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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

  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 
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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 tau 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 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 
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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 
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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 penulis akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepusan Pengguna 

Sistem Informasi (Studi Kasus Implementasi Sistem Informasi RPPS di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan pokok permaslahan sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang 

berpangaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi (implementasi 

sistem informasi RPPS di Universitas Muhammadiyah Surakarta)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

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). 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitai yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu: 

1. Bagi Instansi  

Memberikan umpan balik bagi instansi terutama Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam mendesain, menerapkan dan 

mengevaluasi sistem informasi keuangan yang diterapkan pada lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Surakarat. 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh atas penelitan ini adalah memberikan kajian atas 

penerapan ilmu. 

3. Bagi Pengambang Ilmu 

Bagi pengembang ilmu, penelitian ini memberikan manfaat dalam 

menambah khasanah keputusan tentang penerapan sistem informasi 

akuntansi. 

 
E. Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan arah dalam memahami skripsi ini, maka dapat 

ditulis suatu sistematika sebagai berikut : 

BAB    I.  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB   II.  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan 

tentang sistem informasi, sistem informasi RPPS dan Kinerja 
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sistem minformasi RPPS, kepuasan atas sifat-sifat sistem informasi 

RPPS, faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja RPPS, 

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB  III. METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang populasi, sampel, dan pengambilan sampel, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB  IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan hasil analisis. 

BAB   V. PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran dan keterbatasan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


