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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Perkembangan teknologi yang seakan tiada henti, telah membawa pada 

kemajuan penggunaan teknologi yang belum pernah ditemui sebelumnya.  

Digitalisasi tidak hanya menyentuh kehidupan personal, tapi juga menyentuh 

pengelolaan pemerintahan, baik secara teknis operasional, maupun pada tingkat 

pengambilan keputusan.  Saat ini penggunaan teknologi tidak hanya dimonopoli 

sektor privat.  Namun, sektor publik semakin menyadari pentingnya penggunaan 

teknologi informasi dalam penyelesaian tugas, layanan maupun memenuhi 

tuntutan stakeholder yang terus meningkat.  Beragam keunggulan penggunaan 

teknologi informasi mendorong implemntasi di sektor publik.  Salah satu 

implementasi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di sektor 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah penggunaan sistem informasi 

terintegrasi melalui aplikasi SPAN dan SAKTI. 

Investasi pengembangan sistem informasi terintegrasi tidaklah sedikit, 

harapan besar diberikan untuk keberhasilan implementasi SPAN dan SAKTI.  

Berbagai perbaikan terus dilakukan, tidak hanya berhenti sebatas pada awal 

pengembangan.  Berbagai penelitian dilakukan untuk memberikan masukan dan 

perbaikan sistem.  Penelitian SI bukanlah bidang baru, penelitian ini terus 

berkembang seiring berkembangnya teknologi.  Namun, penelitian SI yang paling 

banyak dilakukan adalah mengukur keberterimaan teknologi (Davis et al., 1989) 

dan keberhasilan teknologi/kepuasan pengguna (DeLone dan McLean, 1992,
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2003).  Fokus pada penggunaan dan faktor yang mempengaruhi pengguna, 

merupakan inti penelitian kesuksesan SI.  Keberhasilan teknologi mencoba 

mengukur net benefit sebagai ukuran terakhir (DeLone dan McLean, 1992; 

2003).  

Model keberhasilan teknologi DeLone dan McLean (1992; 2003) didasarkan 

pada teori komunikasi yang dikembangkan Shanon dan Weaver (1949).  Teori ini 

berfokus pada informasi.  Proses bagaimana informasi dapat tersampaikan 

kepada penerima menjadi landasan konsep ini.  Rangkaian yang terbentuk 

dimulai dari informasi sebagai hasil sistem, selanjutnya informasi akan 

tersampaikan kepada penerima.  Terdapat tiga kelompok dalam proses ini, 

dimana sistem sebagai technical level, informasi sebagai semantic level serta 

effectivness sebagai penyampaian informasi kepada penerima.  Konsep ini 

selanjutnya dikembangkan oleh Mason (1978) dengan mengubah efectivness 

level menjadi influence, hal ini didasarkan kepada informasi yang tersampaikan 

akan mempengaruhi/tidak mempengaruhi penerima melalui proses receipt, 

evaluation dan application.  Influence juga menjadi alat bantu pengukuran 

pengaruh informasi kepada penerima.  

Model DeLone dan McLean menggunakan konsep tersebut untuk mengukur 

efektifitas sistem informasi, dengan technical system sebagai penghasil informasi 

diwakili oleh kualitas sistem.  Semantic level digambarkan dengan kualitas 

informasi. Influence sebagai ukuran bagaimana informasi tersebut 

mempengaruhi pengguna diwakili dengan penggunaan dan kepuasan. Hasil 

yang muncul dari proses penerimaan informasi diukur menggunakan net benefit.  

Konsep dan model ini berpendapat jika proses penerimaan informasi mendahului 

perubahan diri (behavior) dan kinerja sistem (DeLone dan McLean, 1992).  Oleh 

sebab itu model ini sering disebut sebagai model kesuksesan sistem informasi, 
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dengan faktor yang mempengaruhi adalah kualitas sistem, kualitas informasi, 

penggunaan, kepuasan dan net benefit.  Pengukuran net benefit dipercaya 

sebagai variabel yang perlu diukur untuk menentukan keberhasilan sistem 

informasi.  Namun, terdapat kesulitan pengukuran net benefit karena banyaknya 

faktor lain diluar SI yang berpengaruh.  Oleh karena itu, banyak peneliti 

beranggapan kepuasan pengguna/user satisfaction lebih tepat dipakai sebagai 

pengganti/surrogate dalam mengukur keberhasilan/kesuksesan SI (Seddon dan 

Kiew, 1996; DeLone dan McLean, 2003), karena kemudahan dan ketepatan 

dalam pengukurannya.  

Technology Acceptance Model merupakan model pengujian keberhasilan 

sistem informasi dari sisi pengguna.  Model ini sering digunakan untuk 

memprediksi tindakan (behavior) pengguna sistem informasi.  Prediksi ini 

didasarkan bagaimana sistem informasi memunculkan persepsi dan ekspektasi, 

yang mengarahkan pada perubahan sikap dan minat.  Model ini didasarkan pada 

Theory of Reasoned Action , dengan landasan konsep yang digunakan adalah 

seseorang akan bertindak dan tindakan tersebut mencerminkan minat orang 

tersebut.  Proses perubahan dalam diri disebabkan adanya reaksi atas eksternal 

variabel yang memunculkan keyakinan/belief.  Keyakinan akan dikonfirmasi 

melalui proses evaluasi, dimana hasil yang diperoleh terwujud dalam bentuk 

sikap positif/negatif.  Sikap positif dapat mempengaruhi minat pengguna apabila 

norma subyektif dalam diri juga mendukung.  Tindakan nyata sebagai tindakan 

yang muncul dalam menggambarkan minat. 

TAM percaya bahwa minat sebagai hal utama yang perlu diukur untuk 

menentukan tindakan nyata pengguna sistem informasi.  Terdapat dua persepsi 

utama dari penggunaan sistem informasi, yaitu Perceived Usefulness dan 

Perceived Ease of Use.  Dua persepsi utama ini yang akan membentuk sikap 
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terhadap sistem informasi dan memunculkan minat terhadap sistem informasi.  

TAM memiliki fokus kepada pengguna dan oleh sebab itu juga sering disebut 

model keberterimaan informasi.  Masing-masing model memiliki kelebihan dan 

kekurangan tersendiri.  Model pendekatan keberterimaan SI dianggap lebih 

mampu dalam memprediksi penggunaan dan berbagai hal yang 

mempengaruhinya.  Meskipun model ini dianggap bagus dalam mengetahui 

penerimaan pemakai dan hal pendorong penggunaan SI, tetapi tidak 

memberikan feedback nyata dalam perbaikan sebuah sistem, yang diperlukan 

oleh penyusun/desainer sistem guna dilakukan perbaikan pada titik yang 

dianggap masih lemah.  Hal berbeda ditemui dalam model pendekatan 

kesuksesan SI, dimana model ini mampu mengukur dampak dan manfaat 

penggunaan SI.  Model ini dianggap lebih mampu memberikan masukan bagi 

pengembang sistem, dengan masukan perbaikan pada sistem maupun output 

yang dinilai baik dan bermanfaat bagi pengguna 

Oleh sebab itu, penggabungan kedua model dinilai dapat saling menutupi 

kelemahan yang ada, sehingga dapat menggambarkan dengan lebih baik 

keberhasilan implementasi SPAN dan SAKTI melalui pengukuran kepuasan.  

