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ABSTRAKSI 

Menjelang peralihan abad ke-21, manusia cenderung menduduki tempat 
sentral dalam proses perekonomian karena tahap ekonomi yang sedang kita 
masuki ini didasarkan pada pengetahuan (knowlegde based) dan berfokus pada 
informasi (information focused). Sistem informasi (SI) di bidang ekonomi 
memberikan kontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi organisasi karena 
meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan dengan 
cepat, tepat dan akurat). Dengan SI, karyawan organisasi dapat mencari dan 
menyerap pengetahuan untuk menjalankan pekerjaannya atau menyelesaikan 
masalah-masalah dalam pekerjaannya sehingga SI dapat mempengaruhi efisiensi 
organisasi.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang menentukan 
efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik yaitu manajemen 
puncak, manajemen SI, budaya organisasi, kepuasaan pengguna, penggunaan SI 
dan kualitas informasi. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan 
kuesioner yang didistribusikan pada organisasi sektor publik di RSUD Soediran 
Mangun Sarkoro. Sebanyak 50kuesioner telah dikirim, 50 kuesioner kembali, dan 
hanya 48 kuesioner dapat digunakan. 
  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manajemen puncak berpengaruh 
negatif dengan nilai thitung (1,449) signifikansi 0,157 > α = 0,05. Manajemen 
sistem informasi berpengaruh negatif thitung (1,049) sinifikansi 0,301 > α = 0,05. 
Budaya organisasi berpengaruh positif dengan nilai thitung (6,039) signifikansi 
0,000 < α = 0,05. Kepuasan pengguna berpengaruh negatif dengan nilai  thitung     
(-1,742) signifikansi 0,089 > α = 0,05. Penggunaan SI berpengaruh negatif thitung  
(-1,399) signifikansi 0,169 > α = 0,0. Kualitas informasi berpengaruh positif thitung 
(4,746) signifikansi 0,000 < α = 0,05.  

Kata kunci : manajemen puncak, manajemen SI, budaya organisasi, kepuasan 
pengguna, penggunaan SI, kualitas informasi 

 

 



 

Berdasarkan hasil uji t diatas diperoleh hasil bahwa variabel dukungan 

manajemen puncak tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap efektivitas 

sistem informasi.  

Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 25,672 

> 2,45 dan nilai signifikansi = 0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, 

sehingga variabel dukungan manajemen puncak, manajemen sistem informasi, 

kepuasan pengguna informasi, budaya organisasi, pengguna sistem informasi dan 

kualitas informasi mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan 

terhadap efektifitas sistem informasi 

 
SARAN 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pihak rumah sakit terus memberikan dukungan manajemen puncak, 

manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna informasi dan pengguna 

sistem informasi agar efektivitas sistem informasi terpenuhi. 

2. Sebaiknya penelitian yang akan datang menambah jumlah variabel selain 

variabel dukungan manajemen puncak, manajemen sistem informasi, 

kepuasan pengguna informasi, budaya organisasi, pengguna sistem informasi 

dan kualitas informasi dalam mempengaruhi efektivitas sistem informasi. 
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PENDAHULUAN 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam 

suatu sistem informasi perusahaan. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan 

pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan 

umum dan Penmendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa Badan 

Layanan Umum harus menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai 

dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan Badan 

Layanan Umum harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya harus dikelola 

dengan tertib. 

Menurut Gupta et al (2007) menyatakan bahwa SI akan lebih mendorong 

pengaruh nilai-nilai budaya yang akan meningkatkan efisiensi dan inovasi pada 

organisasi. Dengan adanya SI maka organisasi menyediakan lebih banyak 

informasi yang mendukung visi, misi, tujuan dan strategi organisasi sehingga 

karyawan bisa mengembangkan diri. Menurut Karwan dan Markland (2005) 

organisasi sektor publik tidak jauh berbeda dengan organisasi swasta. Salah satu 

sektor yang membedakan yaitu pada sektor swasta untuk meningkatkan 

produktivitas maka organisasi bersedia mengeluarkan biaya tinggi untuk 

mengimplementasikan SI di setiap level organisasinya. Namun pada organisasi 

publik yang lebih meminimalkan biaya cenderung menggunakan SI untuk 

aktivitas sederhana saja. 

