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ABSTRAK 

 
Penggunaan teknologi informasi akan memberikan dampak yaitu perubahan 

kondisi kerja, yang dulu semua serba manual digantikan dengan teknologi informasi 
berbasis komputer yang tentunya akan meningkatkan peran masing-masing 
karyawan dalam penyelesaian tugas pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh partisipasai terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan 
sistem informasi dengan kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan pengaruh 
pemakai sebagai moderating variable. 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Perguruan Tinggi di Surakarta yang melakukan pengembangan sistem informasi. 
Jumlah sampel yang diambil sebanyak 38 orang pimpinan unit dan karyawan pada 
Perguruan Tinggi di Surakarta yang melakukan pengembangan sistem informasi 
yang bersedia mengisi kuesioner dan menjadi responden. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Uji validitas dan reliabilitas angket 
menggunakan korelasi Product Moment dan Cronbach’s alpha. Data dianalisis 
menggunakan Moderated Regrression Analysis (MRA). 

Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut: (1) Partisipasi pemakai 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai dan H1 diterima. Hasil uji t 
memperoleh nilai thitung = 2,782 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Hasil 
pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,177, 
artinya sekitar 17,7% variasi dari kepuasan pemakai dapat dijelaskan oleh variabel 
partisipasi pemakai. (2) Interaksi partisipasi pemakai dan budaya organisasi 
berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai dan H2 diterima. Hasil analisis 
regresi MRA memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi dan kompleksitas 
tugas sebesar 3,009 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya 
kompleksitas tugas merupakan variabel moderator yang berpengaruh terhadap 
hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. (3) Interaksi partisipasi 
pemakai dan kompleksitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pemakai dan H3 
diterima. Hasil analisis regresi MRA memperoleh nilai thitung untuk interaksi 
partisipasi dan kompleksitas sistem sebesar 2,668 diterima pada taraf signifikansi 
5% (p<0,05). Artinya kompleksitas sistem merupakan variabel moderator yang 
berpengaruh terhadap hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. (4) 
Interaksi partisipasi pemakai dan pengaruh pemakai berpengaruh terhadap kepuasan 
pemakai dan H4 diterima. Hasil analisis regresi MRA memperoleh nilai thitung untuk 
interaksi partisipasi dan pengaruh pemakai sebesar 2,760 diterima pada taraf 
signifikansi 5% (p<0,05). Artinya pengaruh pemakai merupakan variabel moderator 
yang berpengaruh terhadap hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan 
pemakai. 
 
Kata Kunci: pengembangan sistem informasi, partisipasai, kepuasan pemakai, 

kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, pengaruh pemakai, 
moderating variable 

 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi masyarakat membutuhkan informasi secara cepat, 

tepat, dan akurat. Hal tersebut mendorong penyedia informasi untuk terus 

mengembangkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi bisa kita 

lihat di segala aspek kehidupan, baik dalam kegiatan bisnis, pendidikan, maupun 

dalam kegiatan sosial lainnya. Sistem informasi tidak hanya berkaitan dengan 

perangkat keras, perangkat lunak, tetapi juga perpaduan antara pengetahuan, 

metode dan teknik penggunaan informasi dalam dunia bisnis. 

 Perkembangan sistem informasi yang begitu cepat itu membuat setiap 

orang ingin memperoleh informasi secepat mungkin dan mengetahui sistem 

informasi yang mencakup pemenuhan kebutuhan informasinya. 

 Perkembangan teknologi komputer dan teknologi yang lain mendorong 

transformasi lingkungan bisnis, sehingga kondisi pasar pada berbagai skala 

(lokal, regional atau global) menjadi semakin deferensial produk untuk 

memperoleh keunggulan bersaing dan lebih berorientasi pada pencapaian laba 

dalam jangka panjang. Teknologi sistem informasi tidak terlepas dari masalah 

komputer. Alat Bantu ini sudah digunakan dalam berbagai aktifitas, bahkan 

sampai pada kehidupan rumah tangga. Adanya penggunaan komputer di 

berbagai bidang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan seperti pencatatan 

tenaga kerja diganti dengan sistem data base, mesin ketik diganti dengan word 

processor, mesin hitung diganti dengan excel dan perubahan-perubahan lainnya. 



 Sistem informasi mengalami perkembangan yang dramatis sejak pertama 

kali untuk kepentingan bisnis pada tahun 60-an, keberadaan sistem informasi 

berbasis komputer (computer based information system/CBIS) semakin 

mengarah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem informasi sekitar tahun 

70-an. Mulai saat itu para spesialis informasi tidak selalu berperan serta dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Keterlibatan pemakai sangat 

diperlukan dalam keseluruhan tahap System Development Live Cycle (mulai 

tahap perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan penggunaan 

sistem). Karena pemakai merupakan bagian integral kesuksesan suatu sistem 

informasi (Nes and olson, 1983, dalam kutipan : Shinta Permata Sari, BENEFIT. 

Vol. 6. No.1. Juni. 2002) keterlibatan pemakai dalam semua tahap tersebut 

merupakan suatu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

sistem informasi. 

 Suatu survey nasional terhadap manajer-manajer sektor publik di 

Amerika merangking End User Computing (EUC) sebagai salah satu dari 5 

masalah penting dalam sistem informasi. Hasil survei ini didukung oleh survei 

yang dilakukan oleh komite sistem informasi GMA merangking EUC sebagai 

masalah yang penting yang dihadapi oleh manajer. Ketergantungan dunia usaha 

pada sistem-sistem perangkat lunak sekarang ini makin meningkat, namun satu 

hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sistem tersebut harus sesuai 

dengan spesifikasi, agar dapat memenuhi kebutuhan keinginan pemakainya. 

 Pengembangan atas sistem informasi tersebut harus dilaksanakan untuk 

menjamin keefektifannya, terlebih lagi apabila sistem informasi tersebut telah 

berjalan maka Manajemen, Pemakai, dan Personil sistem diperlukan dalam 



pengembangan sistem (Henry C. Lucas, 1986, dalam kutipan: Shinta Permata 

Sari, BENEFIT Vol. 6. No.1. Juni. 2002). Umumnya kelompok perancang atau 

tim proyek pengembangan sistem meliputi para pemakai sistem, analis dan 

wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai sistem, 

mengembangkan spesifikasi teknis dan implementasi sistem baru. 

Kecenderungan atas meningkatnya peran pemakai dalam semua tahap sistem 

development live cycle, membuat minat pemakai dalam mengembangkan 

aplikasi komputer mereka sendiri juga semakin meningkat. Hubungan antara 

partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai akan menunjukkan keefektifan sistem 

informasi. 

 Baroudi (1991) mengemukakan bahwa partisipasi pengembangan sistem 

berkaitan langsung dengan penggunaan sistem dan kepuasan pemakai. (Calter, 

1976 dalam kutipan: Indriantoro. 2000) mengemukakan bahwa pemakai 

resistance dengan perubahan sistem bila tidak dilibatkan dalam pengembangan 

sistem, dengan aktifnya pemakai dalam partisipasi pengembangan sistem dapat 

lebih memahami masalah yang ada dalam desain sistem. Baroudi (1983) dalam 

Tait and Vessey (1988) menyatakan kepuasan pengguna informasi (User 

Information Satisfaction/UIS) dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sistem 

(dalam Erico Afriyani,2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan sistem (System Use) dan kepuasan pengguna informasi. Kedua 

konstruksi tersebut (Penggunaan Sistem dan Kepuasan Pengguna) telah 

digunakan dalam riset sistem informasi sebagai pengganti (surrogate) untuk 

mengukur kinerja (performance). Partisipasi pemakai penting dalam 

pengembangan sistem sebagai komposisi bagi keberhasilan sebuah sistem. 



