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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah menghadirkan begitu banyak 

perubahan dalam kehidupan manusia.  Semakin tingginya tingkat kemajuan 

teknologi diyakini telah membawa kita kepada tahap keempat revolusi industri 

(World Economic Forum, 2016).  Penyelarasan dengan kemajuan teknologi 

menjadi hal yang tidak dapat lagi diabaikan, baik di lingkungan swasta dan 

terutama di lingkungan sektor publik, dalam bentuk penerapan electronic 

government (e-goverment). 

E-goverment merupakan sebuah konsep yang multidimensi dan kompleks 

(Ndou, 2004).  Deloitte Research (2000) menggambarkan e-goverment terkait 

dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman 

informasi serta layanan pemerintah untuk peningkatan keuntungan masyarakat, 

rekan kerja dan pegawai.  World Bank (2015) menyatakan penggunaan e-

goverment merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga 

pemerintah.  Hal ini menunjukkan pentingnya teknologi informasi sebagai alat 

dan sarana mediasi antara pemerintah dan entitas lainnya.  Dalam bidang 

pengelolaan keuangan, hal ini terwujud dalam Integrated Financial Management 

Information System (IFMIS).  

IFMIS ditujukan untuk mengatasi efek buruk yang muncul akibat penggunaan 

sistem manual dalam eksekusi anggaran dan proses akuntansinya.  Hal tersebut 

antara lain, ketidakhandalan dan ketepatan waktu data pendapatan dan belanja 
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untuk perencanaan anggaran, monitoring, pengendalian belanja, dan pelaporan 

yang mempengaruhi pengelolaan anggaran (Diamond dan Khemani, 2005).  

Secara umum penggunaan sistem informasi dan teknologi ditujukan untuk 

meningkatkan produktifitas organisasi dan kualitas pengambilan keputusan (Ives 

et al., 1983).  Selain itu juga ditujukan untuk mengukur peningkatan kinerja 

tingkat individu maupun organisasi (DeLone dan McLean, 1992).    

Penerapan sebuah sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah hal 

yang menantang, banyak rintangan dan permasalahan yang harus dihadapi 

(Eggers dan Bellan, 2015).  Literasi teknologi informasi dan komunikasi serta 

kemampuan pengguna menjadi salah satu masalah dalam penerapannya pada 

negara berkembang.  Verdegem dan Verleye (2009) melihat masalah 

modernisasi teknologi terletak pada pembuat keputusan yang tidak 

mempertimbangkan harapan dan pilihan pengguna, tapi lebih berfokus kepada 

peningkatan teknis sistem, pengurangan biaya dan desain sistem.  Heinze dan 

Hu (2005) menyoroti penggunaan teknologi sebagai salah satu tantangan dalam 

penerapannya, sehingga fokus tidak seharusnya hanya kepada penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi, tapi lebih kepada penggunaannya (Al-

Khatib, 2013).   

Penerapan IFMIS di Indonesia terwujud dalam pemakaian aplikasi Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI).  Pengembangan IFMIS di Indonesia sebagai sistem 

informasi dan teknologi terintegrasi membutuhkan biaya yang besar dan dalam 

waktu yang cukup lama.  Oleh sebab itu, keberhasilan implementasinya menjadi 

hal yang sangat penting.  Sebagaimana disampaikan Verdegem dan Verleye 

(2009) dan Heinze dan Hu (2005) di atas, pengembangan dan implementasi 

IFMIS harus memperhatikan  peran pengguna sebagai faktor utamanya.  Apabila 
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melihat dari sisi pengguna, rangkaian proses dalam diri menjadi pendorong 

bagaimana dia akan menerima datau menolak sistem informasi dan bagaimana 

sistem informasi tersebut mempengaruhinya.  Oleh sebab itu, terdapat tiga hal 

penting yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan sistem informasi 

yaitu penggunaan, kepuasan dan net benefit.  Penggunaan sebagai ukuran 

keberhasilan merujuk pada intensitas, utilisasi dan optimalisasi sistem informasi.  

Terdapat kesulitan apablila penggunaan digunakan sebagai alat ukur, terutama 

apabila sistem informasi tersebut digunakan pada lingkungan mandatory (Davis 

et al., 1989; DeLone dan McLean, 1992).  Penggunaan tidak dapat menunjukkan 

secara tepat reaksi dalam diri pengguna terhadap sistem informasi.      

