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BAB III

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Teoretis (Theoretical Framework)

Kerangka teoretis merupakan fondasi tempat proyek penelitian didasarkan 

(Sekaran, 2007:127). Kerangka teoretis merupakan jaringan asosiasi yang disusun, 

dijelaskan, dan dikolaborasikan secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada 

situasi masalah dan diidentifikasikan melalui proses wawancara, pengamatan, dan 

survei literatur. Pengalaman dan intuisi juga berperan dalam menyusun kerangka 

teoretis. Kerangka teoretis yang baik mengidentifikasi dan menamakan variabel-variabel 

penting dalam situasi yang relevan dengan definisi masalah (Sekaran, 2007:128).

Teknologi sistem informasi dewasa ini terus berkembang menjangkau hampir 

seluruh lapisan masyarakat baik individu maupun organisasi. Pemerintah daerah 

berlomba-lomba menyelenggarakan sistem informasi demi mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Semenjak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa 

dampak pada reformasi pengelolaan keuangan daerah. Pembaharuan terhadap sistem 

informasi keuangan daerah terus dilakukan untuk memenuhi prinsip transparan dan 

akuntabel

Salah satu sistem informasi yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005 adalah Sistem Informasi Keuangan 

Daerah. SIKD yang selama ini digunakan terus berevolusi menyesuaikan dinamika 

organisasi dan perkembangan teknologi. Pada perjalanannya SIKD banyak mengalami 

kegagalan dan menyebabkan keluaran informasi laporan keuangan tidak akurat

sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berdasarkan informasi tersebut 

tidak tepat sasaran dan tidak memberikan nilai tambah bagi daerah. 
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Sistem Informasi Keuangan Daerah yang telah diimplementasikan perlu terus 

dievaluasi agar kemampuannya meningkat dan senantiasa mendukung pengelolaan 

keuangan daerah. Suatu sistem yang sukses adalah sistem yang mempunyai kinerja 

baik. Artinya, kemampuan perangkat keras, perangkat lunak yang handal, mudah 

operasionalnya, dan layanan TI yang berkualitas sehingga meningkatkan kepercayaan 

pengguna bahwa sistem informasi tersebut bermanfaat dan meningkatkan kinerja. Pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan kepuasan penggunanya. 

Sistem informasi yang baik harus berorientasi pada penggunanya, artinya sistem 

tersebut harus dapat memuaskan penggunanya karena kepuasan pengguna 

merupakan indikator kesuksesan implementasi sistem informasi. DeLone dan McLean 

(2003) menyatakan bahwa kesuksesan sistem informasi disebabkan oleh kualitas 

sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, minat penggunaan, kepuasan pengguna, 

dan manfaat bersih (net benefit), sedangkan Seddon dan Kiew (1996) menyatakan 

kesuksesan sistem informasi disebabkan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, 

kegunaan persepsian, dan kepuasan pengguna.

Pengukuran kesuksesan pada penelitian ini melihat dari perspektif pengguna,

yaitu kepuasan pengguna sistem informasi. Penelitian ini mengacu pada teori 

penerimaan teknologi (Davis, 1989) yang diturunkan dari teori tindakan beralasan (TRA)

yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh minat. Pengguna sistem 

informasi akan puas jika komponen-komponen yang mendukung sistem informasi 

berkualitas dan pengguna merasakan manfaat atas sistem informasi tersebut. Peneliti 

menggunakan modifikasi model kesuksesan DeLone dan McLean (2003) dan model 

Seddon dan Kiew (1996). Konstruk yang digunakan, yaitu kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan, kegunaan persepsian, dan kepuasan pengguna. 

DeLone McLean (2003) menyatakan kepuasan pengguna akan berpengaruh 

terhadap manfaat bersih dan sebaliknya, manfaat bersih berpengaruh terhadap 
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kepuasan pengguna. Terdapat hubungan kausalitas antara manfaat bersih dengan 

kepuasan pengguna. Hal ini dikritisi oleh Seddon dan Kiew (1996) yang menyatakan 

bahwa kepuasan pengguna itu merupakan titik akhir perasaan puas penggunanya 

setelah mengalami akumulasi manfaat yang dihasilkan sistem, dan bukan sebaliknya. 

