
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Pada era keterbukaan saat ini, sebagian besar aktivitas manusia tidak bisa 

lepas dari penggunaan teknologi dan perolehan informasi. Pemanfaatan teknologi 

informasi bisa kita lihat disegala aspek kehidupan, baik dalam kegiatan bisnis, 

pendidikan, maupun dalam kegiatan sosial lainnya. Perkembangan sistem 

informasi yang begitu cepat itu membuat setiap orang ingin memperoleh 

informasi secepat mungkin dan mengetahui sistem informasi yang mencangkup 

pemenuhan kebutuhan informasinya. 

Ketika sistem informasi mulai berkembang pada tahun 60-an, keberadaan 

sistem informasi berbasis komputer ( computer based informasi system/CBIS ) 

semakin mengarah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem informasi sekitar 

akhir tahun 70-an. Mulai saat itu para spesialis informasi tidak selalu berperan 

serta dalam pengembangan sistem informasi bebasis komputer. Keterlibatan 

pemakai sangat diperlukan dalam keseluruhan tahap System Development Live 

Cycle ( mulai tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan 

penggunaan sistem ). Karena pemakai merupakan  bagian integral kesuksesan 

suatu sistem informasi ( Ives and Olson, 1983, dalam kutipan : Shinta Permata 

Sari, BENEFIT. Vol. 4 No. 1. Juni. 2002). Keterlibatan pemakai dalam semua 

tahap tersebut merupakan suatu komponen penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu sistem informasi.  



Ketergantungan dunia usaha pada sistem-sistem perangkat lunak sekarang 

ini makin meningkat, namun satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan 

system tersebut harus sesuai dengan spesifikasi, agar dapat memenuhi kebutuhan 

keinginan pemakainya. Walaupun upaya untuk meningkatkan pengembangan 

sistem perangkat lunak terus-menerus dilakukan, namun untuk mendapatkan 

perangkat lunak yang berkualitas, diantara sekian banyak perangkat lunak yang 

ada sekarang ini tetaplah sangat sulit. Fok, Fok, dan Hartman (2001) menemukan 

bahwa program Total Quality Management (TQM) dapat membantu dalam 

memajukan kualitas sistem informasi. 

Ketika sistem informasi sudah berjalan, pengembangan atas sistem 

informasi tersebut harus dilaksanakan untuk menjamin keefektifannya. 

Manajemen, Pemakai, dan Personil sistem diperlukan dalam pengembangan 

sistem ( Henry C. Lucas,1986, dalam kutipan : Shinta Permata Sari, BENEFIT. 

Vol. 4 No. 1. Juni. 2002). Umumnya kelompok perancang atau tim proyek 

pengembangan sistem meliputi para pemakai, analisis dan wakil manajemen 

untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai sistem, mengembangkan spesifikasi 

teknis dan mengimplementasikan sistem baru. Kecenderungan meningkatnya 

peran pemakai dalam semua tahap sistem development live cycle, membuat minat 

pemakai dalam mengembangkan aplikasi komputer mereka sendiri juga semakin 

meningkat. Hubungan antara partispasi pemakai dan kepuasan pemakai akan 

menunjukkan keefektifan sistem informasi. 

Calter,1976 (dalam kutipan: Drs. Acep Komara, SE., MSi. SNA VIII Solo, 

15 – 16 September 2005) mengemukakan bahwa pemakai resistance dengan 



perubahan sistem bila tidak dilibatkan dalam pengembangan sistem,dengan 

aktifnya pemakai dalam partisipasi pengembangan sistem dapat lebih memahami 

masalah yang ada dalam desain sistem . Baroudi (1984) mengemukakan bahwa 

partisipasi pengembangan sistem pada pengembangan sistem berkaitan langsung 

dengan penggunaan sistem dan kepuasan pemakai. 

Baroudi (1983), Pearson (1977), dan Treacy (1985) dalam Tait & Vessey 

(1988) menyatakan kepuasan pengguna informasi (User Information 

Satisfaction/UIS) dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sistem. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem (system use) dan kepuasan 

pengguna informasi (User Information Satisfaction/UIS) adalah tolak ukur 

keberhasilan sistem informasi. Kedua konstruk tersebut (Penggunaan Sistem dan 

Kepuasan Pengguna) telah digunakan dalam riset sistem informasi sebagai 

pengganti (surrogate) untuk mengukur kinerja (performance). 