Untuk menambah akurasi dan memperhatikan lingkungan penggunaan SPAN 

dan SAKTI sebagai aplikasi bersifat mandatory serta penggunaan dalam 

lingkungan kerja, maka variabel CSE dan pengaruh sosial dinilai perlu 

ditambahkan.  Landasan teori yang dapat digunakan adalah TRA dan SCT 

sebagai dasar CSE. Bandura (1986) berpendapat bahwa orientasi tujuan 

menjadi dasar dalam tindakan seseorang.  Seseorang akan memiliki sistem 

dalam diri yang akan mengontrol fikiran, perasaan dan tindakan.  Kemampuan 

pribadi dan kognisi, behavior serta lingkungn merupakan faktor yang saling 

terkait dan menentukan pencapaian tujuan.  CSE sebagai kemampuan 
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pengguna sistem informasi terkait erat dengan kemampuan kognitif.  

Penggunaan SPAN dan SAKTI sebagai sistem informasi terintegrasi merupakan 

bentuk perubahan kearah digitalisasi pengelolaan keuangan negara.  

Kemampuan penggunaan komputer sebagai salah satu faktor yang mendukung 

keprcayaan diri penggunaan kedua aplikasi tersebut.  Faktor sosial merupakan 

bentuk pengaruh lingkungan terhadap seseorang.  Pengaruh sosial berperan 

memperkuat stimulus dalam diri seseorang.  Kedua hal tersebut erat kaitannya 

dengan behavior.  Lingkungan kerja, dan sifat mandatory dalam penggunaan 

SPAN dan SAKTI sangat dipengaruhi bagaimana pandangan atasan, rekan kerja 

maupun organisasi itu sendiri.  Oleh sebab itu, kedua variabel ini dinilai tepat 

ditambahkan dalam gabungan model di atas, untuk menggambarkan 

keberhasilan sistem informasi melalui pengukuran kepuasan pengguna.     

Oleh karena itu, kerangka konseptual akan menggunakan Komunikasi, TRA, 

dan SCT sebagai konsep dasar yang digunakan dalam model DeLone dan 

McLean serta TAM.  Berikut gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:  
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Keterangan : 
TRA       :  Theory of Reasoned Action 
TAM       :  Technology Acceptance Model 

 
D/M ISSM : DeLone dan Mc Lean Information System Success Model 
SCT          :  Social Cognitif Theory 
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3.2 Pengembangan Hipotesis 

3.2.1. Pengaruh Positif Kualitas Informasi terhadap Persepsi Kegunaan 

Kepuasan merupakan salah satu tipe emosi, dapat berupa kebahagiaan, 

kesenangan dan kenikmatan yang akan menimbulkan dua bentuk yaitu 

kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu hal (Oliver dan DeSarbo, 1988).  

Comparison Level Theory menyatakan bahwa munculnya kepuasan didasarkan 

pada penilaian perbandingan antara outcome yang diperoleh dengan standard 

level yang dimiliki.  LeTour dan Peat (1979) menyatakan terdapat tiga hal yang 

dijadikan standar penilaian terhadap suatu produk/obyek yaitu: (1) pengalaman 

atas produk/obyek sejenis; (2) ekspektasi situsional produk/obyek (seperti hasil 

iklan, promosi); (3) pengalaman konsumen lain atas produk/obyek tersebut yang 

dijadikan referensi.  Kepuasan akan diperoleh apabila outcome yang didapat 

melebihi standar komparasi yang ditetapkan. 

Kepuasan seseorang terhadap sebuah obyek didasarkan hasil evaluasi 

pengguna atas obyek tersebut.  Obyek sebagai variabel eksternal dapat 

mempengaruhi kepercayaan seseorang dalam bentuk belief/keyakinan atas 

obyek tersebut (Ajzen, 1991).  Selanjutnya, eksternal variabel dapat 

mempengaruhi kepuasan terhadap obyek trsebut.  Tingkat kepuasan terhadap 

obyek akan mempengaruhi kepercayaan/belief tentang konsekuensi penggunaan 

obyek tersebut.  Dalam penelitian sistem informasi obyek eksternal yang sering 

digunakan adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan.   

Kualitas informasi diartikan sebagai ukuran-ukuran dari keluaran sistem itu 

sendiri (DeLone dan McLean 1992; 2003), persepsi pengguna terhadap kualitas 

informasi di dalam sebuah SI (Wixom dan Todd, 2005).  Informasi merupakan 

sebuah obyek sebagai hasil keluaran/output SI.  Informasi yang berkualitas harus 
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memiliki karakteristik dimensi  completeness, accuracy, format, dan currency 

yang menentukan persepsi kualitas informasi (DeLone dan McLean, 1992).  

Kualitas informasi akan mempengaruhi kepercayaan diri dalam menggunakan 

sebuah informasi.  Seseorang akan merasa lebih puas ketika mereka 

mendapatkan informasi yang berkualitas (Wixom dan Todd, 2005; Koh et al., 

2010; Xu et al., 2013).  Pemahaman pengguna terhadap kualitas informasi yang 

dipakainya akan meningkatkan persepsi kegunaan (Seddon dan Kiew, 1996; 

Seddon, 1997).  Kualitas informasi mempunyai pengaruh signifikan dan positif 

terhadap persepsi kegunaan (Rai et al., 2002).  Dengan semakin 

tingginya/meningkatnya kualitas informasi, akan mengarahkan pada peningkatan 

kegunaan (Seddon dan Kiew, 1996).  Penelitian lain yang menunjukkan 

hubungan signifikan antara kualitas informasi dan persepsi kegunaan dilakukan 

oleh Wu (2013); Hassn et al. (2016); Malik et al. (2016). 

IFMIS merupakan sitem informasi yang mengintegrasikan tidak hanya proses 

kerja dalam sebuah sistem  informasi itu sendiri, juga rangkaian prosedur dan 

tahapan pekerjaan yang menjadi tugas pengguna dalam satu sistem informasi.  

IFMIS yang terwujud dalam aplikasi SPAN dan SAKTI, memiliki keunggulan baik 

dalam segi teknologi yang digunakan juga dari segi bagaimana keterkaitan antar 

tugas yang diolah dalam sistem informasi.  Pengguna aplikasi SPAN atau SAKTI 

membutuhkan informasi yang dihasilkan aplikasi tersebut haruslah memenuhi 

kriteria:  

1. akurasi/tepat, data yang dihasilkan menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya dan dapat dengan tepat digunakan menyelesaikan tugas 

selanjutnya.  
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2. memiliki format yang mudah dipahami dan lengkap, sehingga pengguna 

dengan mudah memahami data yang dihasilkan dan tidak menimbulkan 

salah penafsiran atas data tersebut.  