 Sedangkan beberapa penelitian terhadap faktor- faktor kontekstual seperti 

kompleksitas dalam masalah bisnis yang didukung oleh sistem, kompleksitas 

dari sistem yang dikembangkan dan pelatihan pemakai serta hubungan timbal 

balik antara sistem yang dikembangkan dan pelatihan pemakai telah diteliti oleh 

McKeen, 2004 (dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000) 

hasil-hasil penelitian masih tidak konsisten dan cenderung saling bertentangan, 

beberapa peneliti menunjukkan bahwa partisipasi pemakai berhubungan positif 

dengan keberhasilan sistem, bahkan kadang-kadang berhubungan tidak 

signifikan dengan keberhasilan sistem(dalam Erico Afriyani,2008). 

 Terdapat beberapa faktor kontijensi yang dianggap berpengaruh pada 

hubungan pertisipasi dan kepuasan pemakai oleh beberapa hasil penelitian 

terdahulu, dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Indriantoro 2000 seperti 

kompleksitas sistem, sikap pemakai (Tait and Vessey, 1988), tingkat keterlibatan 

(McKeen 2004). Hubungan langsung antara variabel-variabel independen 

dengan variabel-variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain. Salah satu diantaranya adalah variabel moderasi (moderating 

variable) yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat dan memperlemah 

hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

moderasi merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau 

arah hubungan antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel 

independen dengan variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam 

hal ini tegantung kepada variabel moderasi. Di Indonesia penelitian yang 

dilakukan oleh Chandralin dan Nur Indriantoro (1997) memasukkan dua faktor 

kontijensi (kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem) sebagai moderating 



variable dalam hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai sistem 

informasi dengan hasil penulisan adanya hubungan positif antar partisipasi 

dengan pemakai, penelitian ini merupakan replikasi dari Nurika Restuningdiah 

dan Nur Indriantoro (2000). 

 Dengan dasar tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis ingin 

mencoba memperluas pembahasan partisipasi pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi dengan melakukan pengujian terhadap tiga faktor kontijensi: 

kompleksitas sistem, kompleksitas tugas, dan pengaruh pemakai dalam 

hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai. Berdasarkan uraian di 

atas tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul “Pengaruh 

Partisipasi Terhadap Kepuasan Pemakai Dalam Pengembangan Sistem 

Informasi Dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, dan 

Pengaruh Pemakai Sebagai Moderating Variable” 

 

B.  Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini penulis akan menguji sejauh mana pengaruh 

partisipasi terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

dengan kompleksitas tugas, kompleksitas sistem dan pengaruh pemakai sebagai 

moderating variable. Untuk itu penelitian dibatasi hanya dilakukan pada 

pengguna sistem informasi yang telibat dalam pengembangan sistem informasi 

yaitu pimpinan unit dan karyawan yang terlibat dalam pengembangan sistem 

informasi. 

 

 



C.  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai 

dalam proses pengembangan sistem informasi? 

2. Apakah kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, serta pengaruh pemakai 

berpengaruh sebagai moderating variable terhadap hubungan antara 

partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

  Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh partisipasai terhadap kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi dengan kompleksitas tugas, 

kompleksitas sistem, dan pengaruh pemakai sebagai moderating variable. 

2. Untuk mengidentifikasi adanya pengaruh partisipasi terhadap kepuasan 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi dengan kompleksitas tugas, 

kompleksitas sistem dan pengaruh pemakai sebagai moderating variable. 

 

E.  Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara partisipasi 

pemakai dengan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 



dengan kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan pengaruh pemakai 

sebagai moderating variable. 

2. Untuk memperluas pembahasan partisipasi pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi terhadap kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan 

pengaruh pemakai dalam hubungan antara partisipasi dengan kepuasan 

pemakai. 

3. Untuk digunakan sebagai masukan bagi pemakai maupun partisipasi 

pemakai sistem informasi yang sedang dan akan mengembangkan sistem 

informasi tersebut. Sehingga pengembangan sistem informasi akan semakin 

cepat. 

4. Untuk memberikan masukan bagi analis sistem dengan memberi gambaran 

bagaimana bentuk partisipasi pemakai untuk mewujudkan kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi. 

5. Sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya dalam bidang sistem informasi. 

 
F.  Sistematika Penulisan 

     Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I. PENDAHULUAN. bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. bab ini berisi tentang hakekat 

pengembangan sistem, siklus hidup pengembangan sistem, pertimbangan-

pertimbangan perilaku dalam pengembangan sistem dampak perkembangan 

teknologi informasi, beberapa kebijakan konvensional dalam siklus 



pengembangan sistem, tinjauan atas dokumentasi pengembangan sistem, 

pengendalian produktivitas analis/pemrogram, teknologi informasi, pengertian 

sistem informasi, sistem informasi akuntansi dan sistem akuntansi, karakteristik-

karakteristik sistem informasi akuntansi, pengaruh partisipasi-kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi, kompleksitas tugas dalam pengembangan 

sistem informasi, kompleksitas sistem dalam sistem informasi, penga ruh pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi, kerangka teoritis, penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

 BAB III. METODE PENELITIAN. bab ini menguraikan tantang metode 

penelitian, populasi, sample dan pemilihan sample, data dan teknik pengumpulan 

data, definisi operasional dan pengukuran variable, teknik pengujian data, serta 

metode analisis data. 

 BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. bab ini berisi 

gambaran umum obyek penelitian,  menjelaskan pengumpulan data, hasil 

penelitian serta pembuktian hipotesis dan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan 

masalah. 

  BAB V. PENUTUP. bab ini mengemukakan kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
A. Landasan Teori 

 Perkembangan teknologi yang sangat cepat membawa pengaruh tehadap 

jalannya organisasi bisnis, pendidikan, pemerintah dan lainnya. Organisasi-

organisasi tersebut membutuhkan akses informasi yang cepat dan tepat, agar 

dapat mengimbangi persaingan yang semakin ketat. 

Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan sebagai konsep dasar 

kerangka pemikiran di dalam membahas permasalahan adalah penjelasan 

mengenai Pengaruh Partisipasi Terhadap Kepuasan Pemakai Dalam 

Pengembangan Sistem Informasi Dengan Kompleksitas Tugas, Kompleksitas 

Sistem dan Pengaruh Pemakai Sebagai Moderating Variable. 

 

1.  Hakekat Pengembangan Sistem 

 Alasan dilakukannya pengembangan sistem meliputi: 

a. Kebutuhan 

     Kebutuhan pemakai yang semakin meningkat akan penyajian 

informasi yang cepat, tepat dan akurat. Menyebabkan perlunya 

perkembangan sistem informasi yang membuat setiap orang dapat 

memperolah informasi secepat mungkin dan mengetahui sistem informasi 

yang mencakup pemenuhan kebutuhan informasinya. ( Ives and Olson, 1983 

dalam Erico Afriyani,2008). 

 



 b. Kebijakan pemerintah 

   Kebijakan pemerintah akan pengembangan sistem yang menyangkut 

standarisasi teknologi mau tidak mau membuat para penyedia sistem 

melakukan pengembangan sistem yang sesuai dengan standar atau kebijakan 

pemerintah walaupun sistem yang telah digunakan sudah dioperasiona lkan. 

Bodnar dan Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000:21 dan Erico Afriyani 

2008). 

c. Penyempurnaan atas evaluasi sistem tedahulu 

   Penyempurnaan atas avaluasi sistem terdahulu menyebabkan para 

penyedia informasi melakukan pengembangan sistem untuk mengatasi 

kekurangan akan sistem tedahulu sehingga sistem berjalan sesuai yang 

diharapkan. Bodnar dan Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000:21 dan Erico 

Afriyani 2008). 

d. Perkembangan Teknologi yang Semakin Meningkat 

  Perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat para 

penyedia informasi berlomba-lomba mengembangkan sistem dengan 

pemilihan technology plat form yang semakin mudah, cepat, dan akurat 

dalam menyediakan output informasi yang akan digunakan oleh pemakai 

sistem. (McKeen, 2004 dalam Erico Afriyani,2008). 