Net benefit merupakan pengaruh yang muncul dan pengukurannya bisa 

menggunakan penentuan nilai sebuah sistem informasi. Ives et al. (1983) 

menyatakan secara teori penentuan nilai sistem informasi didasarkan pada nilai 

ekonomis yang diperoleh dari pengurangan net benefit (peningkatan efektifitas 

organisasi) dengan biaya pengembangan dan operasi sistem informasi tersebut.  

Lebih lanjut, Ives et al. (1983) juga menyatakan bahwa dalam praktek, 

pengukuran secara ekonomi tersebut sulit untuk dilaksanakan.  Kesulitan ini 

antara lain disebabkan, kesulitan melakukan penilaian secara moneter akibat 

adanya intangible cost serta keuntungan non moneter yang juga muncul.  

Kesulitan lainnya adalah penggunaan sistem informasi sebagai pendukung 

pengambilan keputusan bersifat ad hoc dan insidental menyebabkan pengukuran 

menjadi sulit.  Selain itu, banyak data yang dapat digunakan untuk mengukur 

kesuksesan sistem yang tidak tersimpan. 

Penentuan keberhasilan sistem informasi juga dapat diukur menggunakan 

konsep kepuasan pengguna.  Beberapa peneliti menggunakan kepuasan 

pengguna sebagai surrogate keberhasilan sistem informasi (Ives et al., 1983; 
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DeLone dan McLean, 1992; Seddon dan Kiew, 1996; Wixom dan Todd; 2005; 

Vaezy, 2013).  Hal ini di dasarkan pada konsep bahwa sebuah sistem informasi 

yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan menghadirkan kepuasan 

terhadap sistem informasi tersebut.  Apabila sistem informasi tidak dapat 

memenuhinya, maka mereka akan mencari sistem informasi lainnya (Cyert dan 

March, 1963 p.126 dalam Ives et al., 1983).  Dalam menentukan kepuasan 

terdapat dua pendekatan yang sering digunakan. Pertama, terkait proses yang 

terlibat dalam pembentukan kepuasan dan mekanisme terbentuknya 

kepuasan/ketidakpuasan.  Kedua, pendekatan yang melihat kepuasan sebagai 

hasil dari pengalaman dalam mengkonsumsi suatu hal (Yi, 1989).  Pendekatan 

pertama lebih sering digunakan dalam penelitian kepuasan pengguna.  Beberapa 

penelitian terkait kepuasan pengguna berusaha menjelaskan mengapa 

pengguna memperoleh kepuasan/ketidakpuasan terhadap sistem informasi yang 

didasarkan pada teori proses-orientasi (Bhattacherjee, 2001; Wixom dan Todd, 

2005).  

Kepuasan dapat menunjukkan reaksi pengguna terhadap sistem informasi.  

Kepuasan juga tidak terpengaruh oleh lingkungan penggunaan, baik bersifat 

voluntary atau mandatory.  Apabila dibandingkan dengan pengukuran nilai, 

pengukuran kepuasan pengguna relatif lebih mudah dilakukan.  Oleh sebab itu, 

pengukuran menggunakan kepuasan dinilai lebih tepat dalam menggambarkan 

bagaimana sistem informasi dapat diterima oleh pengguna.  Hal ini juga dinilai 

lebih tepat, apabila melihat masih munculnya berbagai permasalahan dalam 

pemakaian SPAN dan SAKTI.  Permasalahan tersebut baik berupa sistem, 

output yang dihasilkan hingga proses penggunaannya.  Permasalahan teknis 

SPAN maupun SAKTI banyak ditemui pengguna terkait masih sering terjadinya 

sistem berhenti ketika digunakan, kurang lengkapnya fitur yang diberikan, sampai 
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terbatasnya akses yang diberikan.  Terkait output yang dihasilkan, permasalahan 