Handayani (2010) menyatakan pemerintahan sebagai organisasi sektor publik 

merupakan pendorong dan fasilitator dalam keberhasilan pembangunan, oleh 



 

karena itu keberhasilan pembangunan perlu didukung oleh kecepatan arus 

informasi. Selain itu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan 

seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan 

pelayanan yang memadai kepada rakyat. Dalam sektor pemerintah, perubahan 

lingkungan strategis dan kemajuan sistem informasi akan mendorong aparatur 

pemeritahan untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan 

menuju terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). 

Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif tersebut akan berdampak 

negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada 

masyarakat. Padahal efektivitas sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat. Semakin 

tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. 

Penelitian ini berdasarkan penelitian Handayani (2010) dengan objek 

penelitian pada PLN, PDAM, POLRI, Pos Indonesia, TELKOM, PJKA, Angkasa 

Pura, Perpajakan dengan variabel dukungan manajemen puncak, manajemen 

sistem informasi, kepuasaan pengguna, budaya organisasi dan penggunaan sistem 

informasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menambahkan satu 

variabel lagi yaitu kualitas informasi, berdasarkan pada buku karya Mc. Leod,  

Raymond dan Schell,  George (2007) mengenai  Sistem  Informasi  Manajemen 

yang menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas informasi 

adalah kualitas informasi. Perbedaan lain, peneliti memilih objek RSUD Soediran 

Mangun Sumarso, Wonogiri.  



 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menjelaskan 

secara empiris faktor- faktor yang menentukan efektivitas sistem informasi yaitu: 

1. Untuk menganalisis apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

2. Untuk menganalisis apakah manajemen sistem informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

3. Untuk menganalisis apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

4.  Untuk menganalisis apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

5. Untuk menganalisis apakah penggunaan sistem informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

6. Untuk menganalisis apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Jogiyanto (2000:1) sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 

interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu 

sistem juga memiliki karakteristik/ sifat-sifat tertentu yaitu : 

a. Komponen sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.  

 



 

b. Batas sistem 

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang 

lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu 

sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. 

c. Lingkungan luar sistem 

Apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat 

merugikan sistem tersebut. 

d. Penghubung sistem 

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan 

sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. 

e. Masukan sistem 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

(signal input).  

f. Keluaran sistem 

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan 

menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem atau 

perusahaan. 

 



 

g. Pengolah sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri 

sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan mengubah masukan menjadi 

keluaran. 

h. Sasaran sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau 

suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 

gunanya. 

Menurut Hall (2004:4) Informasi merupakan sumber daya vital bagi 

kelangsungan hidup organisasi bisnis kontemporer. Menurut Davis (2002:28) 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi 

penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau 

mendatang. 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat 

atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

(Handoko,2003:7). Efektivitas organisasi mempunyai arti apakah suatu 

organisasi itu mampu untuk bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya 

yang lebih besar yang mempunyai konsekuensi bahwa kelangsungan hidup 

organisasi itu akan terus hidup (Tampubolon, 2004:77). 

Faktor- faktor yang menentukan efektivitas sistem informasi dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap efektivitas sistem 

informasi. 



 

2. Pengaruh manajemen sistem informasi terhadap efektivitas sistem 

informasi. 

3. Pengaruh kepuasan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi. 

4. Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas sistem informasi. 

5. Pengaruh penggunaan sistem informasi terhadap efektivitas sistem 

informasi. 

6. Pengaruh kualitas informasi terhadap efektifitas sistem informasi. 

Hubungan antara variabel manajemen puncak, manajemen sisitem 

informasi, kepuasan pengguna, budaya organisasi dan penggunaan sistem 

informasi dalam menentukan efektivitas sistem informasi dalam kerangka 

pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Gambar 1: Kerangka berpikir penelitian faktor- faktor yang menentukan 
efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik. 
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Hipotesis Penelitian 

H1: Terdapat pengaruh antara dukungan manajemen puncak dengan efektivitas 

sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

H2:  Terdapat pengaruh antara manajemen sistem informasi terhadap efektivitas 

sistem informasi pada organisasi sektor publik. 