  Bodnar dan Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000:21 dan Erico 

Afriyani,2008) proyek pengembangan sistem biasanya terdiri dari tiga fase 

umum yaitu: analisis sistem, perancangan sistem dan implementasi sistem. 

Analisis sistem meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi masalah sistem. 

Penekanan dalam analisis sistem adalah pada tujuan keseluruhan sistem. 



Dasar dari semua ini dalah analisis untung rugi diantara tujuan-tujuan sistem. 

Tujuan umum analisis sistem dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 

1. Untuk memperbaiki kualitas informasi. 

2. Untuk memperbaiki pengendalian intern. 

3. Untuk meminimalkan biaya yang berkaitan. 

  Pendekatan sistem adalah prosedur umum untuk 

mengadministrasikan proyek sistem. Tujuannya adalah untuk membantu 

pengembangan sistem yang efektif. Pendekatan sistem dapat dipandang 

sebagai proses yang mencakup enam langkah berikut ini: Bodnar dan 

Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000:22 dan Erico Afriyani 2008): 

1. Pernyataan tujuan-tujuan sistem. 

2. Pembuatan alternatif-alternatif. 

3. Analisis sistem. 

4. Perancangan sistem. 

5. Implementasi sistem. 

6. Evaluasi sistem. 

  Tujuan sistem yang dinyatakan adalah tujuan yang harus dicapai. 

Untuk mencapai tujuan ini, dapat dibuat alternatif-alternatif. Tujuan-tujuan 

alternatif kemudian dapat dianalisis dan yang paling layak dirancang, 

diimplementasikan dan dievaluasi. 

 

2.  Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

   Burch dan Garry (1991) mengemukakan pengembangan sistem 

adalah proses memodifikasi atau mengubah sebagian atau seluruh sistem 



informasi. Proses ini membutuhkan komitmen substansial mengenai waktu 

dan sumber daya dan merupakan aktifitas berkesinambungan dalam banyak 

organisasi (dalam Erico Afriyani,2008). 

   Dalam fungsi sistem informasi terdapat tiga(3) subfungsi yaitu, 

analisis sistem, perancangan sistem, dan operasi, sejalan dengan fungsi 

pemakai, tercakup di dalam proses pengembangan sistem. Bodnar dan 

Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000: 356-358 dan Erico Afriyani,2008). 

a. Analisis Sistem 

  Analisis sistem merupakan tanggung jawab untuk pengembangan 

rancangan umum aplikasi-aplikasi sistem. Analisis sistem bekerja sama 

pemakai untuk mengidentifikasikan kebutuhan informasi spesifik mereka. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian dikomunikasikan ke fungsi 

perancangan sistem. 

Terdapat empat tahap atau langkah umum dalam analisis sistem. 

Tahap pertama adalah survei berjalan sebelum perubahan atau modifikasi 

diusulkan. Juga penting bagi analis untuk menetapkan hubungan kerja 

dengan pemakai, kesuksesan sistem baru sangat tergantung pada 

penerimaan pemakai. 

  Tahap umum kedua analisis sistem adalah mengidentifikasi 

kebutuhan informasi pemakai. Analis harus mempelajari keputusan-

keputusan yang dibuat pemakai dalam konteks kebutuhan informasi 

mereka. Tahap analis sistem ini sering kali yang paling sulit karena 

pemakai sering kali tidak yakin pada informasi apa yang sebenarnya 

mereka butuhkan secara aktual. 



 Tahap umum ketiga dalam analisis sistem adalah mengidentifikasi 

kebutuhan sistem yang perlu untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemakai. Kebutuhan itu biasanya dispesifikasikan sebagai masukan dan 

keluaran-keluaran. Pertimbangan pemrosesan akan ditetapkan selama 

perancangan sistem 

  Tahap keempat atau yang terakhir dalam analisis sistem adalah 

penyajian laporan analisis sistem. Laporan ini harus mendokumentasikan 

spesifikasi pemakai untuk sistem yang diusulkan. Laporan analisis sistem 

akan ditelaah oleh manajemen untuk menetapkan apakah pekerjaan yang 

sistem diusulkan merupakan hasil tahap perancangan sistem dari 

pengembangan sistem. 

 b. Perancangan Sistem 

  Perancangan sistem merupakan formulasi spesifikasi rinci dan sistem 

yang diusulkan terdapat tiga(3) tahap atau langkah umum dalam 

perancangan sistem. Tahap pertama adalah evaluasi rancangan alternatif 

dari sistem yang diusulkan. Rancangan alternatif harus dilihat satu per 

satu, diuraikan, dan dievaluasi dengan menggunakan kriteria manfaat dan 

biaya. 

Tahap kedua perancangan sistem adalah penyajian spesifikasi 

rancangan rinci. Perancang harus bekerja mundur (backwards) dari 

keluaran yang diinginkan ke masukan yang dibutuhkan. Format-format 

laporan, struktur data, dan langkah- langkah pemrosesan harus 

diidentifikasikan.  



Tahap ketiga atau terakhir dari perancangan sistem adalah penyajian 

laporan perancangan sistem. Laporan ini harus mencakup semua hal yang 

penting untuk mengimplementasikan sistem yang diusulkan. 

c. Operasi  

Sub fungsi operasi sistem informasi mengoperasikan peralatan-

peralatan komputer. Implementasi terjadi manakala sistem terbaru telah 

terpasang dan berjalan di dalam peralatan komputer. Kemudian keluaran 

disediakan bagi pemakai, sebagai perlengkapan proses pengembangan 

sistem.  

Langkah implementasi akan berbeda dari suatu sistem ke sistem 

lainnya. Untuk itu diperlukan pelatihan karyawan. Barang kali peralatan 

baru harus dibeli dan dipasang. Sering kali sistem baru membutuhkan 

pengubahan atau implementasi. Penggunaan teknik manajemen proyek 

untuk mengendalikan aktifitas implementasi jika sistem telah 

diimplementasikan, harus ada tindak lanjut resmi dan evaluasi sistem baru. 

Tindak lanjut ini harus mencakup komentar pemakai. 

   Proyek pengembangan sistem umumnya dilakukan oleh tim proyek 

yang terdiri dari analis sistem, pemrogram, akuntan dan orang lain di 

dalam organisasi yang mengetahui mengenai dan yang diakibatkan oleh 

proyek. Setiap proyek pengembangan sistem akan melalui siklus hidup 

pengembangan sistem (system development life cycle) yang secara hakiki 

relatif sama, perancangan dan analisis, perancangan, dan implementasi. 

Pengabaian setiap porsi dari siklus hidup sistem akan menyebabkan 

konsekuensi yang serius. Konsep siklus hidup menyediakan kerangka 



untuk perencanaan dan pengendalian aktivitas-aktivitas pengembangan 

rinci. Bodnar dan hopwood (dalam : Abadi Yusuf, 2000). 

       Tabel II.1. Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Tahap-tahap Umum Tahap-tahap Rinci 

Analisis 

 

Perancangan 

 

 

Implementasi 

Penilaian Kelayakan 

Analisis Informasi 

Perancangan Sistem 

Pengembangan Program 

Pengubahan 

Operasi dan pemeliharaan 

Post-Audit dan Penelaahan 

   Sumber : Bodnar G.H and Hopwood W.S (1995), Accounting Information 

System. 

 

1. Penilaian Kelayakan, mendefinisikan dengan jelas apa yang harus 

dilakukan, sistem output apa yang harus dihasilkan, input apa yang 

harus diterima, bagaimana input data diperoleh, baris data seperti apa 

yang diperlukan dan seberapa cepat output harus tersedia. 