3. dapat tersedia ketika dibutuhkan, hal ini sangat membantu dalam 

penyelesaian tugas pengguna, terutama dapat meningkatkan efisiensi 

penyelesaian pekerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja 

pengguna tersebut. 

Keluaran dari SPAN atau SAKTI dapat berupa data laporan, data untuk diolah 

menjadi transaksi selanjutnya, bukti pengesahan transaksi dan beragam jenis 

keluaran lainnya.  Beragam data tersebut mengandung informasi yang berguna 

untuk menunjang tugas pengguna.  Hasil keluaran SPAN dan SAKTI haruslah 

memenuhi kriteria tersebut di atas, sehingga integrasi antar tugas pengguna 

dapat berjalan dengan baik dan proses transaksi sampai pelaporan dapat 

dijalankan dengan sempurna.  Penggunaan SPAN dan SAKTI yang bersifat 

terintegrasi ditujukan membantu kelancaran pekerjaan, penyederhanaan proses 

transaksi, membantu mengurangi kesalahan, serta menjamin seluruh prosedur 

telah dilalui.  Pengguna aplikasi SPAN atau SAKTI akan merasa aplikasi tersebut 

berguna apabila aplikasi tersebut dapat memenuhi hal di atas.  Atas dasar 

tersebut dan dengan memperhatikan bahwa aplikasi SPAN dan SAKTI disusun 

dengan sistem yang lebih canggih dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, maka dapat 

disusun hipotesis:  

H1   :  Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap persepsi 

kegunaan. 

3.2.2. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Persepsi Kemudahan 
Penggunaan  

Kepuasan merupakan salah satu tipe emosi, dapat berupa kebahagiaan, 

kesenangan dan kenikmatan yang akan menimbulkan dua bentuk yaitu 
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kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu hal (Oliver dan DeSarbo, 1988).  

Dalam Contrast Theory (Cardozo, 1965 dalam Vaezy, 2013),  kepuasan muncul 

sebagai akibat interaksi dengan produk/obyek, yang akan memunculkan 

diskonfirmasi positif atas obyek tersebut.  Diskonfirmasi positif muncul apabila 

kinerja nyata obyek tersebut melebihi kinerja yang diekspektasikan sebelumnya. 

 Menurut Ajzen dan Fishbein (1980) dalam Wixom dan Todd (2005), Object 

based merupakan eksternal variabel yang dapat mempengaruhi kepercayaan 

yang diyakini/belief.  Eksternal variabel dapat mempengaruhi kepuasan terhadap 

obyek.  Tingkat kepuasan terhadap obyek akan mempengaruhi 

kepercayaan/belief tentang konsekuensi penggunaan obyek tersebut. 

Salah satu jenis object based yang merupakan eksternal variabel dalam 

penelitian sistem informasi adalah kualitas sistem.  Sistem informasi merupakan 

rangkaian proses teknis untuk merubah input menjadi output.  SI erat kaitannya 

dengan teknologi, yang merupakan alat/tools dalam membantu penyelesaian 

pekerjaan (Goodhue dan Thompson, 1995).  Kualitas sistem merupakan ukuran 

terhadap sistem itu sendiri, dan merupakan aspek yang diharapkan dari sistem 

(DeLone dan McLean, 1992).  Kualitas sistem adalah akses yang terjadi melalui 

interaksi dengan sistem, ketika pengguna menyelesaikan pekerjaannya (Maes 

dan Poels, 2007).  Kepercayaan/belief penggunaa SI dalam menyelesaikan 

pekerjaan akan meningkatkan attitude terhadap sistem itu sendiri (Wixom dan 

Todd, 2005).  Kemampuan sistem dalam mendukung penyelesaian pekerjaan 

akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap SI tersebut.  

Kepercayaan terhadap sistem pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi 

pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut.  

Penggunaan sistem ditujukan untuk peningkatan job performance, ketika 

kesesuaian antara tugas dan teknologi yang dipakai tinggi, maka pengguna akan 
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merasa mudah dalam menggunakan sebuah sistem (Goodhue dan Thompson, 

1995; Dishaw dan Strong, 1999).  Hal ini akan mendorong ekspektasi pada 

penggunaan sistem tersebut. 

Pengguna akan berharap sebuah sistem mudah untuk digunakan, sehingga 

dapat membantu penyelesaian tugas serta menghemat waktu penyelesaian 

tugas.  Davis (1989) mendefinisikan persepsi ini sebagai tingkat dimana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidak memerlukan usaha yang 

besar.  Persepsi kemudahan penggunaan erat kaitannya dengan bagaimana 

pengguna mengoperasikan sistem.  

Kualitas sistem didasarkan kepada kebutuhan pengguna, selama proses 

evaluasi dan pengembangan.  Pengembangan sistem erat kaitannya dengan 

membantu pengguna menyelesaikan tugas, serta kesulitan dan hambatan yang 

akan dihadapi pengguna dalam menggunakan sistem dan akan mempengaruhi 

penerimaan sistem oleh pengguna.  Kualitas sistem yang tinggi akan mampu 

melayani pengguna, akan lebih dipilih, lebih aman  serta lebih cepat dalam 

menyelesaikan suatu tugas.  Kualitas sistem yang baik tersebut berpengaruh 

positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan (Lederer et al., 2000; Liao dan 

Cheung, 2001; Rai et al., 2002; McGill et al., 2003; Livari, 2005; Wu, 2013; 

Cheong dan Park, 2005; Malik et al., 2016). 

SPAN dan SAKTI sebagai sebuah sistem informasi wajib, dituntut memiliki 

kualitas yang tinggi serta memiliki kesesuaian dengan kebutuhan penyelesaian 

pekerjaan penggunanya, dan mendorong intensitas penggunaan.  Intensitas 

penggunaan meningkatkan pengalaman dalam menggunakan sebuah sistem 

(Dishaw dan Strong, 1999) dan dapat meningkatkan persepsi kemudahan 

penggunaan sistem tersebut.  Sebagai aplikasi wajib dan menjadi satu-satunya 

aplikasi yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan, pengembang aplikasi 
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telah berupaya dengan maksimal menyusun aplikasi yang mampu digunakan 

dalam berbagai tingkatan pekerjaan, tingkat intensitas yang berbeda-beda serta 

kondisi lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi kinerja aplikasi tersebut.  

Beragamnya pengguna aplikasi SPAN atau SAKTI, mendorong pengembang 

menyediakan aplikasi yang dapat diterima dan digunakan semua orang tanpa 

perlu usaha keras mempelajarinya.  Pengguna akan mengharapkan aplikasi 

yang digunakan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas.  Dalam 

lingkungan wajib, penggunaan aplikasi membantunya mempercepat 

penyelesaian pekerjaan.  Aplikasi dengan kriteria tersebut merupakan aplikasi 

yang memiliki kualitas yang baik.  Untuk memenuhi kriteria tersebut aplikasi 

haruslah memiliki karakteristik: 

1. Reliable.  Aplikasi yang digunakan haruslah memiliki reliabilitas yang baik, 

sehingga tidak mudah rusak baik dari sisi hardware dan software. Berbagai 

ancaman terhadap software, intensitas penggunaan, kompleksitas pekerjaan 

yang diolah merupakan ancaman terhadap reliabilitas sistem informasi.  

