
 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MENENTUKAN EFEKTIFITAS SISTEM 

INFORMASI PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK 

(Survey pada Rumah Sakit Umum Daerah Sragen) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disusun oleh: 

SRI SUWARNI 

 NIM. B 200 090 314 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013

 





 

ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan RSUD Sragen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
karyawan Rumah Sakit Umum Daerah di Sragen yang menggunakan sistem 
informasi dalam menjalankan tugasnya. Jumlah responden yag dianalisa ada 34 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan alat uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis. 
Data yang diperoleh melalui uji normalitas, validitas reliabilitas, multikolinearitas, 
dan heteroskedastisitas dan hasilnya menunjukan data distribusi normal, semua 
variabel dalam dalam pnelitian ini mampu mengungkapkan apa yang akan diukur 
atau valid dan reliabel atau layak digunakan. Metode analsisi data menggunakan 
analisis regresi berganda 

Hasil uji t diperoleh variabel manajemen sistem informasi diketahui nilai 
thitung (2,271) lebih besar daripada ttabel (2,042) yang artinya manajemen sistem 
informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 
Variabel kepuasan pengguna diketahui nilai thitung (1,933) lebih kecil daripada 
ttabel (2,042) yang artinya kepuasan pengguna tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. Variabel budaya organisasi 
diketahui nilai thitung (2,021) lebih kecil daripada ttabel (2,042) yang artinya budaya 
organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 
Variabel penggunaan teknologi informasi diketahui nilai thitung (2,695) lebih besar 
daripada ttabel (2,042) yang artinya penggunaan teknologi informasi mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 

Sedangkan hasil  uji koefisien determinasi (R2) diperoleh dengan adjusted-
R2 sebesar 0,393. Hal ini berarti bahwa 39,3% variasi variabel efektivitas sistem 
informasi dapat dijelaskan oleh manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna, 
budaya organisasi dan penggunaan teknologi informasi sedangkan sisanya yaitu 
60,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Manajemen Sistem Informasi, Kepuasan Pengguna, Budaya 
Organisasi, Penggunaan Teknologi Informasi dan Efektivitas Sistem 
Informasi. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir 

berkembang begitu cepat. Meski dalam penerapannya dunia bisnis sudah terlebih 

dahulu mendalami pentingnya sistem informasi, namun organsasi sektor publik 

juga semakin lama menyadari pentingnya sistem informasi untuk memperbaharui 

struktur organisasinya dan meningkatkan sistem pelayannya untuk kepentingan 

masyarakat. Dengan masuknya sistem informasi telah menyebabkan terjadinya 

perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) 

maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah 

menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan 

keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling 

akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. 

Di indonesia, penggunaan sistem informasi (SI) pada rumah sakit atau 

lembaga pemerintahan masih sebatas penggunaan komputer untuk pengetikan dan 

mendukung proses administrasi semata. Fungsi teknologi informasi untuk proses 

pengolahan data dan transaksi yang komplek serta penyediaan informasi publik 

masih jauh dari harapan. Apalagi proses pengambilan keputusan berbasis sistem 

informasi masih belum menjadi fokus perhatian sehingga hal ini akan 

mempengaruhi kualitas penyediaan informasi publik untuk kepentingan 

masyarakat. Selain itu upaya penerapan sistem informasi  pada rumah sakit masih 

mengalami beberapa kendala karena belum dijalankan dengan efektif. 

Penggunaan sistem informasi  yang kurang efektif tersebut akan berdampak 

negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada 

masyarakat. 

Rumah sakit umum sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan kesehatan. Rumah 

sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, sedangkan misi khusus adalah aspirasi yang ditetapkan dan ingin 
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dicapai oleh pemilik rumah sakit umum. Rumah sakit umum adalah rumah sakit 

yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat 

dasar sampai spesialistik. Tugas pokok rumah sakit umum adalah melaksanakan 

upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan 

upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan  

secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan 

(preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. (Keputusan Menteri Kesehatan RI 

NO. 983 tahun 1992). 

Sistem informasi yang digunakan oleh organisasi sektor publik masih 

bersifat internal artinya manfaat yang diambil dari penggunaan sistem informasi  

tersebut masih untuk kepentingan pengguna saja. Padahal organisasi sektor publik 

yang berfungsi memberi pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat 

menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan birokrasi pada 

kebutuhan masyarakat (Gupta 2007; Sutabri 2005 ) dalam Handayani (2010). Hal 

ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada organisasi sektor publik belum 

dijalankan dengan evektif. Padahal efektivitas sistem informasi diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada  

masyarakat. 