2.  Analisis Informasi, dilakukan pendefinisian sistem secara rinci tentang 

apa saja yang diperlukan untuk penulisan komputer bagi sistem yang 

dikembangkan. 

3.  Perancangan Sistem, melibatkan keputusan hardware dan software apa 

saja yang digunakan, mendesain isi dan struktur baris data dan 

mendefinisikan modul (program) pengembangan sistem. 

4. Pengembangan Program, membuat program komputer dan mendesain 

rinci  baris data dan file- file yang digunakan sistem. 



5. Pengembangan Prosedur, tahap penyusunan kumpulan dokumen yang 

terorganisasi yang berkaitan dengan prosedur operasi yang mencakup 

aplikasi-aplikasi tertentu dan interaksi operasi. 

6. Pengubahan, dalam tahap implementasi personal-personal operasi perlu 

dikoordinasikan dilatih ulang dan pengubahan fisik yang berasal dari 

sistem baru juga perlu dibuat. 

7. Operasi dan Pemeliharaan, tahap penyusunan skedul operasi yang 

berhubungan dengan pemrosesan data perusahaan serta pemeliharaan 

sistem. 

8. Pos Audit dan Penelaahan, menspesifikasikan hakekat setiap audit yang 

akan dilakukan untuk mengevaluasi operasi sistem serta 

mengumpulkan data menelaah tanggapan-tanggapan pemakai dalam 

sistem setelah dioperasionalkan. 

3. Pertimbangan-pertimbangan Perilaku dalam Pengembangan Sistem 

  Manajemen, pemakai, dan personal sistem diperlukan dalam 

perancangan dan pengoperasian selanjutnya dari sistem informasi. Umumnya 

kelompok perancangan atau tim proyek meliputi para pemakai, para analis, dan 

wakil-wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan 

spesifikasi-spesifikasi teknis dan mengimplementasikan sistem baru.( Burch dan 

Garry 1991 dalam Erico Afriyani,2008). 

  Masalah-masalah teknis, organisasi, dan manajemen proyek akan 

muncul dalam mengimplementasikan sistem informasi. Sistem informasi yang 

baru menimbulkan hubungan-hubungan kerja baru diantara personel yang ada, 

perubahan beban pekerjaan, dan barangkali perubahan dalam struktur organisasi 



formal. Faktor-faktor teknis, perilaku, situasi dan personel yang berkaitan harus 

dipertimbangkan. Lebih jauh kerjasama pemakai secara terus-menerus 

diperlukan untuk mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, verifikasi 

keluaran setelah sistem itu diimplementasikan. 

  Filosofi dari perancangan berorientasi pemakai membantu membentuk 

perilaku dan pendekatan kepada pengembangan sistem yang mempertimbangkan 

konteks organisasional. Para pemakai harus terlibat dalam perancangan aplikasi-

aplikasi. Perhatian terhadap keluaran, baik terhadap kuantitas maupun format, 

dalam fase perancangan akan mencegah pemakai untuk mengerjakan ulang data 

atau meminta laporan baru mana kala sistem sedang bekerja. Keluaran-keluaran 

harus diarahkan kepada keputusan para pemakai harus memahami hakekat dan 

tujuan keluaran untuk dapat memanfaatkannya. Hal terpenting dalam 

pengembangan sistem adalah manusia. (Burch dan Garry 1991 dalam Erico 

Afriyani,2008). 

 

4. Beberapa Kebijakan Konvensial dalam Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

  Pendekatan berorientasi-pemakai dalam perancangan sistem adalah 

pendekatan sistem yang sebenarnya, karena melibatkan interaksi pemakai 

dengan pemakai. Interaksi ini merupakan tujuan sistem, sehingga hanya akan 

bermanfaat jika melibatkan mereka dalam pengembangan sistem. Pemakai harus 

terlibat aktif dalam perancangan dan pengujian sistem. Tujuannya adalah 

memaksimalkan daya terima pemakai dan meminimalkan perubahan yang 

dibawa oleh pemakai setelah proyek dimulai. Biaya pengubahan proyek untuk 

kepentingan pemakai meningkat secara dramatis selama siklus hidup proyek. 



Masalah perubahan kebutuhan pemakai merupakan varian dari masalah 

komunikasi, dan merupakan masalah yang sangat nyata dalam praktik. Pemakai 

mengubah pikiran mereka mengenai apa yang mereka inginkan dan akan selalu 

demikian. Bahkan pemakai yang terlibat aktif pun meningkatkan perubahan 

kebutuhan.  Modifikasi yang dapat dibuat secara mudah dalam perancangan  

awal sistem: membuat perubahan yang sama dalam setiap sistem yang 

diimplementasikan jauh lebih sulit dan mahal. Beberapa penulis menganjurkan 

agar dokumentasi definisi sistem yang dihasilkan dalam tahap analisis harus 

disetujui secara formal oleh pemakai dan selanjutnya dipandang sebagai kontrak 

antara pemakai dan pembuat, dengan sangsi yang memadai untuk setiap 

”Pelanggaran Kontrak”. Sementara pandangan kontraktual menguntungkan dari 

sudut pembuat (karyawan sistem atau konsultan eksternal) tidaklah 

menguntungkan bagi pemakai dalam hal hasil-hasil sistem yang tidak lagi dapat 

digunakan oleh pemakai. Bodnar dan Hopwood (dalam : Abadi yusuf, 2000:359-

361). 

 

5. Tinjauan atas Dokumentasi Pengembangan Sistem 

  Bodnar dan Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000:356-367 dan Erico 

Afriyani,2008) format khusus dari dokumentasi pengembangan sistem biasanya 

disebutkan dalam standar-standar dokumentasi pengembangan sistem organisasi. 

Pengecekan periodik atas dokumentasi sistem harus dibuat untuk memverifikasi 

apakah sudah lengkap, relevan, dan memadai. 

  Studi Kelayakan. Studi kelayakan adalah analisis yang dilakukan untuk 

menentukan apakah proyek layak dipertimbangkan atau tidak. Tujuan umum 



studi kelayakan adalah untuk menjawab seluruh pertanyaan kelayakan teknis, 

ekonomis dan operasional. Kelayakan teknis meliputi penentuan apakah sistem 

yang diusulkan memungkinkan, dengan teknologi yang ada. Kelayakan 

ekonomis meliputi penentuan apakah sistem yang diusulkan akan menghasilkan 

keuntungan melebihi biaya yang dikeluarkan. Kelayakan operasional berkaitan 

dengan apakah sistem yang diusulkan akan dapat bekerja setelah dipasang. 

Bekerja, dalam hal ini mempunyai arti lebih dari sekedar kelayakan ekonomis 

atau teknis, itu berarti bahwa sistem akan digunakan dan diterima oleh 

pemakainya. 

  Spesifikasi Pemakai. Dokumen ini harus memberikan deskripsi naratif 

dari karakteristik operasional sistem yang diusulkan. Normalnya, naratif ini 

didasarkan pada wawancara-wawancara dengan pemakai langsung. Deskripsi 

harus bersifat non-teknis dan ditelaah dan disetujui oleh pemakai langsung. 

  Perancangan Konseptual. Laporan perancangan konseptual yang dapat 

berupa diagram aliran logis dan spesifikasi pemakai merupakan dasar 

perancangan sistem yang rinci. Akan memuat tinjauan naratif sistem dalam 

bahasa non-teknis, spesifikasi rinci kebutuhan masukan dan keluaran, 

kebutuhan-kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diusulkan 

pembahasan mengenai pertimbangan biaya dan yang terpenting, rencana dan 

anggaran pengembangan. Perancangan konseptual harus menspesifikasikan 

secara jelas, keluaran sistem yang dibuthkan mencakup format, isi, jangka 

waktu, dan pendistribusian. Ini biasanya dilakukan dengan meliputi laporan 

keluaran proforma. Kebutuhan-kebutuhan masukan dan setiap format-format 

yang diperlukan untuk menampung data harus spesifik dan jelas. 