Kepuasan dapat dicapai setelah pengguna merasakan manfaat dari sistem. Hal ini 

mendasari peneliti menggunakan kepuasan pengguna sebagai variabel endogen, 

kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebagai variabel eksogen, serta 

kegunaan persepsian sebagai variabel mediasi. 

Hal yang mendasari kegunaan persepsian sebagai variabel mediasi adalah 

konsep kesuksesan sistem informasi saat kualitas sistem, kualitas informasi, dan 

kualitas layanan semakin baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna bahwa 

sistem yang digunakan bermanfaat dan meningkatkan kinerjanya (kegunaan 

persepsian). Selanjutnya jika pengguna merasa sistem yang digunakan bermanfaat

maka pengguna semakin puas. Sebaliknya, jika kualitas sistem, kualitas informasi, dan 

kualitas layanan memburuk maka akan menurunkan kepercayaan pengguna bahwa 

sistem informasi tidak bermanfaat (menurunkan kegunaan persepsian) dan pada 

gilirannya menjelaskan mengapa pengguna sistem informasi tidak puas. Penelitian ini 

menggunakan 5 konstruk, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 

kegunaan persepsian, dan kepuasan pengguna. 
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Gambar 3.1 
Kerangka Penelitian

Peran Mediasi Kegunaan Persepsian Pada Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, 
dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas 
Sistem

Kualitas 
Informasi

Kualitas 
Layanan

Kegunaan 
Persepsian

Kepuasan 
Pengguna

Keterangan :

Pengaruh tidak langsung

Sumber acuan

Pengaruh langsung

Segars dan Grover  (1993)
Wixom dan Todd (2005)
Palm, et al (2006)

Seddon dan Kiew (1996)
Seddon 1997
Wixom dan Todd (2005)

Saleh dan Bakar (2013)
Livari (2005)
Kulkarni,et al (2006)
Muharor (2015)

Al-Adaileh (2009)
Rukmiyati (2016)
Chin  dan Todd (1995)
Davis (1989)

Nursudi (2013) 
Karaman dan Bolen (2015)
DeLone dan McLean (2003)

Doll dan Torkzadeh (1988)
Indriasari (2008)
Harjito (2015) 
Wang, et al (2005)

Seddon dan Kiew (1996)
Baroudi Orlikowski (1988)
Hussein (2005)

Sumber: Data (diolah) 2017

3.2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan telaah teoretis, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan kerangka 

penelitian tentang pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi dengan kegunaan persepsian sebagai 

konstruk mediasi maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

3.2.1.Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas sistem adalah kombinasi dari kualitas perangkat keras dan perangkat 

lunak dalam sistem informasi. Intinya adalah performa dari sistem yang merujuk pada 

seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur 

dari sistem dapat menyediakan informasi bagi penggunanya (DeLone dan McLean 

1992). Kualitas sistem menjadi faktor terpenting dalam mengukur kesuksesan sistem 
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informasi. Banyak kegagalan implementasi sistem informasi dikarenakan oleh 

kegagalan sistem. Contohnya kegagalan sistem informasi kesehatan milik Pemerintah 

Inggris (Electronic Health Record) tahun 2011 yang disebabkan oleh sistem tidak 

dapat mendukung perkembangan teknologi dan kebutuhan rekam medis masyarakat 

Inggris. Contoh lain di dalam negeri adalah kerusakan data center pada Sistem 

Informasi Kepabeanan dan Cukai (CIESA) yang terjadi pada bulan Mei 2016, 

kerusakan jaringan komunikasi pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN) pada bulan Mei 2016, dan masih banyak contoh kegagalan sistem informasi 

karena kualitas sistem yang tidak memadai

Konstruk kualitas sistem digunakan peneliti karena kualitas sistem merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh pada kesuksesan sistem informasi. Doll dan 

Torkzadeh (1988) dalam pengukuran End User Computing Satisfaction menyatakan 

kualitas sistem yang diukur dari kemudahan pengoperasian sistem (ease of use) dan 

kualitas informasi yang diukur dengan content, format, accuracy, dan timeliness

merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna .Semakin 

baik kualitas sistem akan meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi 