Dari permasalahan tersebut peneliti mencoba melakukan penelitian 

kembali dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MENENTUKAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PADA ORGANISASI 

SEKTOR PUBLIK” (Survey pada Rumah Sakit Umum Daerah Sragen) yang akan 

dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Dari penelitian ini 

diharapkan mampu mewakili populasi dan sampel yang telah diteliti sebelumnya. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah manajemen sistem informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah 

Sragen . 
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2. Untuk menganalisis apakah  kepuasan pengguna informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah 

Sragen. 

3. Untuk menganalisis apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap 

efektivitas sistem informasi  pada Rumah Sakit Umum Deaerah Sragen. 

4. Untuk menganalisis apakah penggunaan  teknologi informasi berpengaruh 

terhadap efektivitas sistem informasi pada Rumah Sakit Umum Deaerah 

Sragen. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem informasi 

Menurut Hall (2001:7) definisi sistem informasi adalah sebuah rangkaian 

prosedur  formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi, dan 

didistribusikan kepada pemakai. Sedangkan menurut Devis (2002:91) menyatakan 

bahwa sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data 

tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Sistem  informasi 

(information system) secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang 

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi menurut Laudon 

and Jane (2007:15). 

Efektivitas Sistem Informasi 

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 

peralatan yang tepat untuk pencapaia tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

organisasi memiliki 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). Sistem informasi adalah sekumpulan produsedurr yang pada saat 

dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan / atau 

untuk mengendalikan organisasi. Efektivitas sistem informasi merupakan suatu 

pertimbangan nilai yang dibuat berdasarkan titik pandang stakholder, mengenai 
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net benefit yang diperoleh dalam menggunakan suatu sistem informasi  Seddon, 

Graeser dan Willcocks (2000) dalam Vivi Savitri (2012). 

Organisasi Sektor Publik 

Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi 

manajemen. Dalam pengembangannya kajian tersebut telah memasuki wilayah 

karakter frase sektor publik. Menurut Bastian (2006:3) pemahaman sektor publik 

lebih ditempatkan pada suatu wilayah diluar pemerintah ditambah dengan wilayah 

pemerintah itu sendiri. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami 

sebagai kenaikan pajak, birokrasi, yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan 

nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, sektor publik diartikan sebagai 

metode manajemen negara dan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan 

sebagai pungutan oleh negara. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan melakukan survei 

untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial dengan pelimpahan wewenang sebagai variabel 

moderating. Penelitian ini menggunakan studi empiris.  

Populasi, Sampel, dan Metoda Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan RSUD Sragen. 

Karyawan RSUD Sragen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karyawan 

yang nenngunakan sistem informsi dalam menjalankan tugasnya. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2005:91). 

 Dalam pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ditetapkan, dalam hal ini adalah: 

a. Karyawan non medis  

b. Yang menggunkan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya 
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Data dan Sumber Data  

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari 

pengamatan yang dilakukan  oleh peneliti. Adapun dalam penelitian  ini data 

yang diperlukan, diperoleh melalui pengiriman daftar pertanyaan atau kuesioner 

terhadap responden yang dituju. 

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh berdasar studi pustaka, yaitu 

mempelajari buku-buku literatur untuk mendapatkan teori dan data-data yang 

relevan dengan penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,339. Tabel 

IV.4 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang skeptisisme adalah 

valid, karena nilai rxy lebih besar dari r tabel (0,339). Dengan demikian semua 

butir pernyataan angket Manajemen Sistem Informasi adalah valid. 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pengguna (X2) 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,339. Tabel 

IV.5 menunjukkan semua butir pernyataan tentang kepuasan pengguna adalah 

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

butir pernyataan angket kepuasan pengguna adalah valid. 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (X3) 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,339. Tabel 

IV.6 menunjukkan butir pernyataan tentang budaya organisasi adalah valid, 

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

pernyataan angket budaya organisasi adalah valid. 

Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X4) 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,339. Tabel 

IV.7 menunjukkan butir pernyataan tentang penggunaan teknologi informasi 

adalah valid, karena nilai rxy lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian 

semua butir pernyataan angket penggunaan teknologi informasi adalah valid. 
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Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Sistem Informasi (Y) 

Nilai rtabel untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,339. Tabel 

IV.8 menunjukkan butir pernyataan tentang efektivitas sistem informasi 

adalah valid, karena nilai rxy lebih besar dari nilai r tabel. Dengan demikian 

semua butir pernyataan angket efektivitas sistem informasi adalah valid. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dengan cara menghitung Cronbach’s Alpha dari 

masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Hasil uji reliabilitas masing-

masing variabel adalah : 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan  

Manajemen Sistem Informasi 

Kepuasan Pengguna 

Budaya Organisasi 

Penggunaan Teknologi Informasi 

Efektivitas Sistem Informasi 

0,771 

0,827 

0,892 

0,785 

0,608 

Reliabel 

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : data diolah 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan 

Cronbach’s Alpha sebagaimana terlihat pada tabel IV.9 menunjukkan 

bahwa nilai Alpha lebih dari 0,6. Oleh karena itu dapat ditentukan bahwa 

semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.  