  Laporan Perancangan Sistem. Laporan Perancangan Sistem 

merupakan translasi dari laporan- laporan perancangan konseptual. Ke dalam 

kinerja sistem yang rinci dan spesifikasi fungsional yang diperlukan, untuk 

memulai perancangan sistem secara fisik. Hal-hal berikut baiasanya tercakup:  

1. Kebutuhan-kebutuhan masukan. Dokumen-dokumen sumber yang akan 

digunakan, arti penyajian dan penyampaian dokumen, frekuensi penyajian, 

dan volume transaksi yang diharapkan akan dirincikan. 

2. Spesifikasi pemrosesan. Prosedur-prosedur baru harus didefinisikan. 

Bagaimana masukan akan dapat digunakan untuk menghasilkan keluaran 

yang diinginkan, haruslah ditentukan. Seluruh file dan catatan yang akan 

digunakan dan dibuat harus diidentifikasi, frekuensi file harus diketahui, dan 

volume pemrosesan (baik yang berjalan maupun yang diharapkan) yang 

berkaitan dengan file- file harus dispesifikasikan. 

3. Kebutuhan-kebutuhan keluaran. Spesifikasi keluaran harus mencakup 

format, isi, dan frekuensi laporan. 

a. Ketentuan pengendalian. Lengkah- langkah yang akan diambil untuk 

memberikan pengendalian intern yang perlu, haruslah dispesifikasi. 

b. Estimasi biaya. Estimasi awal atas biaya-biaya konversi dan biaya 

operasi tahunan dengan menggunakan sistem baru, harus dikembangkan. 

Bodnar dan Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000:369 dan Erico 

Afriyani,2008). 

 

6. Pengendalian Produktivitas Analis/Pemrogram 

  Bodnar dan Hopwood (dalam Abadi Yusuf, 2000: 369 dan Erico 

Afriyani,2008) bagian utama dari total pengembangan sistem adalah gaji analis 



dan pemrogram. Peningkatan keterlibatan manajemen dalam pengembangan 

sistem menimbulkan faktor- faktor yang mempengaruhi produksi dan 

pemeliharaan program. Pekerjaan seorang analis tidaklah sebaku pekerjaan 

pemrogram. Hasil akhir pekerjaan analis adalah perancangan sistem untuk 

program, yang belum lagi konkrit seperti halnya program komputer yang 

sebenarnya. Karena itu banyak perhatian yang diarahkan pada produktivitas 

fungsi- fungsi pemrograman. Praktik pengendalian utama yang terdapat pada 

fungsi analis adalah dokumentasi eksplisit hubungan antara analis dengan 

pemakai. Analis dan pemakai berkomunikasi melalui bahasa ilmiah (misalnya, 

bahasa inggris), dan bahasa alamiah tidak tepat dan tidak akurat untuk suatu 

komunikasi teknis. Komunikasi lisan (pewawancaraan) kurang tepat 

dibandingkan dengan komunikasi tertulis. Hubungan verbal, oleh karena itu 

harus di dokumentasikan oleh analis dan ditelaah dan disetujui pemakai. 

Penggunaan analisis, perancangan, dan teknik-teknik grafik terstruktur harus 

mengembangkan hubungan analis-pemakai dan dengan demikian meningkatkan 

keseluruhan produktifitas fungsi analis. 

  Pengendalian yang disarankan untuk memperbaiki produktivitas para 

pemrogram yang berkaitan dengan cara perancangan dan pengkodean program 

dan pengorganisasian personel-personel pemrogram. Perhatian utama adalah 

daya-pelihara program-program yang dihasilkan seperti halnya juga 

produktivitas selama pengembangan program. Estimasi jumlah waktu yang 

digunakan dalam pemeliharaan dibandingkan dengan pemrograman 

pengembangan baru oleh organisasi meningkat. Pengendalian yang langsung 

meningkatkan kemampuan pemeliharaan program dapat memberikan hasil yang 



signifikan atas biaya-biaya ini melalui reduksi waktu yang dibutuhkan untuk 

memelihara program. 

 Siagian (1988) menyatakan bahwa perkembangan teknologi akan terjadi 

dua bidang utama, yaitu: (1) hardwarenya teknologi informasi, dan (2) 

softwarenya teknologi informasi. Yang dimaksud hardware teknologi informasi 

adalah segala peralatan masinal dan elektronis yang dipergunakan dalam 

menangani informasi. Sebaliknya yang dimaksud dengan software teknologi 

informasi adalah semua unsur-unsur non-masinal dan non-elektronis yang 

terutama berkisar pada sistem yang digunakan dalam menangani informasi. 

  Dalam masyarakat yang mempergunakan teknologi informasi yang 

sudah maju, terdapat tujuh fungsi utama pada masyarakat, fungsi- fungsi utama 

itu adalah: 

1. Penciptaan informasi. 

2. Penciptaan dan pemeliharaan saluran informasi. 

3. Pengiriman (transmisi) informasi. 

4. Penyimpanan untuk kemudian diambil kembali. 

5. Penggunaan informasi dan 

6. Penilaian kritis dan ”feed back”. 

 Langkah- langkah yang perlu diambil dalam pengembangan sistem 

informasi adalah (Siagian,1998): 

1. Identifikasi masalah dalam arti bahwa hakekat daripada masalah informasi 

dalam organisasi harus didasari kepentingannya. 

2. Melakukan feasibility study, artinya suatu studi perlu dilakukan untuk 

melihat sampai sejauh mana pengembangan sistem informasi tersebut. 



3. Hasil feasibility study disampaikan kepada pimpinan organisasi untuk 

diterima atau ditolak. 

4. Dengan diterimanya hasil feasibility study, langkah selanjutnya adalah 

menyelesaikan ”system design”. 

5. Diterimanya system design yang terperinci, segera memerlukan pembinaan 

suatu sistem apresiasi bagi para pemakai. 

6. Pelaksanaan sistem informasi. 

 Chusing Barry. E (1986 dalam Erico Afriyani,2008) terdapat dua difisi 

pokok utama dari fungsi sistem informasi. Yang pertama adalah aktifitas yang 

berhubungan dengan pengolahan data sehari-hari pada sistem komputer, yang 

kedua adalah aktifitas sistem yang menyangkut pengembangan dan penelitian. 

 

7.  Teknologi Informasi 

  Istilah teknologi informasi merupakan gabungan dua istilah dasar yaitu 

teknologi dan informasi. Teknologi dapat diuraikan sebagai pelaksanaan ilmu, 

sinonim dengan terapan, sedangkan pengertian teknologi informasi sebagai 

bentuk yang digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan 

penyajian data yang kemudian ditransformasikan menjadi informasi yang 

diperlukan bagi suatu kegiatan usaha yang mencakup hardware, software, dan 

jaringan komunikasi, Chusing (1986:12 dalam Erico Afriyani,2008). 

  Teknologi informasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk 

menciptakan sistem informasi, termasuk didalamnya adalah komputer, disk, file, 

modem dan sebagainya, yang semua itu perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem yang berbasis komputer. 



  Dalam konsep yang luas teknologi informasi merupakan kumpulan dari 

beberapa sistem informasi, perangkat dan manajemen untuk keseluruhan 

organisasi, Bodnar (1980 dalam Erico Afriyani,2008).  