(Seddon dan Kiew, 1996). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Indriasari (2008), 

Saleh, et al. (2012), Nursudi (2013), dan Rukmiyati dan Budiartha (2016) namun 

terdapat konflik signifikansi dan arah, seperti pada Harjito, et al. (2015) hasil penelitian 

menunjukkan kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Harjito, 

et al. (2015) melakukan penelitian pada sistem informasi pengadaan barang dan jasa 

milik pemerintah (e-procurement). Penyebab tidak berpengaruh karena penggunaan 

sistem e-procurement ini masih bersifat insidental karena panitia pengadaan 

mengakses sistem ini hanya pada saat yang bersangkutan mempunyai paket lelang 

saja sehingga bagus atau tidaknya kualitas sistem tidak diperdulikan oleh panitia 

pengadaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, asumsi yang dibangun oleh peneliti adalah 

semakin baik kualitas sistem akan meningkatkan kepuasan pengguna sistem 
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informasi. Sebaliknya, jika sistem tidak berkualitas akan menyebabkan masalah dan 

menurunkan tingkat kepuasan pengguna sistem informasi. Hal ini mendasari peneliti 

untuk menguji pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. 

H1 : Kualitas Sistem berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

3.2.2.Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna

Informasi merupakan output dari sebuah sistem, kualitas informasi diukur 

sejauh mana informasi itu akurat, kesesuaian format, kelengkapan konten, dan 

penyajian yang tepat waktu (Doll dan Torkzadeh, 1988). Jika pengguna merasakan 

informasi yang dihasilkan sistem itu berkualitas, kepuasan pengguna akan meningkat. 

Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hal ini didukung 

oleh penelitian DeLone dan McLean (1992), DeLone dan McLean (2003), Indriasari 

(2008), Nursudi (2013), Saleh, et al. (2012) dan Al-Adaileh (2009). Sebaliknya, jika 

informasi yang dihasilkan sistem tidak akurat, akan mengakibatkan kekecewaan dan 

ketidakpuasan. Hasil penelitian Muharor, et al. (2015) menyebutkan kualitas informasi 

tidak bepengaruh pada kepuasan pengguna. Alasan tidak berpengaruh karena sistem 

informasi yang digunakan bersifat wajib, penggunanya sebatas operator yang tidak 

punya wewenang dan kepentingan akan informasi yang dihasilkan sehingga baik 

buruknya kualitas informasi tidak diperhatikan oleh penggunanya. 

Informasi yang berkualitas sangat penting, kesalahan atau ketidakakuratan 

informasi akan berakibat buruk bagi organisasi. Seperti halnya Sistem informasi 

Keuangan Daerah yang menyajikan informasi keuangan kepada para pemangku 

kepentingan dan pengambil kebijakan. Jika informasi tidak akurat, kebijakan yang 

didasarkan informasi tersebut tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat. Salah 

satu faktor kesuksesan implementasi sistem informasi adalah informasi yang 

berkualitas. 

Berdasarkan uraian di atas, asumsi yang dibangun oleh peneliti adalah 

informasi yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi.
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Sebaliknya, informasi yang tidak akurat akan merugikan dan menurunkan tingkat 

kepuasan pengguna sistem informasi. Hal ini mendasari peneliti untuk menguji 

pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna.

H2 : Kualitas Informasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

3.2.3.Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi sistem 

informasi adalah kualitas layanan. Kualitas layanan ini lebih ditekankan kepada 

dukungan tim TI di lapangan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi. 

Organisasi atau perusaaan-perusahaan multinasional yang menggunakan sistem 

informasi terintegrasi atau biasa disebut Enterprise Resource Planning (ERP) selalu 

didukung dengan divisi TI yang handal. ERP sudah menjadi tulang punggung kegiatan 

bisnis dan sangat rentan terhadap gangguan. Sedikit saja kegagalan sistem membuat 

proses bisnis berhenti dan mengakibatkan kerugian materiil cukup besar. Oleh karena 

itu, diperlukan Tim TI yang handal untuk menjaga dan mendukung pelaksanaan ERP.

