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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Dalam era globalisasi masyarakat membutuhkan informasi secara 

cepat, tepat, dan akurat. Hal tersebut mendorong penyedia informasi untuk 

terus mengembangkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi 

bisa kita lihat di segala aspek kehidupan, baik dalam kegiatan bisnis, 

pendidikan, maupun dalam kegiatan sosial lainnya. Sistem informasi tidak 

hanya berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, tetapi juga 

perpaduan antara pengetahuan, metode dan teknik penggunaan informasi 

dalam dunia bisnis. 

Perkembangan sistem informasi yang begitu cepat itu membuat setiap 

orang ingin memperoleh informasi secepat mungkin dan mengetahui sistem 

informasi yang mencakup pemenuhan kebutuhan informasinya. 

Perkembangan teknologi komputer dan teknologi yang lain mendorong 

transformasi lingkungan bisnis, sehingga kondisi pasar pada berbagai skala 

lokal, regional, atau global menjadi semakin deferensial produk untuk 

memperoleh keunggulan bersaing dan lebih berorientasi pada pencapaian 

laba dalam jangka panjang. Teknologi sistem informasi tidak terlepas dari 

masalah  komputer. Alat Bantu ini sudah digunakan dalam berbagai aktifitas, 

bahkan sampai pada kehidupan rumah tangga. Adanya penggunaan komputer 

di berbagai bidang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan seperti 
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pencatatan tenaga kerja diganti dengan sistem data base, mesin ketik diganti 

dengan word processor, mesin hitung diganti dengan excel, dan perubahan-

perubahan lainnya. 

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan untuk 

tercapainya kinerja organisasi yang optimal, perusahaan berlomba-lomba 

untuk menciptakan strategi inovasi yang handal. Komputerisasi merupakan 

salah satu strategi bagi perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas 

dan kinerja perusahaan melalui penghematan waktu, tenaga, dan biaya dalam 

jangka panjang. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuannya di segala bidang agar tetap survive di 

perusahaan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan tenaga 

kerja yang berkualitas, yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan benar 

dan tepat. Kepuasan kerja karyawan sangat terkait dengan pekerjaan yang 

telah mereka lakukan.  

Perusahaan pada masa mendatang dituntut untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif yang dapat membawa perusahaan untuk 

memenangkan persaingan dan menciptakan keberhasilan perusahaan dalam 

jangka panjang. Kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan oleh 

kemampuannya untuk bersaing di pasar. Kemampuan bersaing memerlukan 

strategi yang dapat memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada, 

serta menutup kelemahan dan menetralisasi hambatan strategis dalam 

dinamika bisnis yang dihadapi. Perusahaan sebagai salah satu penggerak roda 
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perekonomian akan terus berusaha memenuhi tuntutan masyarakat untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam rangka menciptakan sistem yang berkualitas. 

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan 

berusaha menawarkan program-program bermutu didukung dengan adanya 

sarana dan prasaran yang memadai serta sumber daya manusia yang handal 

untuk memberikan kualitas pelayanan yang tinggi dan semua itu dapat 

dilakukan apabila manajemen mampu melakukan pengambilan keputusan 

yang didasarkan pada informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas 

akan terbentuk dari adanya sistem informasi (SI) yang dirancang dengan baik. 

Sistem informasi diadakan untuk menunjang aktifitas usaha di semua 

tingkatan organisasi. Penggunaan SI mencakup sampai ke tingkat operasional 

untuk meningkatkan kualitas produk serta produktivitas operasi. Oleh karena 

itu SI harus dapat diterima dan digunakan oleh seluruh karyawan dalam 

organisasi sehingga investasi yang besar untuk pengadaan SI akan diimbangi 

pula dengan produktivitas yang besar pula. Hal tersebut menimbulkan 

pemikiran akan kebutuhan investasi dalam SI.  

Pada dasranya SI telah diimplementasi di banyak perusahaan dengan 

biaya yang besar, namun masalah yang timbul adalah penggunaan yang 

masih rendah terhadap SI secara kontinus. Rendahnya penggunaan SI 

diidentifikasikan sebagai penyebab utama yang mendasari terjadinya 

productivity paradox yaitu investasi yang mahal di bidang sistem tetapi 

menghasilkan return yang rendah.  
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Baroudi (1998:44-59) mengemukakan bahwa partisipasi 

pengembangan sistem berkaitan langsung dengan penggunaan sistem dan 

kepuasan pemakai. Dalam penelitian Calter (1976), 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 (1983:232-238) dalam Tait and Vessey (1988:40-45) 

menyatakan kepuasan pengguna informasi (User Information Satisfaction/ 

UIS) dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sistem. Kedua konstruksi 

(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.  