 

8. Pengertian Sistem Informasi 

8.1  Pengertian Sistem 

  Bagi kebanyakan orang, istilah sistem menimbulkan gambaran mental 

tentang komputer dan program, kenyataannya istilah ini memiliki makna yang 

luas, sebagian sistem muncul secara alami, sementara sebagian lain mencul 

secara (buatan), bodnar (1980:12 dalam Erico Afriyani,2008) 

 Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk 

mencapai tujuan yang sama (common purposes). Komponen ganda, sebuah 

sistem harus terdiri atas lebih dari satu bagian, misalnya sebuah komputer 

yang terdiri dari hardisk adalah sebuah sistem, tanpa hardisk komputer 

tersebut bukan sebuah sistem. Keterkaitan (relatedness), suatu tujuan bersama 

menghubungkan semua bagian dalam sistem walaupun fungsi setiap bagian 

bersifat independen satu sama lain semua bagian mendukung tujuan sama jika 

suatu komponen tertentu tidak memberikan kontribusi ketujuan bersama maka 

bagian itu bukan bagian dari sistem tersebut. Jadi sistem adalah suatu 

rangkaian kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan 

mempengaruhi (biasa disebut dengan subsistem), yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari subsistem, dan subsistem itu 

sendiri dapat pula dianalogikan sebagai suatu sistem, dalam suatu sistem selalu 



memiliki lingkungan. Lingkungan mengandung arti universal yaitu, tempat 

suatu sistem berada. Garis yang memisahkan sistem dengan lingkungannya 

dan sistem ini disebut sistem terbuka. Namun demikian ada pula sistem yang 

tidak berinteraksi dengan lingkungannya dan sistem ini disebut sistem tertutup. 

Jerry, Ardra dan Stallings (dalam Jogiyanto 2000:34)  

8.2 Dekomposisi Sistem 

  Dekomposisi sistem adalah membagi sistem menjadi bagian-bagian 

subsistem yang lebih kecil, ini adalah cara yang nyaman untuk memanfaatkan, 

memandang dan memahami relasi antara subsistem dengan mendekomposisi 

suatu sistem kita dapat menyajikan keseluruhan sistem sebagai hierarki dan 

memandang hubungan antara subsistem, subordinat, dengan subsistem tingkat 

yang lebih tinggi, setiap subsistem, subordinat, melakukan satu atau lebih 

fungsi tertentu untuk membantu keseluruhan sistem tingkat yang lebih tinggi 

untuk mencapai tujuannya. Setiap subsistem dengan caranya yang unik 

berkontribusi untuk mencapai tujuan sistem. Subsistem tingkat kedua ini 

selanjutnya didekomposisikan menjadi dua atau lebih subsistem subordinat 

pada tingkat ketiga. Setiap subsistem tingkat ketiga melakukan tugasnya untuk 

secara langsung mendukung sistem tingkat kedua. Adapun gambaran sebuah 

sistem secara umum terdiri dari input, proses dan output. Sistem terbuka 

menerima input dari lingkungannya dan juga menghasilkan output untuk 

lingkungannya. Sistem tertutup tidak menerima input dari lingkungannya dan 

tidak menghasilkan output untuk lingkungannya. Output dari sistem tertutup 

adalah eksistensi dari sistem itu sendiri. Sistem yang sederhana terdiri dari satu 

input dan satu output. Sistem yang lebih kompleks akan terdiri dari beberapa 



input dan juga akan menghasilkan beberapa output pula. Jerry, Ardra dan 

Stallings (dalam Jogiyanto 2000:35). 

8.3 Pengertian Informasi 

  Salah satu definisi yang cukup relevan dengan pembahasan kita telah 

dikemukakan oleh ives and olson 1994 (dalam Erico Afriyani,2008). 

Dinyatakan bahwa informasi adalah data yang diproses lebih jauh sehingga 

mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai ”nilai pengaruh” atas 

tindakan-tindakan, keputusan-keputusan sekarang atau masa akan datang. Jadi 

pengertian antara data dan informasi harus dibedakan. Selanjutnya mereka 

mengatakan bahwa data merupakan bahan baku informasi yang didefinisikan 

sebagai sekelompok simbol-simbol tertentu yang mempunyai makna kuantitas, 

tindakan, objek dan sebagainya. 

8.4 Sistem Informasi 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kita jabarkan bahwa sistem 

informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, 

diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai atau suatu 

sistem yang mengubah atau memproses data menjadi informasi, sehingga 

merupakan model dasar sistem informasi. Model dasar sistem informasi yang 

diperluas dengan penambahan elemen penyimpanan data (data storage). 

(Richard dan Robert 1986 dalam Erico Afriyani,2008). 

 Fungsi penyimpanan data merupakan suatu penegasan bahwa selama 

proses berlangsung, semua input yang masuk langsung diolah menjadi 

keluaran semuanya. Sebagian data yang masuk atau output yang dihasilkan 

dapat disimpan, kemudian pada waktu yang diperlukan akan diolah kembali 



atau bersama input yang baru, atau diambil kembali dari penyimpanannya 

untuk dikeluarkan menjadi informasi. Burch dan Garry (1991 dalam Erico 

Afriyani,2008). 

         Dalam menyajikan informasi kepada pemakai penggunaan teknologi 

informasi berbasis komputer dapatdigunakan dalam organisasi sistem 

informasi ”berbasis komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang 

bermanfaat. 

      Menurut Jogiyanto (2000:30) penghasil informasi merupakan proses 

mengumpulkan, mengatur, memformat dan menyajikan informasi untuk para 

pemakai informasi dapat berupa dokumen operasional seperti: pesanan 

penjualan, suatu laporan yang terstruktur atau pesan dilayar komputer. Tanpa 

memperhatikan bentuk fisiknya, informasi yang berguna memiliki 

karakteristik berikut ini: 

a. Relevan, isi laporan atau dokumen harus melayani suatu tujuan. 

b.   Tepat waktu, umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam 

menentukan kegunaannya, informasi harus tidak lebih tua dari periode 

waktu tindakan yang didukungnya. 

c.  Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan yang sifatnya material. 

d.  Lengkap, tidak boleh ada bagian informasi yang esensial bagi 

pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang.  

8.5  Tujuan Sistem Informasi 

  Subsistem-subsistem SIA memproses transaksi keuangan dan non 

keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan, 



SIA terdiri atas tiga subsistem utama (1) Sistem pemrosesan transaksi SPT 

(Transaction Processing System) yang mendukung operasional bisnis setiap 

hari dengan jumlah dokumen dan pesan-pesan untuk para pemakai organisasi 

(2) Sistem pelaporan buku besar/keuangan, yang menghasilkan laporan 

keuangan tradisional seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, 

pengembalian pajak dll (3) Sistem pelaporan manajemen yang menyediakan 

manajemen internal dengan tujuan khusus dan informasi yang diperlukan 

untuk pengambilan keputusan seperti anggaran, laporan varian, laporan 

pertanggung jawaban. Chusing (1974:8 dalam Erico Afriyani,2008). 

a.  Pengolahan data elektronik-electronik data processing (EDP) 

 Menurut Jogiyanto (2000) EDP adalah aplikasi sistem informasi 

akuntansi paling dasar dalam setiap organisasi. Sehubungan dengan 

perkembangan teknologi komputer, istilah pengolahan data mulai dikenal dan 

mempunyai arti penting yang sama dengan istilah EDP. 

  Siklus pengolahan data adalah pemanfaatan teknologi komputer untuk 

melakukan pengolahan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi. Suatu 

proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar, yang disebut dengan 

Siklus Pengolahan data (Data Processing Cycle), yaitu input, Processing, 

output. 

