengan memberikan tanda (X) dan mengisi data 

essay pada tempat yang telah disediakan. 
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B. PERTANYAAN RISET TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPE-

NGARUHI KESUKSESAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBANGUNAN. 

 

Keterangan singkatan dalam kolom pertanyaan : 

STS = Sangat Tidak Setuju  AS = Agak Setuju  

TS = Tdak Setuju    S = Setuju 

ATS = Agak Tidak Setuju   SS = Sangat Setuju 

N = Netral 

 

1. Kualitas Sistem 

Kualitas sistem adalah performa menyeluruh dari Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan (SMEP) termasuk fitur dan user interface. 

No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 

Sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan (SMEP) mudah untuk 

digunakan . 

       

2 

Sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan (SMEP) mudah dipelajari 

oleh pengguna sistem. 

       

3 

Sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan (SMEP) memiliki akses 

yang cepat ke server. 

       

4 

Sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan (SMEP) dapat bekerja 

sesuai fungsinya dengan baik & tanpa ada 

kesalahan. 

       

Bagian B berisi daftar pertanyaan riset, silahkan Bapak/Ibu/Saudara memilih 

salah satu jawaban pada kolom di bawah ini dengan memberikan tanda silang 

(X) pada angka-angka yang tersedia, sesuai kondisi yang Bapak/Ibu/Saudara 

alami pad saat menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi  Pembangunan 

(SMEP) 
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5 

Sistem monitoring dan evaluasi 

pembangunan (SMEP) memiliki 

keamanan yang baik dalam menjaga data-

data pengguna. 

       

 

2. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi adalah kualitas dari keluaran (output) yang dihasilkan dari 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP). 

No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) menyajikan 

informasi secara lengkap. 

       

2 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) menyajikan 

informasi sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

       

3 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) menyajikan 

informasi yang akurat dan tidak 

mengandung banyak kesalahan. 

       

4 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) menyajikan 

informasi yang terkini (up to date) 

       

5 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) menyajikan 

informasi dengan format yang jelas dan 

mudah dipahami. 

       

 

3. Kualitas Layanan  

Kualitas layanan adalah kualitas pelayanan yang diperoleh dari bagian Staf 

Teknologi Informasi dan Vendor Teknologi Informasi dalam memastikan 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) dapat digunakan 

dengan baik. 
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No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 

Staf Teknologi Informasi & Vendor Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

(SMEP) memiliki minat untuk 

menyelesaikan permasalahan sistem. 

       

2 

Staf Teknologi Informasi & Vendor Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

(SMEP) cepat dan tanggap untuk 

menyelesaikan permasalahan sistem. 

       

3 

Staf Teknologi Informasi & Vendor Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

(SMEP) memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi pengguna sistem. 

       

4 

Staf Teknologi Informasi & Vendor Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

(SMEP) memiliki kemampuan yang baik 

dalam menangani permasalahan sistem.  

       

 

4. Kegunaan Persepsian 

Kegunaan persepsian adalah persepsi yang berkaitan dengan kegunaan yang 

diperoleh pengguna saat mengoperasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) serta penting atau tidak penting sistem tersebut 

digunakan 

No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) penting untuk 

meningkatkan kinerja pengguna sistem. 

       

2 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) mempermudah 

pekerjaan pengguna sistem. 
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3 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan pengguna sistem. 

       

 

5. Dukungan Manajemen Puncak 

Dukungan manajemen puncak adalah dukungan yang diberikan oleh 

manajemen puncak terhadap implementasi Sistem Monitoring & Evaluasi 

Pembangunan (SMEP). 

No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 

Manajemen ikut berpartisipasi secara aktif 

terhadap pelaksanaan Sistem Monitoring 

dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) 

       

2 

Manajemen memfasilitasi pendanaan atas 

perawatan dan pengembangan sistem 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) 

       

3 

Manajemen peduli terhadap kinerja 

operasional Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan (SMEP). 

       

4 

Manajemen mendorong Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan untuk menggunakan 

Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP). 

       

 

6. Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna adalah sikap secara subjektif yang muncul dari 

pengguna Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) setelah 

menggunakan sistem tersebut. 

No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 

Rasa puas saat menggunakan Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 

(SMEP) 
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2 

Efektivitas Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna 

       

3 

Efisiensi Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) dalam menye-

lesaikan tugas pengguna 

       

4 

Pengalaman menyenangkan menggu-

nakan sistem Sistem Monitoring dan 

Evaluasi Pembangunan (SMEP) 

       

 

7. Manfaat Bersih 

Manfaat bersih adalah dampak dan manfaat yang dirasakan oleh individu dan 

organisasi setelah menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP). 

No Pertanyaan 

Penilaian 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

ATS 

(3) 

N 

(4) 

AS 

(5) 

S 

(6) 

SS 

(7) 

1 Kinerja individu meningkat        

2 Efektivitas individu meningkat        

3 Produktivitas individu meningkat        

4 Kinerja organisasi meningkat        

5 Efektivitas organisasi meningkat        

6 Produktivitas organisasi meningkat        

 

 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU/SAUDARA DALAM 

PENELITIAN INI 