Pengguna akan merasa sistem tersebut berkualitas apabila dalam berbagai 

kondisi tersebut sistem tetap mampu menunjang pekerjaan pengguna. 

2. Mudah diakses.  Pengguna akan merasakan sebuah sistem berkualitas, 

ketika sistem tersebut mudah diakses oleh pengguna dan ketika 

membutuhkan data yang tersimpan di dalam aplikasi, akan mudah diperoleh.  

Kemudahan akses juga meningkatkan interaksi penggunaan aplikasi/sistem 

informasi. 

3. Fleksibel.  Aplikasi yang berkualitas juga harus mampu memenuhi 

kebutuhan pengguna yang beragam serta dapat disesuaikan dengan kondisi 

yang baru atau berubah.  Fleksibilitas sistem informasi akan mendorong 

intensitas penggunaan sistem informasi.  
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4. Terintegrasi.  Tingkat dan jenis pekerjaan yang beragam dan saling 

terhubung pada DJPB, mendorong kebutuhan penggunaan sebuah aplikasi 

yang mampu mengintegrasikan keseluruhan pekerjaan.  Sistem akan dinilai 

berkualitas apabila kebutuhan pengolahan data dari beragam bagian 

berbeda dapat dilakukan dan selanjutnya mampu menyediakan data sebagai 

input bagian lainnya.   

Berbagai karakteristik di atas, selain menunjukkan bahwa sistem informasi 

berkualitas juga akan meningkatkan intensitas penggunaan.  Demikian pula pada 

aplikasi SPAN dan SAKTI, yang disusun dengan tingkat keamanan yang lebih 

tinggi serta ditujukan untuk berbagai latar belakang pengguna, persepsi 

kemudahan penggunaan akan muncul ketika pengguna percaya pada kualitas 

sistem tersebut baik dan tidak muncul kesulitan dalam menggunakan aplikasi 

dalam memenuhi kebutuhan penyelesaian pekerjaan.  Berdasarkan hal tersebut 

hipotesis yang diajukan adalah:  

H2    :  Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan 

penggunaan. 

3.2.3. Pengaruh Computer Self Efficacy terhadap Persepsi Kemudahan 
Penggunaan 

Konsep teori self efficacy berasal dari Social Cognitif Theory yang 

dikembangkan oleh Alberta Bandura, dinyatakan bahwa dengan adanya orientasi 

kepada tujuan, seseorang akan membuat rencana untuk mencapai tujuan 

tersebut dan akan membangun kemampuan/keberhasilan diri (self efficacy).  

Definisi self efficacy adalah kepercayaan pada kemampuan diri untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas berhubungan dengan 

kompetensinya (Bandura dan Cervone, 1983).  Terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi self efficacy yaitu behavior, environment, dan personal cognitive 

factors. 
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Hal penting dari self efficacy adalah seseorang yang merasa mampu 

menjalankan suatu tugas, maka akan cenderung terlibat aktif dalam tugas 

tersebut.  Namun, seseorang yang merasa memiliki self efficacy rendah akan 

menolak untuk melakukan sesuatu atau cenderung menghindarinya termasuk 

dalam hal kemampuan menggunakan komputer.  Untuk meraih self efficacy, 

seseorang akan mengevaluasi diri dari pengalaman masa lalu dan capaian yang 

diraihnya sekarang, prestasi orang lain, dan emosi mereka.  Implikasi self 

efficacy sangat jelas terhadap motivasi dan kinerja tugas.  Seseorang dengan 

self efficacy tinggi akan berusaha untuk berhasil dan memperoleh tujuan mereka. 

(Gibson, et.al., 2009: 113).  Keberhasilan diri mempunyai tiga dimensi yaitu 

besarnya (magnitude ), kekuatan (strength) dan generalisasi. Besarnya 

keberhasilan diri berkaitan dengan  keyakinan seseorang atas seberapa sulit 

tugas mampu diselesaikan. 

Computer Self Efficacy, merupakan konsep kemampuan individu terkait 

pengoperasian komputer terkait penyelesaian pekerjaan.  Konsep CSE dalam SI, 

banyak didasarkan pada penelitian Compeau dan Higgins (1995).  Konsep CSE 

sendiri dapat dikategorikan menjadi tiga: (1) Terkait dengan domain khusus 

potensi, kepercayaan atau kemampuan seseorang dalam menjalankan komputer 

terkait tugas; (2). Internet Self efficacy, terkait kemampuan pengguna untuk 

menjalankan, mengoperasikan aplikasi internet. (3). Web Based Profesional 

Selaf Efficacy, terkait kemampuan menggunakan web based untuk 

pengembangan kemampuan profesional (Kao et al., 2014).  Banyak peneliti 

menghubungkan antara CSE dengan kemudahan penggunaan SI.  Penelitian 

Venkatesh (2000); Thong et al. (2006); Dalcher dan Shine (2003); Ong dan Lai 

(2006); Al-Haderi (2013) menunjukkan hubungan yang signifikan dan antara CSE 

dan persepsi kemudahan penggunaan.  



54 
 

 
 

Kemampuan dan pemahaman individu yang baik terkait komputer, baik 

software dan hardware, sangat membantu seseorang dalam memahami aplikasi 

yang dia gunakan.  Pemahaman ini memungkinkan seseorang menjalankan SI 

lebih baik, dan akan meningkatkan kepercayaan diri terhadap penggunaan SI.  

Dengan pemahaman yang lebih baik, pengguna akan merasa lebih mudah 

dalam menggunakan SI.  Aplikasi SPAN dan SAKTI merupakan langkah 

modernisasi proses kerja pada DJPB, dimana mayoritas transaksi saat ini 

dilakukan menggunakan kedua aplikasi tersebut.  Aplikasi SPAN dan SAKTI juga 

menunjukkan langkah perubahan dari orientasi manual ke arah orientasi digital.  

Kemampuan CSE pengguna terkait pemahaman dan penggunaan komputer 

dalam penyelesaian pekerjaan akan sangat membantu dalam penggunaan 

aplikasi SPAN dan SAKTI.  Kemampuan CSE yang tinggi akan memunculkan 

persepsi bahwa kedua aplikasi tersebut mudah dioperasikan dan menimbulkan 

kepercayaan diri untuk menggunakannya lebih jauh, sehingga hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H3   :   CSE berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan 

penggunaan. 