 

Gambar : Siklus Pengolahan data 

 
Sumber : Jogiyanto, 2000 Sistem Informasi Akuntansi 
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Tiga tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat 

dikembangkan lebih lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan lebih 

lanjut. Siklus pengolahan data yang dikembangkan (expanded data processing 

cycle) dapat ditambahkan tiga atau lebih tahapan lagi, yaitu origination, 

storage, distribution. 

b.  Sistem Informasi Manajemen 

  Pihak manajemen sering kali memerlukan informasi yang melampaui 

kapabilitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA), ketika sebuah organisasi tumbuh 

dalam ukuran dan kompleksitas wilayah-wilayah fungsional yang khusus 

memerlukan informasi tambahan untuk perencanaan dan kontrol produksi, 

peramalan penjualan, perencanaan gudang persediaan, riset pasar, dan lain 

sebagainya. SIM memproses transaksi non keuangan yang biasanya tidak 

diproses SIA tradisional. Chusing (1974:8 dalam Erico Afriyani,2008). 

  Menurut davis (dalam Jogiyanto, 2000:40) Sistem Informasi Manajemen 

(SIM) menguraikan penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan 

informasi bagi pengambilan keputusan para manajer. SIM menyediakan 

beragam informasi di luar yang berkaitan dengan pengolahan data dalam 

organisasi. SIM menyadari bahwa para manajer organisasi menggunakan dan 

membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, sehingga sistem 

informasi berbasis komputer dapat menyediakan informasi yang bersangkutan 

kepada para manajer. 

  Sistem pelaporan manajemen menyediakan informasi keuangan internal 

yang diperlukan untuk manajemen sebuah bisnis. Para manajer harus segera 

menangani banyak masalah bisnis hari demi hari, juga rencana dan kontrol atas 



kegiatan operasi mereka, para manajer memerlukan informasi yang berbeda 

untuk berbagai jenis keputusan yang harus dilakukan. Laporan- laporan tipikal 

yang diproduksi oleh SPM meliputi anggaran, laporan varian, analisis biaya, 

volume laba dan laporan yang menggunakan data biaya lancar (bukan yang 

historis) Jogiyanto (2000:41-42). 

c.  Sistem Informasi Akuntansi  

  Menurut Jogiyanto (2000:47) sistem informasi akuntansi adalah sistem 

akuntansi dalam bentuk formal, yang mempunyai karakteristik dan elemen-

elemen yang telah diuraikan di atas. Sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan dan sumber-sumber, seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk 

mentransformasi data keuangan menjadi informasi. Informasi ini 

dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. 

  Menurut Barry E. Chusing (1992 dalam Erico Afriyani,2008), SIA 

adalah sebagai kumpulan dari manusia dan sumber daya modal dalam organisasi 

yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan juga 

informasi yang didapat dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi. 

  Sama dengan pembahasan di atas, kita juga harus mendefinisikan sistem 

informasi (SIA) sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk 

mengubah data akuntansi menjadi informasi. Tetapi, istilah sistem informasi 

lebih luas dari itu guna mencakup siklus-siklus pemrosesan transaksi, 

penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Bodnar 

(1980:2 dalam Erico Afriyani,2008). 

 

 



d.  Perubahan Peran Informasi Akuntansi 

  Sebagian keputusan manajemen memerlukan informasi yang 

menyatukan data keuangan dan non keuangan, misalnya seorang manajer 

pembelian mengevaluasi kinerja para pemasok, ingin mengetahui jumlah nilai 

keuangan pemesanan persediaan dari pemasok tertentu selam periode waktu 

tertentu, informasi yang terintegrasi seperti itu, jika dapat disediakan semuanya, 

secara tradisional dihasilkan dari aplikasi SIA dan SIM yang berfungsi secara 

independen. Aplikasi SIA akan memberikan data pembelian, sementara waktu 

pengiriman dan data habisnya persediaan (jika ada) akan datang dari aplikasi 

SIM, kedua rangkaian ini kemudian akan diintegrasikan dan dilaporkan kepada 

manajer. 

  Untuk memperbaiki efisiensi operasional dan mendapatkan keuntungan 

kompetitif dalam pasar, banyak organisasi merekayasa teknologi informasinya 

(reengineered) untuk memasukkan kedua sistem SIA dan SIM tersebut. 

Tindakan ini telah mempengaruhi peran tradisional akuntan ketika kemudian 

mereka memiliki tanggung jawab baru untuk menghasilkan data non keuangan 

yang dapat diandalkan. Moscove dan Simkin (dalam jogiyanto, 2000:49-50). 

 

9. Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi 

  Menurut Richard and Robert (1984 dalam Erico Afriyani,2008) sistem 

informasi akuntansi mempunyai pengertian sama dengan sistem akuntansi. 

Perbedaan nama ini  sebenarnya hanya disebabkan perkembangan ilmu 

akuntansi itu sendiri. Sebelumnya hasil yang paling pokok dari sistem akuntansi 

adalah laporan keuangan yang bersifat umum, yang akan digunakan oleh pihak 



intern maupun pihak eksternal perusahaan. Dengan berkembangnya ilmu 

akuntansi dan tuntutan terhadap informasi yang dihasilkan juga meningkat, 

maka pihak-pihak terkait tidak lagi puas dengan laporan yang bersifat umum. 

Manajemen membutuhkan laporan yang lebih bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan-keputusan yang akan dibuatnya. Konsekuensinya, tugas akuntansi 

sebagai sistem akuntansi semakin berkembang. Laporan- laporan yang akan 

digunakan manajemen untuk membuat keputusan merupakan suatu informasi, 

sehingga penggunaan kata sistem akuntansi dianggap tidak relevan lagi sejalan 

dengan berkembangnya kebutuhan informasi. Pemberian kata informasi lebih 

mempertegas pengertian akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Dalam 

hubungan akuntan dengan sistem informasi, para akuntan terutama terlibat 

dengan tiga (3) cara James. A. Hall (2000 dalam Erico Afriyani,2008) yaitu: 

a.  Akuntan Sebagai Pemakai 

  Dalam kebanyakan pemakai, akuntan merupakan pemakai tunggal yang 

paling besar dari jasa komputer. Semua sistem yang memproses transaksi 

keuangan dalam berbagai cara mempengaruhi fungsi akuntansi. Sebagai 

pemakai akhir, para pemakai harus memberikan gambaran yang jelas tentang 

kebutuhan mereka kepada para profesional yang mendesain sistem mereka. 

Pemakai akhir (end user) dibagi menjadi dua yaitu pemakai eksternal dan 

internal. Pemakai internal meliputi para kreditur, para pemegang saham, para 

investor potensial, agen-agen pembuat peraturan, pelanggan. Para pemakai 

internal adalah pihak manajemen disetiap tingkat organisasi juga personil 

operasi. 

b.  Akuntan Sebagai Desainer Sistem 



  Apresiasi terhadap tanggung jawab akuntan untuk suatu desain sistem 

memerlukan perspektif historis yang mendahului komputer sebagai alat 

informasi bisnis. Pada masa sekarang kita mengetahui bahwa tanggung jawab 

desain sistem dibagi diantara akuntan dan profesional sebagai berikut: 

1.   Fungsi akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptual. Melibatkan 

kriteria-kriteria spesifik untuk mengidentifikasi pelanggan yang melanggar 

dan informasi yang diperlukan. Akuntan menentukan hakekat informasi yang 

diperlukan, sumber-sumbernya, tujuannya, dan peraturan informasi yang 

perlu diterapkan. 

2. Fungsi komputer bertanggung jawab untuk sistem fisik merupakan media 

dan metode untuk menangkap dan menyajikan informasi tersebut. Para 

profesional komputer menetukan teknologi yang paling ekonomis dan yang 

paling efektif untuk menjalankan tugas tersebut. 

c.  Akuntan Sebagai Auditor Sistem 

  Auditing adalah suatu bentuk pengujian independen yang dilakukan oleh 

seorang ahli auditor yang menunjukkan pendapatnya tentang kejujuran sebuah 

laporan keuangan. Audit dilakukan baik oleh auditor internal maupun 

eksternal, auditing eksternal sering disebut sebagai ”auditing independent” 

karena dilakukan oleh perusahaan akuntansi publik yang bersetifikat 

independen dari manajemen organisasi. Auditor eksternal mewakili 

kepentingan stakeholders pihak ketiga dalam organisasi, seperti pemegang 

saham, kreditur dan agen-agen pemerintah. 

