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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan teknologi informasi yang dilengkapi dengan peralatan yang 

semakin modern mendorong kemajuan sistem informasi. Pada saat ini 

komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang banyak 

memberikan kontribusi terhadap kemajuan sistem informasi. Hampir semua 

keberhasilan perusahaan yang berskala dunia, ditunjang dengan kesuksesan 

menerapkan teknologi informasi yang tinggi dan canggih (Chandrarin dan 

Indriantoro, 1997).  

Wilkinson dalam Oktaviani (2002) menyebutkan beberapa 

keunggulan penggunaan sistem informasi berbasis komputer:  

1. Proses transaksi dan data lebih cepat  

2. Teliti dalam menghitung dan membandingkan data lebih besar  

3. Biaya rendah  

4. Penyusunan laporan dan output tepat waktu  

5. Penyimpanan data yang lebih singkat dengan kemungkinan akses cepat  

6. Produktivitas karyawan yang tinggi  

Perkembangan sistem informasi saat ini berlangsung sangat cepat, 

akan tetapi suatu sistem informasi dikatakan tidak sukses dalam berkembang 

apabila pemakai itu sendiri tidak merasa puas terhadap perkembangan sistem 

informasi. Sistem informasi tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi perlu 
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didukung oleh banyak faktor yang diharapkan dapat memberikan kesuksesan 

dari sistem informasi, salah satu pendukungnya adalah partisipasi pemakai 

(Chandrarin dan Indriantoro, 1997; Setianingsih dan Indriantoro, 1998; 

Restuningdiah dan Indriantoro, 2000; Suryaningrum, 2003; dan Lau, 2003). 

Menurut pendapat Szajna dan Scammel (1993), kesuksesan pengembangan 

sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan antara system 

analyst, pemakai (user), sponsor dan costumer. 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang kepuasan pemakai 

menunjukan bahwa kepuasan pemakai diperoleh dari pemakai yang 

mempunyai partisipasi terhadap pengembangan sistem informasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Restuningdiah (1999) mengenai partisipasi pemakai dan 

kinerja sistem informasi menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara partisipasi pemakai dengan peningkatan kinerja sistem informasi. 

Kepuasan pemakai sistem informasi berkaitan dengan seberapa jauh 

pemakai percaya pada sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang mereka butuhkan dan kualitas keputusan sebagai 

suatu tujuan penting sistem informasi dalam mendukung pembuatan 

keputusan (Ivest, et al., 1983). Di samping itu, pengembangan sistem 

informasi yang terus menerus harus memperhatikan perencanaan dan 

implementasi untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang 

dikembangkan (resistence to change). Untuk menghindari adanya penolakan 

terhadap sistem yang dikembangkan, maka perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto (2001) mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi menyimpulkan bahwa 

tingginya kepuasan pemakai diperoleh dari pemakai yang mempunyai 

partisipasi dalam pengembangan sistem. Barki dan Hartwick (1994) 

menyatakan partisipasi pemakai sebagai perilaku penugasan dan aktifitas 

yang dilakukan atau mewakilinya selama proses pengembangan sistem 

informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandrarin dan Indriantoro (1997) 

memasukkan dua faktor kontijensi yaitu kompleksitas tugas dan kompleksitas 

sistem sebagai moderating variable dalam hubungan antara partisipasi 

dengan kepuasan pemakai sistem informasi. Kesimpulan yang diambil dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh 

sebagai moderating variabel pada hubungan partisipasi dan kepuasan 

pemakai sistem informasi tetapi berlaku sebagai independent predictor 

tersendiri, sedangkan kompleksitas sistem berpengaruh kecil sekali terhadap 

hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai.  

Hasil dari penelitian Chandrarin dan Indriantoro (1997) bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh MC Keen et al (1994), McKeen et al 

menyebutkan bahwa kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem 

berpengaruh sebagai moderating variable pada hubungan antara partisipasi 

dan kepuasan pemakai (sebagai pure moderator). Sedangkan komunikasi 

pemakai pengembang dan pengaruh pemakai merupakan independent 

predictor yaitu berpengaruh langsung terhadap kepuasan pemakai. 
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Ivest dan Olson (1984) melakukan telaah terhadap tujuh penelitian 

mengenai hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai, 

memperolah hasil bahwa dua penelitian menujukkan hasil yang positip, 

empat penelitian menunjukan hasil yang negatif dan satu penelitian hasilnya 

mixed. Hasil yang tidak jelas (equirocal) disebabkan karena terbatasnya teori 

dan tidak lengkapnya metodologi. 

Demi merekonsiliasi kondisi tersebut, beberapa peneliti menggunakan 

pendekatan kontijensi yang secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi 

atau variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi dengan kepuasan pemakai 

atas sistem tersebut. Ada banyak faktor kontijensi yang dianggap berpengaruh 

pada hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai atas sistem 

tersebut. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian McKeen, et al 

(1994) yang menguji hubungan antara partisipasi dan kepuasan pengguna 

dalam pengembangan sistem informasi dengan kontinjensi kompleksitas 

tugas. Perbedaannya terletak pada sampel penelitian, dimana dalam penelitian 

McKeen et al (1994) sampel diambil dari berbagai macam perusahaan, 

sedangkan dalam penelitian ini sampel diambil dari 2 dinas yaitu Dinas 

Kependudukan dan Dinas Kesehatan.  

Menurut MC Keen (1994) kompleksitas tugas sebagai pure 

moderator, sedangkan menurut Gramta Chandrarin dan Nur Indriantoro 

(1997) kompleksitas tugas sebagai independen prediktor. Pada penelitian lain 
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MC Keen (1994) menunjukkan pengaruh pemakai sebagai independent 

predictor, sedangkan temuan Norika Restuningdiah menunjukkan bahwa 

pengaruh pemakai sebagai quasi moderator. 

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian tentang: “PENGARUH PARTISIPASI PEMAKAI TERHADAP 

KEPUASAN PEMAKAI DENGAN KOMPLEKSITAS TUGAS SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Survey Sistem Informasi Komputer pada 

Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi)” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang diberikan pada latar belakang masalah, maka 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi pemakai berinteraksi terhadap kepuasan pemakai? 

2. Apakah kompleksitas tugas memoderasi hubungan antara partisipasi 

pemakai dengan kepuasan pemakai? 

 

C. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai:  

1. Pengaruh partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai. 

2. Pengaruh kompleksitas tugas dalam memoderasi hubungan antara 

partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. 
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2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui 

pengaruh partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas terhadap kepuasan 

pemakai. Penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi publik dan 

swasta yang sedang mengembangkan sistem informasi, karena dengan 

mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut diharapkan 

mereka berhasil mengembangkan sistem informasi.  

 

D. Sistematika Skripsi  

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

landasan teori dalam penyusunan penelitian yang berkaitan 

dengan variabel dalam penelitian, kerangka pemikiran, serta 

hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini. 

BAB III  : Metode Penelitian 

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengambilan sampel, definisi operasional variabel, metode 

pengumpulan data, variabel yang diteliti dan pengukurannya, 

instrumen pengumpulan data serta alat analisis yang 

direncanakan akan dipakai dalam penelitian ini.  
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BAB IV  : Analisis Data 

Analisis data menguraikan tentang pelaksanaan penelitian 

serta analisis hasil penelitian berdasarkan data statistik yang 

diperoleh. 

BAB V  : Penutup 

Penutup menguraikan tentang kumpulan akhir dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian sekaligus rekomendasi atau 

saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.  
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