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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi berlangsung dengan 

pesatnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  Komputer adalah merupakan suatu bagian yang dihasilkan dari 

perkembangan teknologi, sehingga sangat diperlukan sekali guna membantu 

kegiatan sehari-hari terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta terutama dalam bidang industri. 

Sistem pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan merupakan hal 

sangat penting. Sehingga dalam pengambilan keputusan di perlukan sejumlah 

informasi yang memadai, diperlukan data yang cukup, relevan dan dapat 

dipercaya. 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 diperhatikan.     

Menurut pendapat Szajna dan Scammel (1993) dalam Aplonia (2004), 

kesuksesan pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 

kesesuaian harapan antara sistem analist, pemakai (user), sponsor dan 

customer. Demikian pula Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Aplonia (2004), 

berpendapat bahwa perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi, 

tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku 



dan organisasional. Hal ini diperkuat oleh temuan Mc Dermott (1987) dalam 

Aplonia (2004) bahwa terdapat kira-kira tiga puluh persen kegagalan 

pengembangan sistem informasi baru diakibatkan tidak memperhatikan aspek 

organisasional. Perubahan perilaku organisasional ini dapat berupa resistenci 

to change. Oleh karena itu pengembangan sitem informasi memerlukan suatu 

perencanaan dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya 

penolakan terhadap sistem yang dikembangkan (resistenci to change).  

Untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang 

dikembangkan (resistence to change) maka diperlukan adanya partisipasi dari 

pemakai (Ginzberg, 1981; McKeen dkk, 1994; Muntoro, 1994 dalam Aplonia, 

2004). Harapan dari partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi adalah agar pemakai dapat memperoleh kepuasan atas sistem yang 

dikembangkan.  

Masalah-masalah teknis, organisasional dan manajemen proyek sistem 

akan muncul pada saat implementasi sistem. Sistem informasi yang baru 

menimbulkan hubungan kerja diantara personil yang ada, perubahan pekerjaan 

bahkan mungkin perubahan struktur organisasi. Faktor-faktor teknis, perilaku, 

situasi dan personil yang berkaitan perlu dipertimbangkan sebelum proyek 

dilakukan. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut menyebabkan output 

informasi yang di hasilkan tidak berguna meskipun sistem yang di rancang 

merupakan sistem yang baik secara teknis. Keterlibatan personil perlu di 

lakukan secara terus-menerus setelah sistem tersebut diimplementasikan dan 

kemudian digunakan secara luas. Chusing (1994) dalam Trisnawati (2000) 



mengemukakan bahwa keterlibatan pemakai perlu dipertimbangkan bahkan 

pada saat perencanaan sistem. Filosofi dari perancangan yang berorientasi 

pada pemakai membantu untuk membentuk perilaku dan pendekatan dalam 

pengembangan sistem dalam konteks organisasional.           

Hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai akan 

menunjukkan keefektifan sistem informasi. Trisnawati (2000) mengemukakan 

bahwa pemakai resistence dengan perubahan sistem bila tidak dilibatkan 

dalam pengembangan sistem, dengan aktifnya pemakai dalam partisipasi 

pengembangan sistem, pemakai dapat lebih memahami masalah yang ada 

dalam desain sistem. Baroudi (1984) dalam Dandes (1999) mengemukakan 

bahwa partisipasi pemakai pada pengembangan sistem berkaitan langsung 

dengan penggunaan sistem dan kepuasan pemakai        

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul   “PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP 

KEPUASAN PEMAKAI DALAM PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI DENGAN LIMA VARIABEL MODERATING PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SE-EKS KARESIDENAN  

SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 



1. Apakah ada pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai 

dalam proses pengembangan sistem informasi pada perusahaan 

manufaktur se-eks karesidenan Surakarta? 

2. Apakah dukungan manajemen puncak, komunikasi pemakai-pengembang, 

kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan pengaruh pemakai (user 

influence) memoderasi pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi pada perusahaan 

manufaktur se-eks karesidenan Surakarta? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan 

yang ada. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi pemakai 

terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. 

2. Objek penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur karesidenan 

Surakarta. 

3. Responden dalam penelitian ini difokuskan pada user teknologi informasi 

berbasis komputer pada perusahaan-perusahaan manufaktur di wilayah 

Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah:  



1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan 

pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi pada perusahaan 

manufaktur di Surakarta.  

2. Untuk mengetahui apakah lima faktor kontinjensi (manajemen puncak, 

komunitas pemakai–pengembang, kompleksitas tugas, kompleksitas 

sistem dan pengaruh pemakai ) memoderasi pengaruh partisipasi pemakai 

terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi  pada 

perusahaan manufaktur di surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Mendapatkan bukti empiris tentang adanya pengaruh partisipasi pemakai 

terhadap kepuasan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi.  

2. Memberikan kontribusi bagi para akademisi dan para peneliti berdasarkan 

simpulan dari penelitian ini untuk dapat mendukung teori atau hasil 

penelitian sebelumnya mengenai tema yang sama  

3. Bagi perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai input bagi 

pengambil keputusan (decision maker) sehingga dapat mengarah pada 

pengembangan sistem informasi. 

4. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan 

dapat digunakan sebagai acuan serta tambahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 



F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberi gambaran secara ringkas maka penelitian ini dibagi 

dalam beberapa bab dan sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam bab ini memuat latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tentang 

pengertian sistem informasi, pengertian pengembangan sistem informasi, 

aspek-aspek dalam pengambangan sistem informasi, hubungan partisipasi dan 

kepuasan pemakai, teori kontinjensi, faktor-faktor kontonjensi, kerangka 

teoritik, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang jenis 

penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, teknik pengujian data, dan teknik analisis data.  

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN. Menjelaskan tentang 

analisis data dan pembahasannya. Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas 

tentang pengaruh partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

pada perusahaan manufaktur di Surakarta.  

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang 

diperoleh dari analisis data, keterbatasan penelitian, serta saran–saran yang 

perlu disampaikan untuk mengatasi kelemahan–kelemahan dari penulis. 