yang muncul diantaranya kelengkapan data yang dihasilkan, data yang kurang 

valid, kesalahan dan masalah penampilan hasil sampai integrasi sistem yang 

dinilai masih kurang.  Selain kedua hal tersebut, permasalahan juga muncul 

ketika menggunakan aplikasi tersebut, seperti fitur-fitur yang susah ditemukan, 

penggunaan istilah asing yang tidak mudah dipahami pengguna baru, aplikasi 

yang tidak bisa diakses ketika digunakan.  Berbagai hal tersebut tentunya 

bertolak belakang dengan harapan penggunaan aplikasi SPAN dan SAKTI 

sebagai aplikasi tunggal dan terintegrasi untuk menyelesaikan berbagai proses 

pengelolaan keuangan.  Penggunaan teknologi yang dinilai lebih maju juga 

menghadirkan keyakinan bahwa aplikasi ini lebih unggul dari aplikasi-aplikasi 

sebelumnya.  Permasalahan tersebut akan menyebabkan munculnya 

diskonfirmasi antara ekpektasi dengan kenyataan, dan mendorong munculnya 

ketidakpuasan pengguna.  Berbagai hal ini menjadi pendukung perlunya 

pengukuran kepuasan pengguna dalam menilai keberhasilan implementasi 

IFMIS di Indonesia. 

Selain berbagai masalah yang mengarahkan pada ketidakpuasan pengguna. 

Implementasi SPAN sendiri juga tidak dapat terlepas dari kesalahan 

penggunaan.  Masalah optimalisasi SPAN dan SAKTI, dimungkinkan dipengaruhi 

oleh latar belakang pengguna.  Kemampuan dan penguasaan seseorang 

terhadap suatu hal akan menciptakan persepsi dan mendorong kepercayaan diri 

untuk melakukan suatu tindakan berkaitan dengan hal tersebut.  Bandura dan 

Cervone (1983) menyatakan bahwa perceived self efficacy berkenaan dengan 

penilaian seberapa baik seseorang dapat melakukan serangkaian tindakan yang 

berkaitan dengan situasi prospektif.  Tercapainya tujuan menggunakan SPAN 

dan SAKTI sebagai alat bantu pekerjaan sangat terkait dengan bagaimana 
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seseorang mampu mengoperasikannya.  Dalam hal ini computer self efficacy 

memegang peranan penting.  Kemampuan penggunaan komputer dapat dilihat 

sebagai bentuk perceived self efficacy.  Computer self efficacy (CSE) dapat 

diartikan tingkat kepercayaan seseorang bahwa dia memiliki kemampuan dalam 

menyelesaikan tugas/pekerjaan khusus menggunakan komputer (Compeau dan 

Higgins, 1995). 

Berbagai permasalahan terkait SI tersebut merupakan hal yang perlu diatasi.  

Berbagai penelitian berusaha menjawab masalah penggunaan sistem informasi 

ini.  Berbagai penelitian berusaha memahami mengapa sebagian orang dapat 

menerima teknologi, sedangkan sebagian menolaknya (Al-Khatib, 2013).  

Penelitian lain berusaha mengukur efektifitas penggunaan sistem  informasi.   

Dua model SI yang paling banyak digunakan dalam penelitian SI adalah Model 

Keberterimaan (TAM) dan Model Kesuksesan SI. 

Model keberterimaan teknologi, berfokus pada penggunaan sistem informasi.  

Davis et al. (1989) berpendapat bahwa penggunaan sistem informasi (behavior), 

merupakan dorongan dari dalam diri (belief dan attitude) setelah melakukan 

interaksi dengan sistem informasi.  Davis et al. (1989) selanjutnya mengajukan 

Technology Acceptance Model (TAM), dengan dasar dari Theory of Reasoned 

Action (TRA).  TAM meyakini pengaruh eksternal akan mempengaruhi persepsi 

penggunaan teknologi, baik kebermanfaatannya maupun kemudahaan 

penggunaannya dan akan mengarahkan pada attitude toward system dan 

intention to use, dan mendorong penggunaan aktual. 

Domain penelitian lainnya yang juga banyak dilakukan terkait sistem informasi 

adalah keberhasilan sistem informasi.  DeLone dan McLean (1992) mengajukan 

IS success model yang diperoleh dari hasil sintesis berbagai literatur sistem 

informasi untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 
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penggunaan sistem informasi, yang diukur dengan pengaruh sistem  informasi 

terhadap kinerja pengguna dan organisasi (DeLone dan McLean, 1992).  

