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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan 
pengguna sistem informasi (implementasi sistem infromasi RPPS di Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
 Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei dengan memberikan kuesioner secara langsung 
kepada responden yaitu pegawai atau karyawan pengguna sistem informasi RPPS di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sebanyak 62 orang dan diolah menggunakan program SPSS versi 16.00. Alat 
analisis yang digunakan dengan analisis regresi, uji t, dan uji F. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan 
teknik dari personal terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem 
informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2) Tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara kemampuan teknik dari personal terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan 
pengguna sistem informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta; 3) Ada pengaruh 
signifikan antara formalisasi pengembangan sistem terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada 
kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta; dan 4) 
Tidak ada pengaruh signifikan antara antara program pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kepuasan 
pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada karyawan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Kata Kunci:  Kemampuan teknik dari personal, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan pemakai, kepuasan pengguna 
sistem informasi. 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study to determine the factors that influence the user satisfaction of information 
system (RPPS infromasi system implementation at Muhammadiyah University of Surakarta). 

This research is a kind of survey by questionnaire respondents directly to the employee or the 
employee information system users RPPS at Muhammadiyah University of Surakarta as many as 62 people 
and processed using SPSS version 16. Analysis tools are used with regression analysis, t-test, and F test. 

The results showed that : 1) There is no significant relationship between the ability of the technique to 
the personal satisfaction of users of information systems RPPS on user satisfaction of information system 
RPPS at Muhammadiyah University of Surakarta employees; 2) There is no significant relationship between 
the ability of the technique of personal user satisfaction RPPS information system on the user satisfaction of 
information systems employees RPPS on Muhammadiyah University of Surakarta; 3) there is a significant 
effect between the formalization of system development to the satisfaction of the users of information systems 
RPPS RPPS information system user satisfaction in employees Muhammadiyah University of Surakarta , and  
4) there is no significant effect between between training and user education programs to the satisfaction of 
the users of information systems RPPS RPPS information system user satisfaction in employees 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
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Keywords:  Technical ability of personnel, top management support, the formalization of system development, 
training and user education , user satisfaction of information system. 

PENDAHULUAN 

Saat ini teknologi berkembang sangat cepat. Hal ini diikuti oleh perkembangan teknologi 

yang berbasis sistem informasi. Perkembangan dari sistem informasi membutuhkan berbagai faktor 

pendukung, seperti pengetahuan dan manfaat teknologi. Pengetahuan dan manfaat teknologi 

diharapkan mampu mendukung kesuksesan dari sistem informasi yang mencerminkan kepuasan dari 

para pengguna sistem informasi. Suatau sistem informasi dibuat bertujuan untuk membantu 

manajemen dalam menghasilkan informasi yang akan berguna bagi pengambil keputusan dan 

mendukung fungsi-fungsi operasi dari organisasi atau instansi. Penerapan sistem informasi dalam 

organisasi harus didukung kemampuan baik dari pengguna sistem itu sendiri maupu oleh pengguna 

dari output informasi yang dihasilkan oleh sitem informasi. Pengukuran atas kemampuan penggina 

sistem informasi organisasi, sehingga sistem yang dikembangkan nantinya akan dapat diterima oleh 

pengguna sistem informasi.  

  Penggunaan sistem informasi penting dikarenakan informasi yang dibutuhkan oleh suatu 

perusahaan atau instansi dalam menyeragamkan laporan sehingga dapat memberikan laporan yang 

cepat dan tepat. Sistem informasi  yang merupakan suatu media berbasis teknologi informasi yang 

digunakan oleh berusahaan atau instansi untuk layanan dan kebutuhan informasi, sehingga dapat 

memperoleh informasi secara cepat dan tepat. Keberadaan sistem informasi sangat mempengaruhi 

tingkat kinerja pemakai sistem tersebut, hal itu dikarenakan sistem informasi memberikan 

peningkatan dalam penyelesaian permasalahan secara terkomputeriasai, sehingga dapat 

menghasilkan laporan kerja yang valid dan tentunya mempengaruhi tingkat kepuasan pemakai itu 

sendiri. 

Dalam startegi pengembangan sistem informasi, perusahaan atau instansi biasanya akan 

menghadapi kesulitan-kesulitan seperti: (1) rancang bangun sistem infomasi yang tidak sesuai 

kebutuhan pemakai. Misalahnya, mungkin baru bisa diidentifikasi setelah sekian lama atau setelah 

sistem digunakan, (2) proses pengembangan sistem informasi keuangan itu sendiri kadang memakan 

waktu yang sangat lama, sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, (3) pemakai sering 

tidak bisa mengembangkan kebutuhan akan informasi tertentu kepada orang mengetahui badan yang 

bertugas mengembangkan sistem informasi keuangan. 

