
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan. 

Dalam pengambilan keputusan diperlukan sejumlah informasi yang 

memadai. Informasi yang memadai ini, hanya dapat dihasilkan oleh sistem 

informasi yang mampu menangkap, mencipta dan memanipulasi informasi 

internal dan eksternal secara efektif. Apabila perusahaan terlambat 

memperoleh informasi yang relevan dengan perkembangan bisnisnya, 

maka dimungkinkan akan mengganggu perkembangan perusahaan. Oleh 

karena itu, organisasi dapat dipandang sebagai suatu rangkaian jaringan 

informasi yang menghubungkan antara kebutuhan informasi dalam setiap 

proses pengambilan keputusan dengan sumber data mengenai 

perkembangan bisnis perusahaan. 

Sistem informasi merupakan seperangkat alat, data dan prosedur 

yang bekerja secara bersama-sama untuk memberikan hasil berupa 

informasi yang berguna dalam menciptakan daya saing. Pembuat 

keputusan sangat mengharapkan informasi yang akurat, tepat waktu, 

relevan. Akurat (accurate) adalah informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan, akurat juga berarti informasi 

harus mencerminkan maksudnya. Tepat waktu (timelines) adalah 

informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi 



merupakan landasan didalam pengambilan keputusan dan apabila 

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi 

organisasi atau perusahaan bisnis tersebut. Relevan (relevance) adalah 

informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya (Setia Budi 

Kurniawan, Jurnal Ekonomi: 2003. 86). 

Sehingga pembuat keputusan akan merasa puas terhadap 

informasi tersebut. Suatu perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi 

diharapkan dapat menggali potensi dirinya dan secara maksimal mampu 

meraih keunggulan di dalam persaingan, keputusan investasi atas 

informasi menjadi hal yang sangat menarik terutama sebagai penentu 

keberhasilan pengembangan sistem.  

Pengembangan sistem informasi merupakan tugas kreatif yang 

dapat menghasilkan manfaat ekonomis bagi organisasi. Namun proses 

pengembangan sistem dapat menimbulkan kerugian besar karena gagal  

mengembangkan sistem informasi sedangkan sumber daya, tenaga kerja 

dan keuangan sudah terlanjur dikeluarkan. Dalam praktek sering dijumpai 

bahwa pengembangan sistem informasi menunjukkan hasil positif jika 

proses pengembangan sistem distrukturalkan secara baik. 

Akhir-akhir ini pengembangan sistem informasi berbasis 

komputer seringkali memanfaatkan komponen lengkap yang dibeli jadi 

atau dengan mengkonfigurasikan komponen yang jadi ke dalam sistem 

yang telah ada. Meskipun demikian, aktivitas pokok pengembangan sistem 

harus tetap dilakukan karena aspek lain, seperti persaingan dan perubahan-



perubahan dalam organisasi akan menambah kompleksnya permasalahan 

yang dihadapi organisasi. Pengembang harus tetap menginvestasi, 

menganalisis dan merancang tujuan, fungsi, struktur, tampilan, biaya dan 

efisiensi sistem (Fitzgerald et al, 2002 : 2). 

Pengembang sistem informasi pada umumnya terdiri dari 

beberapa orang. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sistem 

biasanya tidak dikembangkan oleh seorang profesional sistem informasi 

saja. Suatu sistem informasi merupakan hasil pemikiran dan tindakan dari 

berbagai elemen organisasi, termasuk analis, perancang, pemrogram, klien 

dan pembuat keputusan (Fitzgerald et al, 2002 : 2). 

Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang sangat kompetitif tersebut. 

Kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 

kesesuaian harapan antara system analyst, pemakai (user), sponsor dan 

customer. (Szajma dan Scammell dalam Setianingsih dan Indriantoro, 

1998). Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan 

dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan 

terhadap sistem yang dikembangkan (resistenci to change). Karena 

perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi, tidak hanya 

menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perilaku dan organisasional. 

Terdapat kira-kira tiga puluh persen kegagalan pengembangan sistem 

informasi baru diakibatkan karena tidak memperhatikan aspek 

organisasional. 



Untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang 

dikembangkan, maka diperlukan adanya partisipasi dari pemakai itu 

sendiri. Sejauh mana partisipasi pemakai pada tiap tahap pengembangan 

sistem informasi, tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan 

pemakai atas sistem yang dikembangkan. 