H3:  Terdapat pengaruh antara kepuasan pengguna terhadap efektivitas sistem 

informasi pada organisasi sektor publik. 

H4: Terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap efektivitas sistem 

informasi pada organisasi sektor publik. 

H5:  Terdapat pengaruh antara penggunaan sistem informasi terhadap efektivitas 

sistem informasi. 

H6: Terdapat berpengaruh kualitas informasi terhadap efektivitas sistem 

informasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yang menggunakan sistem informasi 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Sampel penelitian yaitu karyawan yang menggunakan sistem informasi (SI) 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yang 

dipilih sebagai sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan total 



 

sampling untuk karyawan bagian umum dan keuangan Rumah Sakit Umum 

Daerah Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini 

adalah 50 karyawan bagian umum dan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Soediran Mangun Sumarso Wonogiri 

Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung dengan 

teknik wawancara menggunakan kuisioner. 

2. Sumber data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

Wawancara yaitu pengumpulan data primer dengan mengajukan pertanyaan 

yang sistematis dan langsung kepada responden dengan menggunakan 

pedoman kuisioner. 

Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah : 

1. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempersiapkan 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai masalah yang diteliti. 

Adapun kuisioner dibagi atas: 

a. Kuisioner tentang manajemen puncak 

b. Kuisioner tentang manajemen sistem informasi 



 

c. Kuisioner tentang pengguna sistem informasi 

d. Kuisioner tentang budaya organisasi 

e. Kuisioner tentang penggunaan sistem informasi 

f. Kuisioner tentang kualitas informasi 

g. Kuisioner tentang efektivitas sistem informasi 

2. Studi pustaka yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 

yang dikumpulkan dari buku-buku, literatur-literatur yang relevan dan 

menunjang sesuai masalah yang diteliti.   

Teknik Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas mengunakan Pearson Correlation dengan cara 

menghitung korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstrak 

atau variabel.  

a. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara One Shot atau 

pengukuran satu kali saja yaitu responden hanya diminta untuk mengisi 

kuesioner sekali saja, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1960 dalam Ghozali, 

2006: 46). 

 

 



 

HASIL PENELITIAN 

Pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

mengambil sampel pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Mangun Sarkoro, 

Wonogiri. Pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilanjutkan kepada karyawan 

pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Mangun Sarkoro, Wonogiri. 

Keseluruhan adalah sebanyak 50. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel 

hanya 48 karyawan, dan pemberian kuesioner juga sebanyak 50 responden yaitu 

sebagai karyawan Survei pada Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Mangun 

Sarkoro, Wonogiri. Besarnya tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel IV.1 
Distribusi Sampel 

 Jumlah 
Kuesioner 

Kuesioner yang disebar 50 

Kembali 50 

Diisi tidak lengkap 2 

Lengkap dan dapat 
digunakan 

48 

 
Tabel IV.1 menunjukkan bahwa dari 50 kuesioner yang disebar oleh 

peneliti kuesioner yang dikembalikan sebanyak 50 kuesioner dan ada beberapa 

kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 2 kuesioner jadi peneliti hanya 

menggunakan sebanyak 48 kuesioner/responden. 

 
 
 



 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengguna Sistem Informasi (X5) 

Item  rxy rtabel Keterangan 

1 
2 
3 

0,933 
0,777 
0,909 

0,284 
0,284 
0,284 

Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : data diolah 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,284 Tabel IV.9 

menunjukkan butir pernyataan tentang pengguna sistem informasi adalah valid, 

karena nilai rxy lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian semua butir 

pernyataan angket pengguna sistem informasi adalah valid. 

Sistem informasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 

suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Hall 

(2001) sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para 

pemakai. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien. 

Dengan aplikasi dari SI tersebut maka organisasi akan lebih kompetitif karena 

akan mendapat banyak manfaat dari kecanggihan SI. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
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