
10

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap 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. Oleh karena itu, faktor penentu kesuksesan pengembangan sistem 

informasi perlu perbaikan. 

Menurut pendapat Szajna dan Scammel (1993) kesuksesan pengembangan 

sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan anatara sistem analis, 

pemakai, sponsor dan pelanggan. demikian pula McDermontr (1987) bahwa 

terdapat kira-kira tiga puluh persen kegagalan pengembangan sistem informasi 

baru diakibatkan tidak memeperhatikan aspek organisasional. Perubahan perilaku 

dan organisasional ini dapat berupa perubahan sistem. Oleh karena itu 

pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan 

implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap 

sistem yang dikembangkan.  Untuk menghidari penolakan sistem maka 

diperlukan adalanya partisipasi dari pemakai. Harapan dari berpartisipasi pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi adalah agar pemakai dapat memperoleh 

kepuasan atas sistem yang dikembangkan. 
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Ives dan Olson (1984) melakukan telaah terhadap tujuh penelitian mengenai 

hubungan anatara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai, memperoleh 

hasil bahwa dua penelitian menunjukkan hasil yang positif, empat penelitian 

menunjukkan hasil negatif dan satu penelitian hasilnya mixed. Hasil yang tidak 

jelas ini disebabkan terbatasnya teori dan tidak lengkapnya metodologi. Untuk 

memastikan atau untuk menyempurnakan suatu hasil penelitian maka diperlukan 

penelitian lagi dengan menambah teori dan menyempurnakan metodologi 

penelitian tentang variabel partisipasi pemakai. 

Kompleksitas tugas dalam proses pengembangan sistem memegang peranan 

yang siginifikan dalam hubungan antara partisipasi pemakai terhadap kepuasan 

pemakai. Ini sesuai dengan hasil penelitian Elfreda Aplonia Lau. (2004) yang 

mmenyatakan kompleksitas tugas merupakan pure moderating. Akan tetapi hasil 

peneltian Grahita Chandrarin dan Nur Indriantoro (1997), yang menyatakan 

bahwa variable kompleksitas tugas bukan merupakan variabel moderating, 

melainkan independent predictor. Nurika Restuningdiah (2000) yang menyatakan 

bahwa kompleksitas tugas merupakan variable moderating. Dari hasil penelitian 

yang berbeda-beda inilah peneliti ingin meneliti kembali dengan judul

“PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI 

DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS  KOMPUTER 

DENGAN KOMPLEKSITAS TUGAS SEBAGAI MODERATING VARIABEL. 

(Survai Pada Rumah Sakit di Wilayah Surakarta)”
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer? 

2. Apakah kompleksitas tugas  berpengaruh sebagai variabel moderating 

terhadap  hubungan antara   partisipasi pemakai dan  kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer? 

C. Pembatasan Masalah 

Di dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada tiga variabel, 

yaitu partisipasi pemakai sebagai variabel independen, kepuasan pemakai sebagai 

variabel dependen dan kompleksitas tugas sebagai variabel moderating.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara  partisipasi pemakai dengan  

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer. 

2. Untuk mengetahui apakah kompleksitas tugas berpengaruh sebagai variabel 

moderating terhadap  hubungan antara  partisipasi pemakai dan kepuasan 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pemahaman mengenai akuntansi keperilakuan khususnya partisipasi pemakai, 

kepuasan pemakai dan kompleksitas tugas sebagai variable moderating. 

sehingga dapat dijadikan salah satu referensi baik oleh kalangan akademisi 

dalam hubungannya dengan akuntansi keperilakuan serta referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian lebih lanjut dengan topik 

sama. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi 

baik pimpinan Kantor Akuntan Publik maupun pimpinan Instansi 

Pemerintahan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan 

profesi maupun pengambilan kebijaksanaan. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang partisipasi pemakai, kepuasan 

pemakai, dan kompleksitas tugas, kerangka teoritis serta 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

hubungan partisipasi anggaran Bab ini menguraikan metode 

penelitian yang digunakan, yaitu meliputi populasi, sampel, 

responden, metode pengambilan sampel, variabel yang diteliti 

dan instrumen pengukuran, teknik pengujian data serta teknik 

analisa data. 

BAB IV  : ANALISA DATA 

Bab ini menguraikan analisa data, interprestasi dan hasil 

analisa serta pembahasan tentang penelitian yang dilakukan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada 

hasil penelitian yang telah dilakukan.  