Untuk bisa mengatai masalah-masalah tersebut, peruasahaan atau instansi memiliki tiga 

alternatif untuk mengembangakan sistem informasi baru, yaitu dengan cara membeli sistem 

(software) yang sudah jadi, mengembangkan sistem sendiri, atau dengan menyerahkan 
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pengembangan sistem kepada pihak luar. Apapun alternative yang dipilih oleh perusahaan atau 

instansi, tujuan utamanya adalah agar sistem tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif dan 

perusahaan atau instansi dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. 

Berkaitan dengan kesulitan pengukuran efektifitas sistem secara langsung yaitu Kepuasan 

Pemakai Informasi (KPI). Kepuasan lebih sering dipakai sebagi proksi yang lain seperti pemakaian 

(usage) dan persepsi mengenai manfaat. Tinkat pemakaian sebuah sitem bukan merupakan proksi 

yang tepat untuk mengukur kesuksesan sebuah sitem jika pemakain suatu sistem itu sendiri bersifat 

wajib. Apabila KPI akan dijadikan ukuran dalam menilai efektifitas sistem informasi, maka harus 

diputuskan ukuran KPI mana yang akan dipakai. 

Pengembangan sistem seharusnya didasarkan pada upaya untuk memberikan tingkat 

dukungan pada tujuan peningkatan kinerja perusahaan. Penggunaan teknologi komputer memiliki 

tujuan pada peningkatan kinerja perusahaan. Komputer merupakan salah satu alat pemecahan 

masalah pengolahan data karena dapat menghindari duplikasi data, pengulangan, atau kesalahan 

penghitungan. Karena itu penggunaan komputer merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada 

pengembangan sistem informasi. 

Penelitain-penelitain yang telah dilakukan untuk mengembangkan ukuran kepuasan fungsi 

sistem informasi telah banyak dilakukan, antara lain yang dilakukan oleh Hariyanto (2008) pada 

dasarnya berfakus pada kesesuaian tugas-teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi. Wayan 

(2007) mengembangkan hubungan antara partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

akuntansi yang berbasis computer dengan lima faktor kontijensi yaitu dukungan manajer puncak, 

kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, komplektisitas pemakai-pengambang dan pengaruh 

pemakai. Utami (2008) mengidentifikasi dimensi-dimensi utama dari ukuran kepuasan pengguna 

sistem informasi yaitu terhadap kinerja individu yaitu kualitas sistem informasi dan kepuasan 

pengguna. 

Banyak penerapan Sistem Informasi Penerapan pada suatu instansi pendidikan salah satunya 

Sistem Informasi RPPS (Rencana Pengembangan Program Studi). Universitas Muhammadiyah 

Surakarat merupakan salah satu pengguna Sistem Informasi RPPS yang diterapkan untuk 

pengembangan program studi. Penerapan Sistem Informasi RPPS ini belum dilakukan eveluasi untuk 

mengukur efektifitas implementasi sistem dan juga faktor-faktor yang mempengaruhu keberhasilan 

implementasi sistem. Untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan penerapan sistem informasi RPPS 

diperlukan penelitian yang bisa mengukur kepuasan pengguna akhir. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka ditentukan judul: “Faktor-faktor yang Berpengaruh 

Terhadap Kepusan Pengguna Sistem Informasi (Studi Kasus Implementasi Sistem Informasi RPPS di 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendapatkan bukti empiris mengenai: Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi (implementasi sistem infromasi RPPS di Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Obyek penelitian terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi, kemampuan teknik dari personal, dukungan manajemen puncak, 

formalisasi pengembangan sistem, program pelatihan dan pendidikan pemakai, kepuasan pengguna 

sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, adapun sampel adalah sebagian dari 

karyawan tersebut yang ditentukan sebanyak 64 orang dengan teknik convenance sampling. Sumber 

data berasal dari data primer dengan alat pengumpul data berupa kuesioner. Alat analisis yang 

digunakan dengan analisis regresi multiple, uji t, uji F, dan R2. 

 
HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Regresi Berganda 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows dan secara singkat 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel  1. Hasil Analisis Regresi Multiple 
Variabel Unstandarized 

Coefficients B 
Std.Error thitng Prob. 

Konstanta 
KT 
DM 
FP 
PP 

8,611 
0,249 
0,102 
0,591 
0,519 

 
0,172 
0,161 
0,177 
0,279 

 
1,446 
0,631 
3,341 
1,868 

 
0,154 
0,530 
0,001 
0,068 

Fhitung 
Probabilitas 
R Square 
Adj. R Square 

17,227 
0,000 
0,547 
0,516 

   

Sumber: Data Prime Diolah 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS Release 16,00, 

menunjukkan bahwa variabel kemampuan teknik dari personal, dukungan manajemen puncak, 

formalisasi pengembangan sistem, serta program pelatihan dan pendidikan pemakai memberikan 

pengaruh atau kontribusi positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan 

pengguna sistem informasi  RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Variabel kemampuan teknik dari personal memberikan  kontribusi positif terhadap nilai 

kepuasan pengguna sistem informasi, hal ini menunjukkan bahwa apabila kemampuan teknik 
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dari personal semakin baik maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi pada karyawan.  