Menggunakan theory of communication Shanon dan Weaver dan disempurnakan 

menggunakan teori dari Mason, DeLone dan McLean membangun rangkaian 

kejadian dalam penggunaan sebuah sistem (Maier, 2007:426).  Variabel yang 

berguna dalam mengukur keberhasilan sistem informasi adalah kualitas sistem 

(technical level), kualitas informasi (semantic level), penggunaan/use dan 

kepuasan pengguna (influence level), serta dampaknya dalam level individu 

maupun organisasi (De Lone dan Mc Lean, 1992).  

Dalam menciptakan sebuah sistem yang baik, tahapan evaluasi harus dapat 

memberikan gambaran nyata dan menyeluruh, bagaimana pandangan pengguna 

terhadap sistem tersebut, baik dari sisi teknis maupun keberterimaan sistem.  Hal 

ini akan membantu perbaikan desain sistem yang baik dan meningkatkan 

optimalisasi dan utilisasi sistem tersebut.  Oleh sebab itu, berbagai penelitian 

perlu dilakukan yang tidak hanya mengukur keberterimaan sistem oleh 

pengguna, tetapi juga dapat menunjukkan efektifitas dan kesuksesan sebuah 

sistem informasi. 

Penelitian ini akan mengukur keberhasilan sistem informasi dengan 

melakukan pengukuran terhadap kepuasan pengguna.  Penggabungan model 

TAM dengan DeLone dan McLean untuk mengetahui determinan kepuasan 

pengguna termasuk yang jarang ditemukan.  Penggabungan model tidak hanya 

bertujuan menemukan model yang dapat memberikan gambaran penerimaan 

pengguna, juga memberikan masukan bagi pengembangan model (Al-Khatib, 

2013).  Model kesuksesan informasi dinilai memiliki keunggulan dalam perbaikan 

sistem informasi tetapi dinilai lemah dalam memprediksi penggunaan sistem 

informasi.  Model kegunaan lebih mampu dalam memprediksi penggunaan 
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sistem informasi, tetapi lemah dalam memberikan masukan perbaikan sistem 

(Wixom dan Todd, 2005).  

Banyak peneliti berusaha mengabungkan kedua model tersebut.  Namun, 

kebanyakan penggabungan bersifat parsial, dengan hanya mengambil sisi 

kualitas sistem, kualitas informasi atau keduanya, persepsi serta minat (Seddon 

dan Kiew, 1996; Dishaw dan Strong, 1999; Venkatesh dan Davis, 2000; Yusof et 

al., 2008; Venkatesh dan Balla, 2008).  Penelitian ini berusaha menggabungkan 

variabel kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan dan kepuasan pengguna 

dengan variabel TAM yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude 

dan intention.  Selain menggabungkan model, penelitian ini juga memberikan 

suatu hal baru dengan menambahkan CSE dan pengaruh sosial ke dalam model 

yang terbentuk.  Penambahan dua variabel ke dalam model gabungan 

merupakan hal baru, sebagai upaya memberikan gambaran lebih tepat 

bagaimana kepuasan pengguna SPAN dan SAKTI.   

Merujuk pada Model Keberhasilan SI Delone dan McLean, terdapat dua 

antesenden utama yang digunakan mengukur kepuasan pengguna, yaitu kualitas 

informasi yang merupakan karakteristik diharapkan atas keluaran sistem serta 

kualitas sistem, sebagai karakteristik yang diharapkan dari sistem informasi itu 

sendiri.  Kualitas sistem ini berkaitan erat dengan persepsi kemudahan 

penggunaan sistem informasi sebagaimana penelitian Haryani et. al. (2014), 

dimana persepsi kemudahan penggunaan merupakan anggapan pengguna 

bahwa dalam menggunakan sistem informasi tidaklah dibutuhkan usaha yang 

besar (Davis et al., 1989). 

Persepsi kegunaan merupakan variabel yang sering digunakan dalam 

mengukur keberterimaan sistem informasi.  Persepsi kegunaan adalah 

bagaimana pengguna beranggapan bahwa menggunakan sistem informasi akan 
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membantu dirinya dalam menyelesaikan tugas (Davis et al., 1989).  Persepsi 

kegunaan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan sebagaimana 

hasil penelitian Chen et al. (2012); Persepsi kegunaan juga dipengaruhi oleh 

kualitas informasi sebagaimana penelitian Haryani et. al. (2014); Seddon dan 

Kiew (1996); Seddon (1997); Rai et al. (2002); Wu, 2013; Hassn et al., 2016; 

Malik et al., 2016. 