Pentingnya layanan tim TI dalam implementasi sistem informasi sudah menjadi 

fokus dalam banyak penelitian, yaitu Amoroso (1988), Amoroso dan Cheney (1991), 

dan Ibaria, Zinatelli, Cragg, dan Cavaye (1997). Di dalam lingkungan pemerintahan 

yang menyelenggarakan sistem informasi, dukungan teknis kepada para pengguna 

sangat penting dan benar-benar dibutuhkan. Pengguna seringkali meminta bantuan 

teknis tim TI dalam operasionalisasi sistem sehari-hari.

Baroudi dan Orlikowski (1988) menyatakan layanan staf Teknologi Informasi 

(TI) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kesuksesan 

sistem informasi. Apabila pengguna sistem informasi merasakan kualitas layanan 

yang diberikan staf TI baik, pengguna cenderung puas menggunakan sistem informasi 

tersebut. Keterlibatan staf TI sangat diperlukan untuk mendukung implementasi sistem 

informasi. Suatu sistem pada pelaksanannya tidak mungkin berjalan sempurna. 

Gangguan dan permasalahan teknis akan selalu ada sehingga tim TI di lapangan 
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harus senantiasa memberikan dukungan yang baik. Kualitas layanan ini dapat dilihat 

pada kecepatan respon tim TI saat ada permasalahan, sikap dan perlaku tim TI dan 

hubungan yang baik antara pengguna dengan tim TI. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan Baroudi dan Orlikowski (1988), Delone dan McLean (2003), 

dan Nursudi (2013). Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan layanan tim TI 

yang berkualitas akan membantu dan memudahkan pengguna dalam berinteraksi 

dengan sistem. 

Dukungan layanan TI mutlak dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan 

sistem informasi. Tidak ada sistem yang berjalan sempurna, kendala teknis bisa 

muncul kapan saja. Semakin berkualitas layanan TI yang diberikan akan 

meningkatkan kepuasan pengguna. Sebaliknya, jika pengguna mendapatkan layanan 

TI buruk maka akan menurunkan tingkat kepuasan pengguna.

H3 : Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

3.2.4.Pengaruh Kegunaan Persepsian Terhadap Kepuasan Pengguna

Salah satu faktor yang penting dalam kesuksesan sistem informasi adalah 

tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem informasi yang digunakan akan 

membawa manfaat dan meningkatkan kinerjanya (kegunaan persepsian). Alasan 

pengguna mau berinteraksi dengan sistem informasi karena mereka berharap sistem 

informasi tersebut dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerjanya. Konstruk ini 

muncul pada penelitian Davis (1989), Seddon dan Kiew (1996), dan Wixom dan Todd 

(2005). Pada penelitian DeLone dan McLean (1992) dan DeLone dan McLean (2003) 

digunakan konstruk “use” yang didefinisikan frekuensi penggunaan sistem. Hal ini 

akan menimbulkan banyak pertanyaan. Konstruk “use” cocok digunakan untuk sistem 

yang bersifat sukarela (voluntary), artinya sistem informasi yang tidak wajib digunakan. 

Contohnya pembelian tiket pesawat terbang yang bisa dilakukan dengan e-ticketing

atau dengan cara konvensional dengan datang ke agen perjalanan. Artinya, pengguna

atau customer dapat membeli tiket secara online atau membeli langsung dengan 
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datang ke agen perjalanan. Pengukuran kesuksesan sistem informasi e-ticketing

seperti ini cocok dengan indikator intensitas penggunaan (use) karena semakin sering 

user mengakses dan menggunakan sistem e-ticketing membuktikan implementasi 

sistem informasi ini sukses. Pengukuran kesuksesan akan berbeda jika sistem bersifat 

wajib, konstruk “use” tidak cocok untuk sistem yang bersifat wajib. Contohnya, pada 

implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, sistem ini digunakan aparatur 

pengelola keuangan daerah setiap hari untuk menunjang pekerjaan pengelolaan 

keuangan dan sifatnya wajib. Tidak ada alternatif lain untuk menyelesaikan pekerjaan 

pengelolaan keuangan selain menggunakan sistem. Sering atau jarang menggunakan 

sistem informasi bukan karena dorongan pribadi pegawai karena sistem informasi 

tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat, melainkan karena dorongan kewajiban

pekerjaan. Karena bersifat wajib, intensitas penggunaan (use) bukan indikator yang 