Partisipasi pemakai penting dalam pengembangan sistem sebagai komposisi 

bagi keberhasilan sebuah sistem, telah diteliti secara luas dan telah banyak 

dipublikasikan oleh beberapa peneliti antara lain Hwang dan Thorn 

(1999);Mahmood et al. (2000); Robey (1994); Barki dan Hartwick, (1994a; 

1994b),demikian pula yang dilakukan oleh Ives dan Olson (1984); Pettingell, 

Marshall, dan Remington (1989); McKeen, Guimaraes, dan Wetherbe, (1994) dan 

Cavaye (1995). Sedangkan beberapa penelitian terhadap faktor-faktor kontekstual 

seperti kompleksitas dalam masalah bisnis yang didukung oleh sistem, 

kompleksitas dari sistem yang dikembangkan dan pelatihan pemakai serta 

hubungan timbal balik antara sistem yang dikembangkan dan pelatihan pemakai 



telah diteliti oleh Lin dan Shao(2000) serta Guimaraes, Staples, dan McKeen, 

(1994).Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi/keterlibatan pemakai 

dihubungkan dengan berbagai ukuran dari keberhasilan sistem dilakukan oleh 

banya peneliti seperti Hwang dan Thorn (1999); Mahmood et al (2000); Burn, 

Gemoets, dan Jacquez dalam Guimaraes, Staples, dan McKeen, (2003), hasil-hasil 

penelitian masih tidak konsisten dan cenderung saling bertentangan, beberapa 

peneliti menunjukkan bahwa partisipasi pemakai berhubungan positif dengan 

keberhasilan sistem, peneliti lain berhubungan secara negatif dengan keberhasilan 

sistem, bahkan dan kadang-kadang berhubungan tidak signifikan dengan 

keberhasilan sistem. 

Beberapa faktor kontijensi dianggap berpengaruh pada hubungan partisipasi 

pada hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai oleh beberapa hasil peneliti 

terdahulu, seperti kompleksitas sistem (Edstorm, Ginzberg ; Kim dan Lee, 1986), 

tahap pengembangan (Edstorm 1977, Frandan Robey, 1986), sematic gap  

(DeBrabander dan Thtiers, 1984), lingkungan tugas dan pengambilan keputusan 

(Edstorm, 1977 ; Robey dan Farrow, 1982), tingkat pengaruh (Edstorm, 1977 ; 

Robey dan Farrow, 1982), komunikasi (DeBrabander dan Thiers, 1984), 

dukungan manajemen puncak (Kim dan Lee, 1986), sikap pemakai (Kim dan Lee, 

1986 ; Tait and Vessey, 1988), tingkat keterlibatan (Doll dan Torkzadeh, 1989) 

(McKeen  et al., 1994). Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Chandralin 

dan Nur Indriantoro (1977) memasukkan dua faktor kontijensi ( kompleksitas 

tugas dan kompleksitas sistem ) sebagai variabel moderasi  dalam hubungan 



antara partisipasi dengan kepuasan pemakai sistem informasi dengan hasil 

penulisan adanya hubungan positif antara partisipasi dengan pemakai. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Nurika Restuningdiah dan Nur 

Indriantoro (2000), dengan dasar tersebut diatas . Dalam penelitian ini penulis 

ingin mencoba memperluas pembahasan partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi dengan melakukan pengujian terhadap tiga faktor 

kontijensi yaitu : kompleksitas sistem, pengaruh pemakai dan kompeksitas tugas 

dalam hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai. Berdasarkan uraian 

diatas tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul  “Pengaruh 

Moderasi Kompleksitas Sistem, Pengaruh Pemakai, Kompleksitas Tugas 

terhadap Hubungan antara Partisipasi Pemakai dengan Kepuasan Pemakai 

dalam Pengembangan Sistem Informasi”. 

 

B. Pembatasan Masalah. 

 Penelitian ini menguji sejauh mana pengaruh moderasi kompleksitas 

sistem, pengaruh pemakai, kompleksitas tugas terhadap hubungan antara 

partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi. Untuk itu penelitian dibatasi hanya dilakukan pada pengguna sistem 

informasi yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi yaitu Dosen dan 

Karyawan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi “ AMA“. 

 

 



C. Perumusan Masalah. 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa apakah ada 

hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai dalam proses 

pengembangan sistem informasi, dan apakah kompleksitas sistem, pengaruh 

pemakai, kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara 

partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara partisipasi 

pemakai dengan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi, dan 

apakah kompleksitas sistem, pengaruh pemakai, kompleksitas tugas, sebagai 

moderasi variabel terhadap hubungan antara partisipasi dan kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi. 

 

E. Manfaat Penelitian. 

Agar penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pemakai maupun partisipasi pemakai sistem informasi yang sedang dan yang akan 

mengembangkan sistem informasi tersebut. 

 

 

 

 

 



F. Sistematika Penulisan. 

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

 BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN TEORI. Bab ini menguraikan tinjauan pustaka 

tentang dampak perkembangan teknologi informasi, fungsi-fungsi teknologi 

informasi, langkah-langkah pengembangan sistem informasi, fungsi sistem 

informasi, serta tinjauan penelitian terdahulu. 

 BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan jenis penelitian, 

populasi, sample dan pemilihan sample, data dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variable, kerangka penelitian, teknik 

pengujian data, serta metode analisis data. 

 BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

menjelaskan pengumpulan data, hasil pengujian data, serta hasil analisis data. 

 BAB V. PENUTUP. Bab ini mengemukakan kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran. 
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