Sikap/attitude merupakan kondisi dalam diri seseorang terhadap suatu hal.  

Sikap merupakan hasil dari proses keyakinan seseorang terhadap suatu hal dan 

dikonfirmasi melalui hasil evaluasi (Davis, 1985).  Sikap menjadi salah satu 

variabel penentu keberterimaan SI (Davis et al., 1989).  Sikap dipengaruhi oleh 

persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, dan sikap mempengaruhi 

minat dalam menggunakan sistem informasi.  Pengaruh persepsi kemudahan 

penggunaan terhadap sikap ditemukan dalam penelitian Davis et al. (1989); 

Agarwal dan Prasad (1999); Koh et al. (2010); Chen et al. (2012); Wahyudi  

(2011); Xu et al. (2013); Haryani et al. (2014); Rahadian et al. (2015); Hassn et 

al. (2016).  Pengaruh persepsi kegunaan terhadap sikap ditunjukkan dalam hasil 

penelitian Davis et al. (1989); Agarwal dan Prasad (1999); Koh et al. (2010); 

Wahyudi (2011); Chen et al. (2012); Xu et al. (2013); Wu (2013); Rahadian et al. 

(2015); Hassn (2016).   Selain menunjukkan pengaruh yang signifikan, ternyata  

penelitian Haryani et al. (2014) tidak dapat menunjukkan pengaruh signifikan 

persepsi kegunaan terhadap sikap.  

Sikap mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak, melalui minat yang 

muncul dalam diri (Davis et al., 1989).  Oleh sebab itu, sikap berhubungan erat 

dengan minat.  Pengaruh signifikansi sikap terhadap minat/intention to use, 

ditunjukkan dari hasil penelitian Davis et al. (1989); Wixom dan Todd (2005); 
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Chen et al. (2012).  Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Brown et 

al. (2002) dan Wahyudi (2011).  

Salah satu faktor yang sering digunakan dalam penentuan sikap persepsi 

kemudahan penggunaan adalah kemampuan penggunaan komputer (computer 

self efficacy).  Kemampuan penggunaan komputer erat kaitannya dengan teknis 

sistem.  Oleh sebab itu, kemampuan penggunaan komputer berpengaruh 

terhadap kemudahan penggunaan sistem, hubungan ini menunjukkan pengaruh 

yang signifikan (Venkatesh dan Davis, 2000; Ong dan Lai, 2006).  

Ajzen (1991) menyatakan faktor penentu yang mendorong seseorang 

melakukan sebuah tindakan nyata (behavior) adalah minat dalam diri seseorang.  

Minat ini sebagai hasil dorongan sikap/attitude dan pengaruh sosial/social 

influence individu tersebut.  Pengaruh sosial merupakan salah satu pendorong 

minat penggunaan sistem informasi (Venkatesh dan Davis, 2000; Venkatesh et 

al., 2003; Venkatesh dan Balla, 2008; Brown et al., 2002; Handayani, 2005; 

Wahyudi, 2011).  Peran pengaruh sosial di keputusan penerimaan teknologi 

merupakan hal yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh 

kontigensi.  Pengaruh sosial mempunyai dampak pada perilaku individual melalui 

tiga mekanisme: ketaatan (compliance), internalisasi (internalization), dan 

identifikasi (identification) (Venkatesh dan Davis, 2000). 

Pada SI yang digunakan dalam lingkungan mandatory, pengguna diwajibkan 

menggunakan SI dalam menyelesaikan tugasnya, dan tidak terdapat pilihan SI 

lainnya.  Pengguna dibutuhkan untuk menggunakan teknologi atau sistem 

khusus dengan tujuan menjaga atau melaksanakan tugas (Brown et al., 2002).  

Penggunaan sistem informasi ditujukan membantu pengguna dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  Job performance menjadi alasan penggunaan 

sebuah sistem.  Model TAM menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
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antara minat pemanfaatan intention to use dengan penggunaan sistem informasi, 

hasil ini didukung penelitian Taylor dan Todd (1995); Venkatesh dan Davis 

(2000); Venkatesh et al. (2003). Namun, hasil berbeda ditemukan dalam 

penelitian Handayani (2005). 