tepat untuk menilai sukses-tidaknya implementasi sistem informasi. Selain DeLone 

dan McLean (2003), penelitian yang menggunakan konstruk intensitas penggunaan 

(use) ada pada indriasari (2008) dan Karaman dan Bolen (2015). Oleh karena itu,

peneliti mencoba mengganti konstruk use dengan konstruk kegunaan persepsian, 

bahwa sistem informasi yang digunakan akan membawa manfaat dan meningkatkan 

kinerjanya sebagai variabel mediasi. Artinya, kegunaan persepsian memiliki peran 

memediasi antara pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan 

terhadap kepuasan pengguna.

Kegunaan persepsian ini penting untuk menjelaskan sejauh mana kualitas 

sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna. Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang buruk akan 

menimbulkan persepsi bahwa sistem informasi tidak bermanfaat sehingga pada 

gilirannya menjelaskan alasan pengguna merasa tidak puas. Berdasarkan uraian di 

atas, jika pengguna percaya bahwa sistem informasi yang digunakan bermanfaat dan 

meningkatkan kinerjanya, kepuasan pengguna akan meningkat. Sebaliknya, jika 

pengguna merasa sistem informasi yang digunakan tidak memberikan manfaat dan 
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tidak meningkatkan kinerjanya maka pengguna akan kecewa dan menurunkan tingkat 

kepuasan pengguna.

H4: Kegunaan Persepsian berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

3.2.5.Pengaruh Tidak Langsung Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna Yang 

Dimediasi Oleh Kegunaan Persepsian

Kualitas sistem merujuk pada infrastruktur atau perangkat keras dan lunak 

yang disediakan untuk implementasi sistem informasi. Banyak bukti empiris yang 

menunjukkan kualitas sistem menjadi faktor terbesar kesuksesan sistem informasi.

Sistem yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan para penggunanya. Hal ini 

didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), Saleh, et al. (2012),

Karaman dan Bolen (2015), dan Rukmiyati dan Budiartha (2016). 

Davis (1989) menyatakan 2 faktor penting dalam pengukuran kesuksesan 

sistem informasi, yaitu kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan. Davis 

(1989) menemukan korelasi yang signifikan (p<0,0001) antara kemudahan 

penggunaan dan kegunaan persepsian. Kemudahan penggunaan ini menjadi salah 

satu indikator penting dalam membentuk konstruk kualitas sistem (Segars dan Grover, 

1993) sehingga sistem yang berkualitas juga dapat bermanfaat dan dapat 

meningkatkan kinerja penggunanya (kegunaan persepsian). Hal ini didukung oleh 

penelitian Seddon dan Kiew (1996) dan Seddon (1997) yang mengungkapkan 

semakin baik kualitas sistem maka semakin meningkatkan kepercayaan pengguna 

bahwa sistem tersebut bermanfaat dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna dapat dipengaruhi secara 

langsung atau tidak langsung oleh kualitas sistem dengan peran mediasi kegunaan 

persepsian. Kondisi ini menyiratkan bahwa jika terjadi peningkatan kualitas sistem

yang disertai peningkatan kegunaan persepsian, akan berdampak pada kepuasan 

pengguna sistem informasi. 
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Sistem yang berkualitas akan meningkatkan kegunaan persepsian. Semakin 

berkualitas sistem informasi akan semakin menambah kepercayaan pengguna bahwa 

sistem memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja penggunanya sehingga pada 

akhirnya berdampak pada kepuasan pengguna sistem informasi. 

H5 : Kualitas Sistem berpengaruh tidak langsung terhadap Kepuasan Pengguna

melalui Kegunaan Persepsian.