3.2.4. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Persepsi 
Kegunaan 

Theory of Reasoned Action  (TRA), merupakan teori tindakan yang beralasan 

yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dengan satu premis bahwa 

reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap dan 

perilaku orang tersebut.  Teori ini membuat model perilaku seorang sebagai 

suatu fungsi dari tujuan perilaku.  Teori ini dapat digunakan dalam memprediksi 

tindakan nyata seseorang/behavior melalui persepsi, sikap dan minat yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan.  
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TRA menyatakan adanya salient belief akan menghasilkan reaksi, yang akan 

mendorong pengguna melakukan evaluasi atas belief tersebut.  Secara 

matematis, jumlah perkalian evaluasi-evaluasi atas berbagai belief tersebut, 

memunculkan sikap ke arah tindakan.  Sikap ketika digabungkan dengan norma 

subyektif yang dimiliki seseorang dapat menghasilkan minat baik positif ataupun 

negatif.  Ajzen dan Fishbein menyatakan adanya hubungan antar belief dari 

suatu obyek.  Selanjutnya, mereka membedakan belief menjadi dua: (1). 

Descriptive belief, tersusun berdasarkan obyek atau kejadian yang dapat diamati; 

(2). Inferential belief, berdasarkan atas hal yang tidak teramati (Davis 1985).   

Davis (1985), percaya bahwa perlu melakukan pengelompokan belief, atas 

pengaruh yang ditimbulkannya.  Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa antar 

belief memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Selain itu, pengelompokan 

dapat digunakan untuk mengetahui dan menginterpretasikan salient belief yang 

paling berpengaruh dalam pengukuran.  Dalam sistem informasi terdapat dua 

kelompok salient belief, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use 

(Davis, 1985; Davis et al., 1989).  Perceived ease of use dapat dilihat lebih 

sebagai  descriptive belief dalam konteks keberterimaan pengguna.  

Berdasarkan pengalaman langsung pengguna terhadap sistem yang digunakan, 

sedangkan beberapa inferential belief dapat berpengaruh pada perceived ease 

of use ketika proses penguasaan sistem tersebut.  Namun, perceived usefulness 

secara sifatnya dikategorikan sebagai inferential belief, disebabkan penilaian 

estimasi pengaruh sistem terhadap kinerja pengguna.  

Hubungan antar belief, dapat menunjukkan bahwa terdapat beberapa belief 

yang mempengaruhi belief lainnya.  Perceived ease of use berpengaruh 

terhadap perceived usefulness (Davis, 1985; Davis et al., 1989).  Sebuah sistem 

yang mudah digunakan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 
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pengguna.  Berdasarkan hal tersebut, bagian/fraksi dari kinerja pengguna 

ditentukan atas penggunaan secara fisik sistem informasi.  Semakin produktif 

pengguna pada bagian/fraksi tersebut melalui perceived ease of use, maka 

secara keseluruhan dia semakin produktif.  Oleh sebab itu, karakteristik sistem 

dapat mempengaruhi usefulness secara tidak langsung, dengan mempengaruhi 

ease of use.   

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan determinan langsung dari 

persepsi kegunaan (Daviset al., 1989).  Berbagai penelitian menunjukkan 

hubungan yang kuat antara persepsi kemudahan penggunaan dengan persepsi 

kegunaan (Davis et al., 1989; Taylor dan Todd, 1995; Chau, 1996; Igbaria et al., 

1997; Dishaw dan Strong, 1999; Venkantesh dan Davis, 2000; Venkantesh et al., 

2003; Wixom dan Todd, 2005; Koh et al., 2010; Hurst, 2010).   Namun, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak signifikan 

terhadap ekspektasi kegunaan (Jackson et al., 1997; Bajaj dan Nidumolu, 1998; 

Hu et al., 1999; Chau dan Hu, 2002; Wu, 2013; Hassn et al. 2016; Malik et al., 

2016).  

Persepsi kemudahan penggunaan terkait dengan kemudahan dalam 

penggunaan sebuah sistem, dimana dengan semakin mudahnya penggunaan 

maka pengguna menjadi lebih yakin dalam menggunakan SI.  Hubungan antara 

persepsi kemudahan penggunaan dengan persepsi kegunaan terlihat dari 

peningkatan kinerja, dalam hal semakin sedikit usaha yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang sama (Davis et al., 1989). 

Penerapan IFMIS merupakan upaya peningkatan kualitas pngelolaan 

keuangan negara.  Aplikasi yang digunakan di satu sisi harus mampu 

mendukung proses pengelolaan keuangan yang lebih baik, di sisi lain juga harus 

mampu mendukung peningkatan kualitas kerja pengguna.  Aplikasi SPAN dan 
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SAKTI memerlukan waktu pengembangan yang lama dengan teknologi yang 

lebih baik dari aplikasi-aplikasi sebelumnya.  Proses pengembangan, 

pengenalan dan penerapan dilakukan secara bertahap, salah satu tujuannya 

adalah agar aplikasi tersebut benar-benar mampu diimplementasikan dengan 

baik oleh pengguna.  Lingkungan mandatory mengharuskan pegawai 

menggunakan aplikasi tersebut.  Persepsi kemudahan penggunaan mendorong 

kepercayaan diri pengguna dan meningkatkan intensitas penggunaan serta 

utilisasi aplikasi tersebut.  Pemahaman yang lebih baik terhadap aplikasi SPAN 

dan SAKTI mendorong persepsi pengguna bahwa aplikasi tersebut berguna baik 

dalam menyelesaikan tugas rutin maupun memenuhi keperluan tugas insidental.  

Hal ini juga sesuai dengan action identification theory Venkatesh dan Balla 

(2008), dimana dengan meningkatnya pengalaman penggunaan sistem, 

pengguna akan memiliki informasi lebih tentang kemudahan dan kesulitan 

penggunaan sistem.  Dengan meningkatnya pengalaman akan meningkatkan 

pengaruh terhadap persepsi kegunaan.  Berdasar hal tersebut hipotesis yang 

diajukan adalah:  

 H4    :  Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

persepsi kegunaan 

3.2.5. Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan 
Penggunaan terhadap Sikap Pengguna 

Theory of Reasoned Action   menyatakan bahwa pemanfaatan sistem/usage 

merupakan sebuah behavior dimana untuk mewujudkan dalam bentuk tindakan 

terlebih dahulu terdapat intention untuk melakukannya.  Ketika mewujudkan 

sebuah tindakan nyata, seseorang akan mengalami perasaan negatif/positif, 

sebagai pengaruh evaluasi dalam melaksanakan tindakan tersebut.  Perasaan 

tersebut disebut sebagai sikap/attitude, dan berfungsi sebagai mediasi persepsi 

kemudahan penggunaan terhadap intention.  Ajzen dan Fishbein menyatakan 
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terdapat 9 belief yang dapat berpengaruh kepada tindakan seseorang (Davis, 

1985).  Namun, Davis percaya bahwa terdapat dua salient belief yang dengan 

tepat digunakan dalam  menggambarkan penggunaan sistem informasi oleh 

seseorang, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use.  