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 McKeen et al., (2004:427-251) hasil-hasil 

penelitian masih tidak konsisten dan cenderung saling bertentangan, beberapa 

peneliti menunjukkan bahwa partisipasi pemakai berhubungan positif dengan 

keberhasilan sistem, bahkan dalam penelitian Afriyani (2008) kadang-kadang 

berhubungan tidak signifikan dengan keberhasilan sistem. 
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Beberapa  faktor kontinjensi dianggap berpengaruh pada hubungan 

partisipasi dan kepuasan pemakai oleh beberapa hasil penelitian terdahulu, 

seperti dalam penelitian Kim dan Lee (1986) tentang kompleksitas sistem, 

penelitian Franz dan Robey (1986) tentang tahap pengembangan, penelitian 

Debrabander dan Their (1984) tentang semantic gap, penelitian Robey (1982) 

tentang lingkungan tugas dan pengambilan keputusan, penelitian 

Debrabender dan Theirs (1984) tentang komunikasi, penelitian kim dan Lee 

(1986) tentang dukungan, penelitian Tait dan Vessey (1988) tentang sikap 

pemakai, penelitian McKeen et al., (1994) tentang  tingkat keterlibatan. 

Hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel-

variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel  lain. 

Salah satu diantaranya adalah variabel moderasi (moderating variable) yaitu 

tipe variabel-variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan 

langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

moderasi merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat 

atau arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-

variabel independen dengan variabel dependen kemungkinan positif atau 

negatif dalam hal ini tegantung kepada variabel moderasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandralin dan  Indriantoro 

(1997) memasukkan dua faktor kontijensi (kompleksitas tugas dan 

kompleksitas sistem) sebagai moderating variable dalam hubungan antara 

partisipasi dengan kepuasan pemakai sistem informasi dengan hasil penulisan 
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adanya hubungan positif antar partisipasi dengan pemakai, penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian Restuningdiah dan Indriantoro (2000). 

 Banyak hasil penelitian yang tidak konsisten antara penelitian yang 

satu dengan yang lainnya, menyebabkan keterkaitan antara partisipasi 

pemakai dengan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

masih merupakan hal yang cukup menarik untuk dikaji oleh banyak peneliti. 

Banyaknya kontradiksi yang ada disebabkan kerena penelitian-penelitian 

tersebut didasarkan atas teori atau  metodologi yang cacat dan kurang (seperti 

ditulis oleh Ives dan Olson, 1984; Klenke, 1992).  

Dalam literatur, pertisipasi pengguna dianggap sangat menetukan 

keberhasilan pengembangan sistem. Akan tetapi, bukti empiris tidak 

menunjukkan hubungan yang kuat antara pertisipasi dengan keputusan 

pengguna, sebagai ukuran keberhasilan sistem.     

Setiap perusahaan diharapkan pada pengembalian keputusan. Dalam 

pengembalian keputusan diperlukan sejumlah informasi yang memadai. 

Informasi yang memadai ini hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi 

yang mampu manangkap, mencipta, dan memanipulasi informasi internal dan 

eksternal secara efektif.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

mengangkat topik penelitian  dengan judul “Pengaruh Partisipasi Pemakai 

Terhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan 

Kompleksitas Sistem, Kompleksitas Tugas, dan Pengaruh Pemakai sebagai 

Variabel Moderating.” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apakah ada hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan 

pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi? 

2. Apakah kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, serta pengaruh 

pemakai berpengaruh sebagai variabel moderating terhadap hubungan 

antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian  ini penulis akan menguji sejauh mana pengaruh 

partisipasi terhadap kepuasan pemakai sebagai moderating variabel. Untuk itu 

penelitian dibatasi hanya dilakukan pada pengguna sistem informasi yang 

terlibat dalam pengembangan sistem informasi yaitu pimpinan unit dan  

karyawan di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi dan Pusat 

Komputer di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang sudah memiliki 

pengembangan sistem. 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji adanya hubungan antara partisipasi pemakai dengan 

kepuasan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh pemakai berpengaruh sebagai 

variabel moderating terhadap hubungan antara partisipasi pemakai dan 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi 

pedoman untuk penelitian dalam bidang sistem informasi, di masa 

mendatang. Demikian pula diharapkan sebagai input bagi pengambil 

keputusan (decision maker) untuk menelaah lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang dapat memoderasi pengaruh partisipasi pemakai terhadap 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi, sehingga dapat 

mengarah pada kesuksesan pengembangan sistem informasi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka dibuat 

rancangan penulisan yang mana dalam penelitian ini terdiri dari lima bab 

yang  meliputi: 

BAB I:   PENDAHULUAN  

Berisikan pembahasan secara garis besar seperti latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian.  

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab  ini dibahas mengenai teori- teori yang 

mendasari dalam penelitian ini. Teori ini merupakan 

penjabaran dari variabel- variabel yang digunakan juga hal- 

hal yang berkaitan dengan variabel- variabel tersebut. Selain 

itu dibahas tentang penjabaran kerangka pemikiran 

hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yang di ilustrasikan dalam bentuk gambar.  

BAB III:   METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, sampel 

dan pemilihan sampel data, teknik pengumpilan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, kerangka 

penelitian, teknik pengujian data, serta metode analisi data.  

BAB IV :   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, 

menjelaskan  pengumpulan data, hasil penelitian,  serta 

pembuktian hipotesis dan jawaban atas pertanyaan dalam 

rumusan masalah. 

BAB V:   PENUTUP  

Bab ini mengemukakan  simpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan.  