3.2.6.Pengaruh Tidak Langsung Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna 

Yang Dimediasi Oleh Kegunaan Persepsian

Kualitas informasi merupakan keluaran yang dihasilkan oleh sistem informasi 

(DeLone dan McLean, 1992). Seddon (1997) menyatakan bahwa kualitas informasi 

yang dihasilkan oleh sistem akan berpengaruh terhadap kegunaan persepsian. Jika 

pengguna merasakan kualitas informasi baik, akurat, tepat waktu, dan memiliki 

reliabilitas yang baik, mereka percaya bahwa penggunaan sistem tersebut 

memberikan manfaat dan meningkatkan kinerja mereka. Wixom dan Todd (2005) 

mengungkapkan tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem informasi itu 

bermanfaat dipengaruhi oleh kepuasan akan informasi. Kepuasan akan informasi 

dapat dicapai jika kualitas informasi tersebut baik. Kualitas informasi berpengaruh 

terhadap kegunaan persepsianada pada penelitian Seddon dan Kiew (1996), Seddon 

(1997) dan Wixom dan Todd (2005). 

Jika informasi keuangan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Keuangan 

Daerah berkualitas, akan meningkatkan kepercayaan para pengelola keuangan. 

Mereka akan merasa bahwa sistem informasi yang digunakan bermanfaat dan 

membantu meningkatkan produktivitas kerja. Sebaliknya, jika informasi yang 

dihasilkan SIKD salah atau tidak akurat, mereka akan merasa sistem tidak bermanfaat 

dan tidak memberikan nilai tambah bagi pekerjaan mereka sehingga pada akhirnya 

mereka menolak dan tidak puas. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna 

dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh kualitas informasi dengan 

peran mediasi kegunaan persepsian. Kondisi ini menyiratkan bahwa jika terjadi 

peningkatan kualitas informasi yang disertai peningkatan kegunaan persepsian, akan 

berdampak pada kepuasan pengguna sistem informasi. Penelitian ini mencoba untuk 

merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Kualitas Informasi berpengaruh tidak langsung terhadap Kepuasan 

Pengguna melalui Kegunaan Persepsian.

3.2.7.Pengaruh Tidak Langsung Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna 

Yang Dimediasi Oleh Kegunaan Persepsian

Kualitas layanan merujuk pada seberapa baik kualitas layanan yang diberikan 

oleh tim TI di lapangan kepada para pengguna dalam rangka pengoperasian sistem 

informasi. Kualitas layanan ini dilihat dari kecepatan respon tim TI saat ada 

permasalahan, sikap, dan perlaku tim TI dan hubungan yang baik antara pengguna 

dengan tim TI. Baroudi dan Orlikowski (1988) menyatakan layanan staf Teknologi 

Informasi (TI) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap 

kesuksesan sistem informasi. Pengukuran kualitas layanan menurut Baroudi dan 

Orlikowski (1988) adalah dukungan tim TI, informasi tentang produk, tingkat 

pengetahuan, dan partisipasi pengguna. 

DeLone dan McLean (2003) dalam revisi model kesuksesan sistem informasi 

“A Ten-Year Update ”menambahkan variabel kualitas layanan sebagai salah satu

faktor terpenting dalam kesuksesan sistem informasi. Pada pelaksanaan sistem 

informasi di sektor publik, layanan tim TI mutlak dibutuhkan. Pengguna sistem 

informasi datang dari latar belakang yang beragam sehingga kemampuan dan 

pemahaman akan sistem informasi tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Layanan

tim TI ini bukan hanya dibutuhkan jika ada permasalahan atau gangguan saja namun 

juga dalam mendukung, mendampingi, dan memberikan informasi terkait prosedur 
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pengoperasian. Pada akhirnya diharapkan pengguna tidak khawatir jika menemui 

kendala atau ketidakpahaman akan sistem karena mereka yakin akan mendapatkan 

bantuan dan dukungan penuh dari tim TI.

Jika layanan tim TI berkualitas dan mendukung implementasi sistem informasi, 

akan meningkatkan kepercayaan para pengguna bahwa sistem informasi yang 

digunakan bermanfaat dan meningkatkan kinerjanya sehingga berdampak pada 

kepuasan pengguna. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pengguna dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh kualitas 

layanan dengan peran mediasi kegunaan persepsian. Kondisi ini menyiratkan bahwa 

jika terjadi peningkatan kualitas layanan yang disertai peningkatan kegunaan 

persepsian maka akan berdampak pada kepuasan pengguna sistem informasi. 

Penelitian ini mencoba untuk merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Kualitas layanan berpengaruh tidak langsung terhadap Kepuasan Pengguna

melalui Kegunaan Persepsian.