Ajzen dan Fishbein (1975) dalam Davis (1985) menyatakan bahwa adanya 

hubungan yang sangat erat antara belief dan attitude, dimana ketika seseorang 

membentuk keyakinan/belief terhadap suatu obyek, seseorang secara otomatis 

dan simultan akan memperoleh attitude terhadap obyek tersebut.  Persepsi 

kemudahan penggunaan dapat mengarahkan seseorang untuk menggunakan 

atau tidak menggunakan sebuah SI.  Hal ini bergantung kepada probabilitas 

subyektif yang dirasakannya (belief), bahwa dalam melakukan tindakan nyata 

tersebut akan memberikan konsekuensi.  Evaluasi atas probabilitas subyektif 

(menggunakan atau tidak) ini mengarahkan pada attitude toward behavior (Davis 

et al., 1989), sehingga ketika persepsi kemudahan penggunaan SI besar, maka 

akan memunculkan perasaan positif untuk menggunakannya (attitude). 

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkat kemudahan terkait 

penggunaan sistem (Venkantesh et al., 2003).  Persepsi kemudahan erat 

kaitannya dengan kemudahan penggunaan sistem dalam menyelesaikan suatu 

tugas.  Persepsi kemudahan penggunaan merupakan persepsi atas sistem itu 

sendiri dan salah satu yang membentuk konstruk ini adalah kompleksitas sistem.  

Kompleksitas adalah tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang 

relatif sulit untuk diartikan dan digunakan oleh individu (Rogers dan Shoemaker, 

1971 dalam Venkatesh et al., 2003).  Hubungan antara kompleksitas dan 

pemanfaatan SI bersifat negatif, dimana semakin tinggi kompleksitas sebuah 

sistem, maka pemanfaatan SI menjadi semakin rendah (Thompson et al., 1991).  
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TAM menyatakan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan 

SI sebagai belief yang paling menonjol yang mendorong penggunaan SI (Davis 

et al., 1989).  Baik persepsi kegunaan maupun persepsi kemudahan 

penggunaan merupakan hasil penilaian konsekuensi penggunaan sebuah sistem 

dalam menyelesaikan pekerjaan (Wixom dan Todd, 2005), dan mengarahkan 

pada perasaan positif atau negatif atas penggunaan SI, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada intention/keinginan untuk menggunakan/tidak sebuah SI.  

Persepsi kegunaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap sikap pengguna 

sebagaimana hasil penelitian Davis et al. (1989); Agarwal dan Prasad (1999); Xu 

et al.(2013); Chen et al. (2012); Rahadian et al. (2015); Wu (2013); Hassn 

(2016).  Persepsi kemudahan penggunaan sebagai salah satu beleif penentu 

penggunaan aktual, memilki hubungan yang signifikan terhadap sikap 

sebagaimana hasil penelitian Davis et al. (1989); Agarwal dan Prasad (1999); Xu 

et al. (2013); Chen et al. (2012); Haryani et. al., 2014; Rahadian et al. (2015); 

Hassn et al. (2016). 

Penggunaan aplikasi SAKTI dan SPAN sebagai aplikasi wajib, digunakan 

dalam membantu menyelesaikan pekerjaan.  Penggunaan TI sebagai alat bantu, 

tidak terlepas dari harapan/ekspektasi bahwa alat tersebut dapat meningkatkan 

kinerja.  Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, dorongan penggunaan, 

memunculkan kepercayaan pengguna bahwa aplikasi tersebut memberikan 

manfaat ketika digunakan, sebagai bentuk persepsi kegunaan dari aplikasi SPAN 

dan SAKTI.  Selain keyakinan akan kegunaan, aplikasi SPAN dan SAKTI 

memunculkan persepsi kemudahan penggunaan dengan dorongan penggunaan 

dan interaksi terus menerus yang memunculkan persepsi kemudahan 

penggunaan pada diri pengguna.  Persepsi yang muncul tersebut akan 

mendorong munculnya sikap positif pengguna terhadap aplikasi SPAN dan 
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SAKTI. P enggunaan yang bersifat wajib juga mendorong pengguna untuk 

bersikap positif dan memunculkan minat dalam menggunakan aplikasi tersebut.  

Tingkat utilisasi aplikasi SPAN dan SAKTI sebagai kondisi voluntary, 

memungkinkan pengguna memunculkan sikap negatif atau positif dalam 

penggunaan.  Namun, kepercayaan bahwa aplikasi SPAN dan SAKTI berguna 

dan mudah digunakan membantu memunculkan sikap positif pengguna.  Oleh 

sebab itu hipotesis yang disusun adalah: 

H5     :    Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap/attitude 

pengguna 

H6     :   Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

sikap/attitude pengguna  

3.2.6. Pengaruh Sikap/Attitude Pengguna dan Pengaruh Sosial terhadap 
Minat/Intention to use Pengguna 

Minat didefinisikan sebagai probabilitas subyektif individu dimana seseorang 

akan melakukan sebuah tindakan tertentu (Davis et al., 1989).  Minat dalam 

melakukan tindakan merupakan determinan kausal yang ditampilkannya dengan 

jelas atas tindakan tersebut.  Minat melakukan sebuah tindakan ditentukan oleh 

hasil penjumlahan sikap dan norma subyektif.  Sikap merujuk pada tingkatan 

individual terhadap evaluative affect atas target tindakan sebagai belief yang 

muncul dalam diri individu.  Sikap dapat bernilai positif maupun negatif (Davis et 

al., 1989).  Norma subyektif merujuk pada persepsi bahwa orang-orang yang 

sangat penting  baginya berpikir/menilai bahwa dia harus atau tidak harus 

melakukan tindakan tersebut (Ajzen dan Fishbein, 1975 dalam Davis, 1985).  

Sikap sangat erat kaitannya dalam menentukan tindakan yang akan diambil 

seseorang, terkait dengan afektif, yaitu hasil evaluasi belief/keyakinan yang 

dialami individu tersebut.  TAM menyebutkan terdapat terdapat dua 

keyakinan/belief paling menonjol dalam menentukan tindakan penggunaan SI 
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yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan (Davis et al. 

1989).  Sikap terhadap suatu hal dapat positif maupun negatif, tergantung proses 

evaluasi atas belief tersebut.  Sikap positif terhadap SI akan mengarahkan pada 

minat positif pada SI tersebut, dan dapat terwujud dalam bentuk minat untuk 

menggunakan.  Sementara sikap negatif atas SI dapat mendorong seseorang 

memunculkan minat terhadap SI, dalam bentuk tidak adanya minat untuk 

menggunakan SI.  Jadi sikap merupakan salah satu penentu tingkat kekuatan 

minat/magnitude  terhadap target behavior.  Beberapa penelitian menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara sikap dan minat diantaranya adalah Davis et al. 

(1989); Ajzen (1991); Brown et al. (2002); Wixom dan Todd (2005); Wahyudi 

(2011); Chen et al. (2012); Xu et al. (2013); Hassn et al. (2016).  

Selain ditentukan oleh sikap, minat terhadap target behavior juga dipengaruhi 

oleh norma subyektif (Ajzen dan Fishbein, 1975 dalam Davis, 1985).  