Guna merekonsiliasi kondisi tersebut maka beberapa peneliti 

menggunakan pendekatan kontijensi yang secara sistematis mengevaluasi 

beberapa kondisi atau variabel-variabel yang dapat mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi dengan kepuasan pemakai atas sistem tersebut. Ada beberapa 

faktor kontijen yang dianggap berpengaruh pada hubungan antara 

partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai. 

McKeen et al, (1994) dalam Pujiastuti (2003) melakukan 

penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi pemakai dan 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi dengan 

melibatkan empat faktor kontijensi, yaitu : komunikasi pemakai-

pengembang, kompleksitas sistem, kompleksitas tugas dan pengaruh 

pemakai. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas tugas 

dan kompleksitas sistem berperan sebagai variabel moderator yang 

mempengaruhi hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai, sedangkan 

komunikasi pemakai-pengembang dan pengaruh pemakai berperan sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi kepuasan pemakai. 

Aplonia (2004) menguji pengaruh partisipasi pemakai terhadap 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi dengan lima 



variabel moderating. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipasi pemakai terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Dukungan manajemen 

puncak dan kompleksitas tugas berpengaruh sebagai pure moderator, 

sedangkan komunikasi pemakai-pengembang, kompleksitas sistem dan 

pengaruh pemakai berpengaruh sebagai quasi moderator. 

Ada banyak faktor kontinjensi yang dianggap berpengaruh pada 

hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. Namun 

dalam penelitian ini, difokuskan pada tiga faktor kontinjensi yaitu 

dukungan manajemen puncak, kompleksitas tugas, dan pengaruh pemakai 

( user influence ). Peneliti menggunakan tiga faktor kontinjensi tersebut 

sebagai variabel moderating dengan alasan bahwa terdapat 

ketidakkonsistenan dalam hubungan variabel independen dan dependen 

bisa berpengaruh positif atau negatif sehingga perlu digunakan variabel 

lain untuk mempengaruhi hubungan antara partisipasi sebagai variabel 

independen dengan kepuasan pemakai sebagai variabel dependen.Dengan 

adanya dukungan manajemen puncak, kompleksitas tugas, dan pengaruh 

pemakai tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh tiga 

faktor kontijensi tersebut pada kepuasan sehingga bermanfaat bagi 

perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada variabel moderating, populasi dan sampel penelitian yang digunakan. 

Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dukungan 

manajemen puncak, kompleksitas tugas dan pengaruh pemakai. Populasi 



dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berada di  

karesidenan Surakarta dengan sampel manajer dan karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas kiranya penting untuk melakukan 

penelitian ini kembali, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ” 

Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan Pemakai Dalam 

Pengembangan Sistem Informasi Dengan Dukungan Manajemen Puncak, 

Kompleksitas Tugas Dan Pengaruh Pemakai Sebagai Variabel Moderating 

(Survey pada Perusahaan Manufaktur Di wilayah Surakarta) “. 

 

1. 2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

perumusan masalahnya adalah :   

1. Apakah partisipasi pemakai mempengaruhi kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi?. 

2. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi?. 

3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi?. 

4. Apakah pengaruh pemakai (user influence) berpengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasaan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi?. 

 



1. 3. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai dalam 

proses pengembangan sistem informasi. 

2. Pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai yang di 

moderasi oleh dukungan manajemen puncak. 

3. Pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai yang di 

moderasi oleh kompleksitas tugas. 

4. Pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai yang di 

moderasi oleh pengaruh pemakai. 

 

1. 4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menganalisa persoalan-

persoalan penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 

praktik dunia nyata. 

2. Usaha Bisnis Manufaktur 

Menambah pengetahuan serta wawasan bahwa dunia usaha semakin 

lama semakin kompetitif. Maka penguasaan dan aliran sistem 

informasi dapat diterapkan sebaik mungkin. 



 

1. 5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam penelitian. 

BAB III   :  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian dan analisis data. 

BAB IV   :  ANALISIS DATA 

Dalam bab ini berisi tentang  analisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat uji yang telah disebutkan pada bab 

sebelumnya. 

BAB V    :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis data yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran. 
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