Hubungan antara penggunaan dan kepuasan pengguna adalah saling 

mempengaruhi menurut DeLone dan McLean (1992).  Namun, banyak peneliti 

menggunakan penggunaan sebagai determinan dari kepuasan pengguna dan 

tidak sebaliknya.  Penelitian empiris membuktikan bahwa penggunaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna (Fazizah et al., 

2016; Chiu et al., 2007; Halawi et al., 2007; Livari, 2005).     

Kepuasan sebagai ukuran penentu keberhasilan sistem informasi, banyak 

diukur berdasarkan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan berbagai 

variabel selain penggunaan sebagaimana digunakan dalam penelitian ini.  

Kualitas informasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan ditemui dalam 

penelitian Seddon dan Kiew (1996).  Penelitian lain menggunakan hubungan 

tidak langsung antara kepuasan pengguna dan kualitas informasi (Chiu et al., 

2007; Halawi et al., 2007; Livari, 2005; Wu dan Wang, 2006; McGill et al., 2003; 

Rai et al., 2002).  Hasil berbeda dari pengaruh kualitas informasi terhadap 

kepuasan pengguna ditemukan dalam penelitian Marble (2003). Untuk mengukur 

kepuasan pengguna beberapa peneliti juga menggunakan kualitas sistem, 

sebagaimana penelitian Chiu et al. (2007); Halawi et al. (2007); Livari  (2005); 

McGill et al. (2003); Rai et al. (2002).  Kualitas layanan juga menjadi variabel 

yang digunakan dalam menentukan kepuasan pengguna, sebagaimana 

didukung oleh penelitian Agarwal dan Prasad (1999); Gefen dan Keil (1998).  

Namun, hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pengguna tidak 

berhasil didukung oleh penelitian Yoon dan Guimaraes (1995). 
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Berbagai penelitian di atas memunculkan hasil yang beragam.  Pengaruh 

positif dan signifikan pada hubungan antar variabel banyak ditemui pada 

penelitian-penelitian terdahulu.  Di lain pihak hasil yang menunjukkan tidak 

adanya pengaruh yang signifikan  juga banyak ditemukan pada penelitian yang 

menggunakan hubungan variabel yang sama tersebut, bahkan hasil yang 

menunjukkan pengaruh yang berlawanan juga ditemui pada beberapa penelitian.  

Penelitian ini berusaha mempersempit munculnya berbagai celah penelitian 

tersebut, baik akibat perbedaan hasil yang ditemukan, maupun penggunaan 

determinan yang berbeda-beda untuk menentukan kepuasan pengguna.  Hal 

baru yang dapat ditemui dalam penelitian ini yaitu: (1) penggunaan obyek 

penelitian yaitu IFMIS sebagai sistem informasi terintegrasi di Indonesia. (2) 

penambahan variabel pengaruh sosial dan CSE ke dalam model gabungan TAM 

dan DeLone dan McLean Information Success Model, sebagai variabel dalam 

menentukan kepuasan pengguna, didasarkan penyesuaian dengan lingkungan 

dan kondisi organisasi DJPB. 

1.2 Motivasi Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang menjadikan motivasi peneliti menyajikan tema 

penelitian kepuasan pengguna IFMIS di lingkup DJPBN, diantaranya:  

1) Pentingnya pengukuran keberhasilan IFMIS, sehingga dapat memberikan 

gambaran penerimaan pengguna dan memberikan masukan untuk 

perbaikan sistem informasi; 

2) Berbagai masalah yang masih sering terjadi dalam penggunaan aplikasi 

SPAN dan SAKTI, sehingga memberikan gambaran baik dari sisi pengguna 

maupun kualitas sistem informasi; 

3) Beragam hasil penelitian yang diperoleh, baik dalam tingkat signifikansi, arah 

hubungan antar variabel, maupun variabel lain yang digunakan, 



13 
 

 
 

menunjukkan masih adanya celah penelitian yang muncul.  Penelitian ini, 

yang menggunakan penggabungan model keberterimaan dan kesuksesan 

sistem informasi, berusaha mengurangi celah penelitian tersebut.  

4) Konteks penelitian di sektor publik yang masih jarang jika dibandingkan 

dengan sektor swasta, serta model aplikasi yang terintegrasi dalam 

pengelolaan keuangan negara yang masih sedikit dilakukan penelitian.     

1.3 Rumusan Masalah   

Era teknologi digital menuntut dilakukan berbagai perbaikan dalam berbagai 

bidang.  Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh 

terhadap terjadinya perubahan dan perbaikan dalam sistem administrasi 

pemerintahan.  Penggunaan teknologi tidak dapat lagi dikesampingkan.  