Berdasarkan teori ekspektasi, hasil yang diharapkan oleh pegawai, tidaklah 

hanya dalam bentuk materi, tetapi dapat berupa penerimaan ataupun penolakan 

kelompok atas hasil pada tingkat pertama (Gibson et al., 2009:136).  Pengaruh 

atasan dan rekan kerja dalam lingkungan kerja dengan penggunaan sistem 

bersifat wajib, lebih terasa dan lebih besar jika dibandingkan dengan 

penggunaan sistem informasi bersifat sukarela.  Dorongan kelompok untuk 

menggunakan aplikasi dapat berupa perintah atasan, maupun tindakan 

mayoritas kelompok untuk menggunakan sistem informasi. Ketika kelompok 

menggunakan sistem  informasi secara aktif, seseorang akan berusaha 

melakukan hal yang sama, sehingga dapat diterima dalam kelompok tersebut.  

Dorongan dari kelompok ini akan meningkatkan minat penggunaan sistem 

informasi. 
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Terdapat beberapa istilah terkait pengaruh orang yang penting bagi individu 

dalam mempengaruhinya melakukan sebuah tindakan.  Salah satu yang sering 

digunakan dalam penelitian SI adalah istilah Pengaruh Sosial, yang digunakan 

Venkatesh et al. (2003) dalam model UTAUT.  Koh et al. (2010) berpendapat 

lingkungan sosial tidak dapat dilepaskan dari penggunaan aplikasi bersifat wajib, 

dimana pandangan rekan, atasan maupun kelompok sangat berpengaruh pada 

penggunaan dan hasil penggunaan SI.  

Venkantesh et al. (2003) berpendapat bahwa faktor sosial sebagai determinan 

langsung dari minat pemanfaatan SI adalah direpresentasikan oleh konstruk-

konstruk yang terkait yaitu norma subyektif, faktor sosial dan image.  Penelitian 

Karahanna et al. (1999); Brown et al. (2002); Venkatesh et al. (2003); Handayani 

(2007); Venkatesh dan Balla (2008); Wahyudi (2011) menunjukkan hubungan 

yang signifikan antara pengaruh sosial dengan minat penggunaan sistem 

informasi.  

Dalam lingkungan mandatory, selain pengaruh dari dalam diri, minat dalam 

melakukan sebuah tindakan nyata sangat kuat dipengaruhi pihak luar/lingkungan 

dimana pengguna berada.  Pengaruh lingkungan ini, pengaruh sosial, lebih kuat 

jika dibandingkan dengan lingkungan bersifat sukarela.  Demikian pula dalam 

implementasi SPAN dan SAKTI. Pengaruh sosial dapat berupa rekan kerja, 

atasan, maupun orang-orang dekat pengguna aplikasi.  

Pengaruh rekan kerja pada pengguna dapat dilihat dari bagaimana 

pandangan, harapan maupun ekspektasi mempengaruhi bagaimana minat 

menggunakan muncul pada diri pengguna aplikasi SPAN dan SAKTI.  Individu 

dalam sebuah organisasi memiliki keterkaitan pekerjaan antara satu individu 

dengan individu lain, bagian dan bagian lain.  Hal ini meningkatkan pengaruh 

rekan kerja dan atasan terhadap diri pengguna aplikasi SPAN atau SAKTI.  
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Atasan seringkali memiliki kewenangan mendorong bawahan menggunakan 

aplikasi SPAN atau SAKTI, terutama untuk penyelesaian pekerjaan.  Atasan juga 

memiliki kewenangan sebagai penilai kinerja bawahan, dan peran ini menuntut 

pegawai bekerja sebaik mungkin untuk mendapatkan penilain baik dari atasan.  

Ketika mayoritas pekerjaan diselesaikan menggunakan aplikasi SPAN atau 

SAKTI, pencapaian target kinerja didasarkan pada pemanfaatan kedua aplikasi 

tersebut.  Kemampuan penggunaan aplikasi SPAN atau SAKTI yang diikuti 

peningkatan kinerja merupakan salah satu dasar  atasan menilai bawahannya.  

Oleh sebab itu, pandangan atasan dapat mempengaruhi minat penggunaan 

aplikasi SPAN atau SAKTI.  Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H7   :  Sikap/attitude pengguna berpengaruh positif terhadap 

minat/intention to use pengguna 

H8   :  Pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap minat/intention to 

use pengguna 

3.2.7. Pengaruh Minat/Intention to use terhadap Penggunaan Aktual 

Tindakan aktual dalam penggunaan sistem informasi merupakan reaksi atas 

minat menggunakan sistem informasi tersebut.  Berdasarkan TRA tindakan nyata 

(actual behavior) didasarkan rangkaian proses dalam diri seseorang yang 

bekerja secara simultan.  Berbagai afeksi, sebagai object based, akan 

memunculkan keyakinan/belief dalam diri seseorang akan obyek tersebut.  

Seorang akan melakukan evaluasi atas obyek tersebut, dimana hal ini akan 

menghasilkan sikap, baik positif atau negatif.  Selanjutnya, sikap bersama-sama 

dengan norma subyektif akan memunculkan minat atas obyek tersebut.  

Munculnya minat dapat bersifat negatif, apabila hasil akumulasi sikap dan norma 

subyektif bernilai negatif, demikian sebaliknya.  Penggunaan aktual sebagai 

behavior, didasarkan atas munculnya minat tersebut (positif atau negatif). 



64 
 

 
 

Lean et al. (2009) menyatakan bahwa minat sebagai sejenis prediksi 

sendiri/self prediction atau ekspektasi tindakan/behavior expectation, yang 

mengindikasikan sebagai salah satu prediktor paling akurat yang tersedia untuk 

memprediksi tindakan individu di masa datang.  Berdasarkan teori yang diajukan 

Ajzen dan Fishbein, minat merupakan probabilitas subyektif bahwa seseorang 

akan melakukan tindakan khusus.  Minat merupakan hasil dari akumulasi sikap 

dan subjective norm yang mempengaruhinya (Davis, 1985). 

Penggunaan aktual merupakan tindakan nyata dari minat yang muncul dalam 

diri seseorang.   Penggunaan merujuk pada penggunaan aktual langsung oleh 

individu atas sistem yang diberikan dalam konteks pekerjaan yang dilakukan.   

Pengguna dibutuhkan untuk menggunakan teknologi atau sistem khusus dengan 

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

merujuk pada tingkat atau kebiasaan staf atau pelanggan dalam menggunakan 

kemampuan sistem informasi (Petter et al., 2008).  Jones dan Straub (2006) 

mengelompokkan penggunaan dapat berupa penggunaan terhadap informasi 

sebagai output sistem dan penggunaan sistem itu sendiri.   Minat merupakan 

penentu dalam melakukan penggunaan terhadap SI sebagaimana hasil 

penelitian Davis et al. (1989); Taylor dan Todd (1995); Venkatesh dan Davis 

(2000).  