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji 

Kolmogrov – Smirnov. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel IV.10 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogoruv – 

Smirrov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

0,860 0,450 Sebaran data 

normal  

            Sumber :  data diolah 

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran 

data yang normal.  

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser dapat ditunjukan 

dalam tabel IV.11 sebagai berikut: 

Tabel IV.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel p-value Keterangan 

Manajemen Sistem Informasi 

Kepuasan Pengguna 

Budaya Organisasi 

Penggunaan Teknologi Informasi 

0,176 

0,517 

0,244 

0,061 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

            Sumber: data diolah. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel IV.10 tersebut nampak 

bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode 

enter yaitu dengan melihat pada Tolerance Value atau Variance Inflation 

Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel IV.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Manajemen Sistem Informasi 
Kepuasan Pengguna 
Budaya Organisasi 
Penggunaan Tek. Informasi 

0,896 
0,886 
0,903 
0,893 

1,116 
1,129 
1,108 
1,120 

Tidak Terjadi multikolineritas  
Tidak Terjadi multikolineritas  
Tidak Terjadi multikolineritas 
Tidak Terjadi multikolineritas 

Sumber : data diolah. 

Berdasarkan pada tabel IV.12 menunjukkan bahwa masing-masing 

nilai VIF berada sekitar 1 sampai 10, demikian juga hasil nilai tolerance 

mendekati 1 atau diatas 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model 

regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.  

 

Uji Hipotesis 

Hasil Analisis  Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh manajemen sistem 

informasi, kepuasan pengguna, budaya organisasi dan penggunaan teknologi 

informasi terhadap efektivitas sistem informasi. Hasil pengolahan data dengan 

bantuan komputer  program  SPSS versi  16 didapatkan persamaan  regresi:  

Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan  

6,332 2,92 0,001 Ho ditolak 

Sumber: data diolah 

Dari tabel IV.14 dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 6,332 > 

2,92 dan nilai signifikansi = 0,001 < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, 

sehingga variabel manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna, budaya 

organisasi dan penggunaan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama dan signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 
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Uji R2 

Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 

0,393. Hal ini berarti bahwa 39,3% variasi variabel efektivitas sistem 

informasi dapat dijelaskan oleh manajemen sistem informasi, kepuasan 

pengguna, budaya organisasi dan penggunaan teknologi informasi sedangkan 

sisanya yaitu 60,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 

diteliti.  

Uji t 

Dari hasil tabel IV.15 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel 

manajemen sistem informasi, kepuasan pengguna, budaya organisasi dan 

penggunaan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi. 

Variabel manajemen sistem informasi diketahui nilai thitung (2,271) 

lebih besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,031 

< α = 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya secara manajemen sistem 

informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi. 

Variabel kepuasan pengguna diketahui nilai thitung (1,933) lebih kecil 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,063 > α = 

0,05. Oleh karena itu, H2 ditolak, artinya kepuasan pengguna tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 

Variabel budaya organisasi diketahui nilai thitung (2,021) lebih kecil 

daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,053 > α = 

0,05. Oleh karena itu, H3 ditolak, artinya budaya organisasi tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. 

Variabel penggunaan teknologi informasi diketahui nilai thitung (2,695) 

lebih besar daripada ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,012 

< α = 0,05. Oleh karena itu, H4 diterima, artinya secara penggunaan teknologi 

informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi. 
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Data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah variabel partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja manajerial, 

dan pelimpahan wewenang. Data yang diperoleh selanjutnya ditabuluasi 

sesuai dengan keperluan. Setelah data tersebut ditabulasi, kemudian dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel tersebut dengan bantuan 

program olah data SPSS for Window release 17.00. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Variabel manajemen sistem informasi H1 diterima, artinya manajemen sistem 

informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem 

informasi.  

2. Variabel kepuasan pengguna H2 ditolak, artinya kepuasan pengguna tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi.  

3. Variabel budaya organisasi H3 ditolak, artinya secara budaya organisasi tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi.  

4. Variabel penggunaan teknologi informasi H4 diterima, artinya  penggunaan 

teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas 

sistem informasi 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitian sehingga 

dimungkinkan memperoleh data yang lebih baik lagi dan supaya bisa 

memperbanyak jumlah sampel agar hasil yang didapatkan lebih baik lagi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah sampel agar 

hasil lebih baik lagi 

Penelitian selanjutnya memungkinkan untuk mengidentifikasi elemen-

elemen pekerjaan kemudian menanyakan bagaimana perasaan responden terhadap 

elemen-elemen tersebut.  
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