Digitalisasi pengelolaan pada sektor publik tidak lagi hanya didasarkan 

pencapaian efektifitas dan efisiensi, serta pengurangan biaya tetapi telah 

beranjak menjadi sebuah tuntutan dari masyarakat penerima layanan (Eggers 

dan Bellan, 2015).  Hal ini didasarkan pada tuntutan yang semakin tinggi 

terhadap pemberian layanan/service delivery dari instansi publik. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pilihan yang 

tidak dapat dihindari.  Penggunaan teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi 

dapat menjadi solusi atas tuntutan masyarakat tersebut.  Selain itu, pencapaian 

efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian pekerjaan menjadi keunggulan 

penggunaan teknologi informasi.  Pada sektor publik, dimana penggunaan 

sistem informasi adalah hal wajib, pengembangan sebuah sistem informasi harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana sistem informasi tersebut 

dapat diterima serta dapat mendukung pekerjaan penggunanya (Koh et al., 

2010).  Kepuasan pengguna atas sistem informasi yang digunakan dapat 

menunjukkan aplikasi tersebut diterima dan sebagai salah satu ukuran 
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keberhasilan implementasi sistem informasi tersebut.  Berdasarkan hal di atas,  

rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas informasi pengaruh positif terhadap persepsi kegunaan? 

2. Apakah kualitas sistem berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan 

penggunaan? 

3. Apakah computer self efficacy berpengaruh positif terhadap persepsi 

kemudahan penggunaan? 

4. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

persepsi kegunaan? 

5. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap/attitude 

pengguna? 

6. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

sikap/attitude pengguna? 

7. Apakah sikap/attitude pengguna berpengaruh positif terhadap minat/intention 

to use pengguna? 

8. Apakah pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap minat/intention to use 

pengguna? 

9. Apakah minat/intention to use berpengaruh positif terhadap penggunaan 

aktual? 

10. Apakah penggunaan aktual berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menguji pengaruh kualitas informasi terhadap persepsi kegunaan; 
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2. Menguji pengaruh kualitas sistem terhadap persepsi kemudahan 

penggunaan; 

3. Menguji pengaruh computer self efficacy terhadap persepsi kemudahan 

penggunaan;  

4. Menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi 

kegunaan; 

5. Menguji pengaruh persepsi kegunaan terhadap sikap/attitude pengguna; 

6. Menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap sikap/attitude 

pengguna; 

7. Menguji pengaruh sikap/attitude pengguna terhadap minat/intention to use 

penggunaan SI; 

8. Menguji pengaruh pengaruh sosial terhadap minat/intention to use 

penggunaan SI; 

9. Menguji pengaruh minat/intention to use terhadap penggunaan aktual SI; 

10. Menguji pengaruh penggunaan aktual terhadap kepuasan pengguna. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori baik 

terkait penerimaan sistem informasi yang didasarkan pada Theory of 

Reasoned Action (TRA) maupun teori yang digunakan dalam 

pengembangan model keberhasilan sistem informasi.  Selain itu penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberterimaan dan kesuksesan penerapan SI terintegrasi dalam 

lingkungan wajib/mandatory.  Penelitian SI pada sektor publik yang masih 

sedikit dibandingkan penelitian SI pada sektor privat dandengan 
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karakteristik penggunaan mandatory yang dimiliki dalam penelitian ini, 

sehingga dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini membantu pengembang sistem 

informasi untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberterimaan dan keberhasilan sistem informasi, sehingga dapat menjadi 

masukan dalam meningkatkan performance  sistem informasi.  Selain itu, 

hasil yang didapat juga memberikan kontribusi bagi pimpinan organisasi 

mengenai perilaku penggunaan sistem informasi (SPAN dan SAKTI) di 

lingkup DJPB. 

3. Manfaat Kebijakan 

Dalam penentuan kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk 

evaluasi implementasi IFMIS dan secara khusus SAKTI dan SPAN, baik 

dari proses bisnis maupun pengembangan teknologi informasi.  Di samping 

itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan dalam membantu 

menyempurnakan proses penetapan kebijakan perencanaan dan 

penyusunan anggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan 

pelaporan keuangan menjadi lebih baik. 
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