Minat menggunakan aplikasi SPAN dan SAKTI merupakan dorongan dalam 

diri pegawai/pengguna, bahwa penggunaan aplikasi tersebut akan membawa 

manfaat bagi dirinya, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan.  Lingkup 

pekerjaan yang luas, beragam stakeholder yang terkait, mendorong semakin 

beragam tugas, data, laporan dan permintaan dari berbagai pihak kepada DJPB.  

Hal tersebut mendorong pegawai DJPB harus mampu memenuhi permintaan 

berbagai pihak tersebut.  Aplikasi SPAN dan SAKTI sebagai aplikasi terintegrasi 
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telah dirancang dan disusun dengan memperhatikan berbagai perkembangan 

tersebut.  Berbagai fitur telah disediakan dalam aplikasi SPAN dan SAKTI 

melebihi kebutuhan pokok dalam menyelesaikan pekerjaan pengguna.  Minat 

memanfaatkan aplikasi lebih jauh, akan mendorong intensitas interaksi 

pengguna dengan aplikasi, dan meningkatkan utilisasi aplikasi tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang diajukan adalah: 

H9     :    Minat/intention to use berpengaruh positif terhadap penggunaan 

aktual 

3.2.8. Pengaruh Penggunaan Aktual terhadap Kepuasan Pengguna 

Oliver dan DeSarbo (1988), menyatakan bahwa kepuasan merupakan salah 

satu tipe emosi, dapat berupa kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang 

akan menimbulkan dua bentuk yaitu kepuasan dan ketidakpuasan terhadap 

suatu hal.  Kepuasan dapat berupa agregat feeling terhadap sebuah aspek 

terpenting dari sebuah pengalaman (Westbrook et al., 1978).  Meskipun 

kepuasan merupakan sebuah perasaan, tetapi dalam penelitian, kepuasan 

umumnya diukur berdasarkan proses kognitif atau menggunakan kombinasi 

antesenden antara afektif dan kognitif (Yi, 1989).  Contrast theory menyatakan 

bahwa kepuasan terhadap suatu hal muncul dari hasil evaluasi, yaitu apabila 

kinerja aktual lebih baik dari ekspektasi yang diharapkan (Cardozo, 1965 dalam 

Vaezy, 2013).  Comparison Level Theory mendasarkan kepuasan pada penilaian 

perbandingan antara outcome yang diperoleh dengan standard level yang dimiliki 

(LeTour dan Peat, 1979). 

Apabila merujuk kepada dua teori kepuasan di atas, kepuasan dapat 

ditentukan berdasarkan ekspektasi yang diharapkan atas obyek tersebut 

dibandingkan dengan kinerja nyata yang dirasakan pengguna atas produk 

tersebut.  Selain itu, kepuasan dapat juga dipengaruhi atas ekspektasi pengguna 



66 
 

 
 

atas sebuah obyek, yang diperoleh baik dari pengalaman menggunakan produk 

sejenis, ekspektasi yang muncul disebabkan situasional produk, maupun 

informasi dari pengalaman pengguna lainnya atas obyek dimaksud.  Terjadinya 

ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas yang diperoleh memunculkan 

kepuasan maupun ketidakpuasan.   

Dalam penelitian bidang SI, banyak peneliti menilai kesuksesan SI dapat 

diukur melalui tingkat kepuasan pengguna. Kepuasan adalah tingkat kesenangan 

yang muncul ketika berinteraksi dengan aplikasi (Seddon dan Kiew, 1996).  

Kepuasan pengguna merupakan hal paling umum dalam mengukur persepsi 

individu terhadap sistem informasi (Seddon, 1997).  DeLone dan McLean (2003) 

menganggap kepuasan pengguna termasuk salah satu ukuran terpenting dalam 

kesuksesan SI.  Kepuasan pengguna merupakan attitude yang memperkuat 

pengguna setelah berinteraksi dengan SI (Wixon dan Todd, 2005). 

Kesuksesan penerapan SI dapat diasosiasikan dengan kepuasan pengguna 

(DeLone dan McLean, 2003).  Perasaan pengguna akan menentukan apa yang 

menjadi pilihan seseorang.  Perasaan positif mengarahkan pada pencapaian 

kepuasan, begitu pula dalam persepsi dan penggunaan SI (Koh et al., 2010).  

Kepuasan pengguna juga dikaitkan dengan bagaimana sistem informasi tersebut 

dinilai berdasarkan ekspektasi yang diberikan (Ives et al.,1982).  Penggunaan SI 

merupakan proses interaksi pengguna dengan SI tersebut.  Interaksi ini akan 

memunculkan pengalaman pengguna terhadap SI.  Venkatesh et al. (2003) 

menyebutkan pengalaman terhadap SI akan memberikan pengaruh lebih besar, 

sehingga periode implementasi pada tahap post adopsi akan lebih baik daripada 

awal adopsi.  Pengalaman menggunakan akan membantu pengguna dalam 

melakukan evaluasi terhadap SI tersebut.  Apabila pengguna menilai SI 

memberikan manfaat lebih dari ekspektasi pengguna, kepuasan terhadap SI 
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akan muncul.  Beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang berpengaruh 

signifikan antara penggunaan dan kepuasan diantaranya penelitian Chiu et al. 

(2007); Halawi et al. (2007); Iivari (2005); Guimares et al. (1996).  

Berbagai fitur yang lebih lengkap, beragam data yang tersedia dan dihasilkan, 

penggunaan single database dan kemudahan akses, tingkat keamanan yang 

tinggi, sistem yang terintegrasi yang meminimalkan kesalahan dan 

menyederhanakan prosedur, merupakan berbagai keuntungan penggunaan 

SPAN dan SAKTI.  Berbagai keuntungan tersebut dan sifat mandatory 

mendorong penggunaan aplikasi SPAN dan SAKTI.  Selain sifat mandatory 

dalam menyelesaikan pekerjaan rutin, sifat voluntary dapat muncul dalam hal 

utilisasi aplikasi SPAN dan SAKTI.  Kepuasan pengguna aplikasi SPAN atau 

SAKTI muncul sebagai hasil dari penggunaan.  

Penggunaan akan mengarahkan pengguna aplikasi dalam mengevaluasi atas 

manfaat aktual yang diperoleh dibandingkan dengan ekspektasi aplikasi SPAN 

dan SAKTI, yaitu kemampuan aplikasi membantu menyelesaikan pekerjaan.  

Semakin tinggi persepsi pengguna bahwa aplikasi SPAN atau SAKTI membantu 

menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik, maka akan meningkatkan 

kepuasan terhadap aplikasi tersebut.  Kepuasan pengguna juga dapat dilihat dari 

seberapa jauh pengguna aplikasi SPAN atau SAKTI memanfaatkan fitur yang 

tersedia diluar penyelesaian pekerjaan rutin.  Pemanfaatan fitur aplikasi seperti 

ini menunjukkan penggunaan dan interaksi yang tinggi pengguna dengan 

aplikasi dan menunjukkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi SPAN atau 

SAKTI.  Berdasarkan hal tersebut dan penelitian terdahulu, hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H10  : Penggunaan aktual berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna
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