 Variabel dukungan manajemen puncak memberikan  kontribusi positif terhadap nilai 

kepuasan pengguna sistem informasi, hal ini menunjukkan bahwa apabila dukungan manajemen 

puncak semakin baik maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi pada karyawan.  

 Variabel formalisasi pengembangan sistem memberikan  kontribusi positif terhadap nilai 

kepuasan pengguna sistem informasi, hal ini menunjukkan bahwa apabila formalisasi 

pengembangan sistem semakin baik maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi pada karyawan.  

 Variabel program pelatihan dan pendidikan pemakai memberikan  kontribusi positif 

terhadap nilai kepuasan pengguna sistem informasi, hal ini menunjukkan bahwa apabila program 

pelatihan dan pendidikan pemakai semakin baik maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan.  

 Berdasarkan hasil analisis dapat diuraikan pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagai berikut:  

1) Pengaruh kemampuan teknik dari personal terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

 Hasil uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 1,446 dan nilai probabilitas 0,154 yang nilainya 

lebih besar dari 0,05, ini berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial tidak ada pengaruh signifikan antara kemampuan teknik dari personal terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, artinya bahwa semakin baik kemampuan teknik dari personal maka belum 

menjamin terjadi peningkatan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan. 

2) Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

 Hasil uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 0,631 dan nilai probabilitas 0,530 yang nilainya 

lebih besar dari 0,05, ini berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial tidak ada pengaruh signifikan antara dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

artinya bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak maka belum tentu semakin 

meningkat pula kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan. 

3) Pengaruh formalisasi pengembangan sistem terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

 Hasil uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 3,341 dan nilai probabilitas 0,001 yang nilainya 

lebih kecil dari 0,05, ini berarti Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
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ada pengaruh positif dan signifikan antara formalisasi pengembangan sistem terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, artinya bahwa semakin baik formalisasi pengembangan sistem maka semakin 

meningkat pula kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan. 

4) Pengaruh program pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi 

 Hasil uji-t diperoleh nilai thitung sebesar 1,858 dan nilai probabilitas 0,068 yang nilainya 

lebih besar dari 0,05, ini berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial tidak ada pengaruh signifikan antara program pelatihan dan pendidikan pemakai 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, artinya bahwa semakin baik program pelatihan dan pendidikan 

pemakai maka belum tentu akan semakin meningkat pula kepuasan pengguna sistem 

informasi pada karyawan. 

 Berdasarkan hasil analisis tersebut terbukti bahwa hipotesis secara parsial pengaruh 

antara variabel independen yaitu formalisasi pengembangan sistem berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan pengguna sistem 

informasi RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara kemampuan teknik dari personal, dukungan manajemen puncak, dan 

program pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kepuasan pengguna sistem informasi pada 

karyawan pengguna sistem informasi RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh kemampuan teknik personal sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi 

   Hasil penelitian statistik dengan uji t didapatkan nilai probabilitas untuk kemampuan 

teknik dari personal (0,154 > 0,05), hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknik dari 

personal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi pada karyawan pengguna sistem informasi  RPPS di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh penilaian responden tentang 

kemampuan teknik yang dimiliki merupakan kemampuan yang kurang spesialis. Hasil penelitian 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Soegiharto (2001) yang menyimpulkan bahwa 
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tidak dapat menemukan adanya hubungan yang signifikan antara faktor kemampuan teknik 

personal sistem informasi dan kinerja sistem informasi akuntansi baik itu kepuasan pemakai dan 

pemakai sistem.  Menurut Jen (2002) yang disadur oleh Almilia dan Briliantien (2008) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa variabel kemampuan teknik personal sistem informasi dari 

koefisien korelasinya menunjukkan hubungan positif terhadap variabel kepuasan pemakai dan 

hubungan negatif terhadap variabel pemakai sistem. Menurut Jen (2002) bahwa semakin tinggi 

kemampuan ternik personal sistem informasi akan meningkatkan kinerja sistem informasi 

dikarenakan adanya hubungan yang positif antara kemampuan teknik personal sistem informasi 

dengan variabel kepuasan pemakai. 

2. Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

 Hasil uji-t diperoleh nilai probabilitas 0,530 yang nilainya lebih besar dari 0,05, hal ini 

berarti secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara dukungan manajemen puncak terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi RPPS di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

artinya bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak maka belum tentu semakin meningkat 

pula kepuasan pengguna sistem informasi pada karyawan. Hal ini disebabkan oleh persepsi 

responden bahwa pada instansi mereka menganggap pimpinan kurang memiliki harapan yang 

tinggi dalam penggunaan sistem informasi RPPS.  

 Berkaitan dengan dukungan manajemen puncak, dukungan pimpinan dalam proses 

pengembangan sistem akan meningkatkan keinginan pemakai untuk menggunakan sistem 

informasi yang ada dan merasa puas dalam menggunakan sistem tersebut. Menurut Jen (2002) 

yang dikutip oleh Almilia dan Briliantien (2008) bahwa semakin besar dukungan manajer puncak 

akan meningkatkan keinerja sistem informasi dikarenakan adanya hubungan yang positif antara 

dukungan manajmen puncak dalam proses pengembangan dan pengoperasian sistem informasi 

dengan kinerja sistem informasi. 

3. Pengaruh formalisasi pengembangan sistem terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

 Hasil penelitian dengan uji t diketahui nilai probabilitas 0,001 yang nilainya lebih kecil                                                                                              

dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan 

antara formalisasi pengembangan sistem terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, artinya bahwa semakin baik formalisasi 

pengembangan sistem maka semakin meningkat pula kepuasan pengguna sistem informasi pada 

karyawan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara formalisasi 

pengembangan sistem pada pengguna sistem informasi RPPS pada karyawan Univeristas 
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Muhammadiyah Surakarta. Pengembangan sistem informasi yang diformulasikan akan 

meningkatkan kinerja dan kepuasan pengguna. Menurut Jen (2002) yang dikutip oleh Almilia 

dan Briliantien (2008) bahwa semakin tinggi tingkat formalisasi pengembangan sistem informasi 

di instansi akan meningkatkan kinerja sistem informasi dikarenkan adanya hubungan yang 

singnifikan antara formalisasi pengembangan sistem dengan kepuasan pengguna. 

4. Pengaruh program pelatihan dan pendidikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

 Hasil penelitian diketahui nilai probabilitas 0,068 yang nilainya lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara program 

pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, artinya bahwa semakin baik program 

pelatihan dan pendidikan pemakai maka belum tentu akan semakin meningkat pula kepuasan 

pengguna sistem informasi pada karyawan. Tidak adanya pengaruh signifikan diduga disebabkan 

oleh anggapan responden bahwa belum semaksimal mungkin adanya keuntungan yang di dapat 

dari program pelatihan dan pendidikan di instansi dimana mereka bekerja. 

 Berkaitan dengan program pelatihan dan pendidikan pemakai diketahui bahwa ada 

hubungan yang positif antara program pelatihan dan pendidikan pemakai pada pengguna sistem 

informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Soegiharto (2001) yang tidak menemukan adanya berbedaan yang 

signifikan antara perusahaan yang memiliki program pelatihan dan pendidikan pemakai dengan 

perusahaan yang tidak memiliki. Sedangkan Jen (2002) yang dikutip oleh Almilia dan Briliantien 

(2008) menemukan bahwa sebuah program pelatihan dan pendidikan yang diadakan untuk 

memberikan atau meninggalkan kemampuan dan pemahaman pemakai terhadap sistem informasi 

akuntansi yang digunakan akan membuat pemakai tersebut menjadi lebih puasa dan akan 

menggunakan sistem yang telah dikuasainya dengan baik. 

 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan teknik 

dari personal terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna 

sistem informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Secara parsial menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan teknik 

dari personal terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna 

sistem informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Secara parsial menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara formalisasi pengembangan 

sistem terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada kepuasan pengguna sistem 

informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Secara parsial menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara antara program 

pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada 

kepuasan pengguna sistem informasi RPPS pada karyawan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

Saran-saran yang dapat penulis berikan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Penelitian selanjutnya, perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas yaitu meliputi 

semua perguruan tinggi lain dengan mengambil tempat atau lokasi penelitian yang lebih luas tidak 

hanya di tingkat kota maupun kabupaten, tetapi bisa mencakup satu propinsi di Jawa Tengah. Selain 

itu, hal tersebut dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut memiliki 

cakupan yang lebih luas. 

 Bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen yang terkait dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Hal ini mengingat 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 51,60% sehingga kepuasan 

pengguna dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini misalnya budaya 

organisasi, lingkungan kerja dan motivasi kerja pengguna sistem informasi. Di samping hal tersebut, 

untuk mengurangi terjadinya bias pada kuesioner, diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah 

instrumen tidak hanya dengan kuesioner misalnya dengan lembar wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. 
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