 

 



10. ` Karakteristik-karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

  Bodnar 1995 (dalam Erico Afriyani,2008) mengemukakan karakteristik-

karkteristik sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1.  Informasi yang dihasilkan SIA dapat menjadi masukan bagi subsistem 

informasi lain dalam organisasi 

2. Berdasarkan pemakai informasi, SIA dapat dibagi menjadi dua kategori, 

yang pertama adalah SIA yang menyediakan informasi untuk pihak internal 

organisasi dan yang kedua adalah yang menyediakan pihak informasi untuk 

pihak eksternal. 

3. SIA untuk pihak eksternal harus mengikuti suatu aturan khusus atau prinsip-

prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyajian laporan keuangan. 

4. SIA menggunakan sistem tata buku berpasangan transaksi keuangan 

merupakan pertukaran antara satu nilai moneter lainnya dimana setiap nilai 

moneter dapat dicatat terpisah dan diproses dengan cara yang berbeda. 

5. Menghasilkan laporan yang memberikan gambaran mengenai posisi 

keuangan organisasi selam periode yang bersangkutan dengan cara 

mengikhtisarkan seluruh transaksi. 

6. SIA melakukan pencatatan atas dasar akrual dan menetapkan beban serta 

pendapatan pada dasarnya menyangkut dua (2) hal yaitu pengakuan 

pendapatan sebelum periode dan penentuan beban terjadi sehubungan 

dengan pendapatan, misalnya biaya penyusutan aktiva, dibebankan selama 

periode tertentu. 

 



11. Pengaruh Partisipasi-Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem 

Informasi 

 Dalam pengembangan sistem informasi, apabila pemakai diajak 

berpartisipasi, akan membawa pengaruh yang baik terhadap organisasi. Hal ini 

dapat terjadi karena pemakai terlibat secara langsung yang mereka butuhkan 

dalam suatu sistem informasi apabila keinginan-keinginan pemakai tersebut 

dapat menjadi masukan dan dilaksanakan dalam proses pengembangan sistem 

informasi, maka hal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup baik. 

Indriantoro (2000). Ives and Olson (1994) dalam kutipan Nurika Restuningdiah 

dan Nur Indriantoro 2000. Menyatakan bahwa kepuasan pemakai 

mengungkapkan kesesuaian antara harapan seseorang dengan hasil yang 

diperolehnya, dikarenakan adanya partisipasi selama pengembangan sistem. 

 

12. Kompleksitas Tugas dalam Pengembangan Sistem Informasi 

 Pada kompleksitas tugas dalam Pengembangan Sistem Informasi ada dua 

jenis kompleksitas yang berpengaruh pada pengembangan sistem yaitu: 

kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem. Kompleksitas tugas berasal dari 

lingkungan yang ada disekitar dunia bisnis. Kompleksitas sistem berasal dari 

lingkungan pengembang dan berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakpastian 

yang terjadi di sekitar praktik pengembangan sistem. Menurut model kontijensi 

yang dikemukakan oleh McKeen et al (2004 dalam kutipan Nurika 

Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000), peningkatan kompleksitas dalam 

suatu proyek (tugas dan / atau sistem), akan menurunkan tingkat kepastian 

keberhasilan proyek tersebut. Lebih jauh menunjukkan bahwa sebenarnya ada 



pengaruh interaksi antara partisipasi pemakai dan ketidakpastian tugas dalam 

hubungannya dengan keberhasilan sistem McKeen et al (2004 dalam kutipan 

Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000). Jadi hubungan antara 

partisipasi, pemakai dengan keberhasilan sistem akan berbeda bergantung 

kepada tingkat ketidakpastian tugas. 

 

13.  Kompleksitas Sistem dalam Pengembangan Sistem Informasi 

 Pada awalnya kompleksitas sistem berada dalam lingkungan 

pengembang sistem (developer) dan berkaitan dengan ambiguitas dan 

ketidakpastian yang berada di lingkungan bisnis. Berbeda dengan 

kompleksitas tugas yang muncul dari ambiguitas dan ketidakpastian yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan pada pemilihan metode (billing 

cycle, billing method dan sebagainya), kompleksitas sistem muncul dari 

ambiguitas dan ketidakpastian yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

pada pemilihan technology plat form yang mendukung automation of billing, 

teknis desain dan bahasa komputer yang akan digunakan, metodologi 

pengembangan yang akan dilakukan dan sebagainya (McKeen et al, 2004 

dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro). 

 Pada saat kompleksitas sistem rendah, maka kebutuhan akan partisipasi 

pemakai dalam pengembangan secara teknis dapat dikurangi. Pada saat 

kompleksitas tinggi, maka kejadian yang tidak terlihat atau tidak dapat 

diantisipasi sebelumnya akan dapat merubah spesifikasi awal. Hal ini 

membutuhkan pemecahan melalui partisipasi pemakai yang efektif untuk 



mencapai keberhasilan sistem. McKeen 2004 (dalam kutipan Nurika 

Restuningdiah dan Nur Indriantoro,2000). 

14. Pengaruh Pemakai (user influence) dalam Pengembangan Sistem 

Informasi 

 Dou dan Torkzadeg 1989 ( dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur 

Indriantoro,2000) mengemukakan tanpa adanya pengaruh yang cukup untuk 

melakukan perubahan serta mempengaruhi hasil yang ada, maka pemakai 

sistem informasi hanyalah melihat partisipasi mereka sebagai pemborosan 

waktu atau suatu pekerjaan yang tidak berguna. 

 Pengaruh pemakai berbeda dengan partisipasi, karena pertisipasi lebih 

berkaitan dengan anggota dalam organisasi yang dipakai dalam aktifitas yang 

berkaitan dengan pengembangan, pemakai dapat memberikan pengaruh pada 

pengembangan sistem. Tanpa partisipasi, maka tidak akan ada pengaruh 

(influence). Barki dan Hart Wick 1994(dalam kutipan Nurika Restuningdiah 

dan Nur Indriantoro 2000). 

 McKeen 2004 (dalam Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000) 

beragumentasi bahwa bila pengaruh pemakai diabaikan, maka hubungan 

antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai sistem informasi 

diperkirakan akan menjadi lemah.  Bila pengaruh pemakai besar, maka akan 

terdapat hubungan positif antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai. 

 
 
 
 
 
 
 



 
B.  Kerangka Teoritis 

 System Development Life Cycle (SDLC), merupakan siklus hidup 

pengembangan sistem informasi yang harus dilalui oleh setiap proyek 

pengembangan sistem informasi, seperti yang dicantumkan dalam beberapa 

buku ajar (Marti et al. (1994); Bodnar dan Hopwood (1995); Mc Leod (1995) 

dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000). Buku ajar yang 

ditulis oleh Mc Leod 1995 (dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur 

Indriantoro 2000) mengelompokkan SDLC kedalam lima fase yaitu: planning 

phase, analysis phase, design phase implementation phase, dan use phase. 

Sementara buku ajar yang ditulis oleh Martin et al. (1994) dalam kutipan Nurika 

Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000, membagi SDLC menjadi tiga fase 

yaitu: definition phase (feasibility analysis, requirement definition), construction 

phase (system design, system building, system testing), dan implementation 

phase (instalation, operations and maintenance). 

 Keterlibatan dan partisipasi pemakai dalam perencanaan dan 

perancangan sistem merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pemakai (Franz dan Robey, 1986; Tait dan Vessey, 1988; Baronas, 

1988; McKeen et al; Choe,1996, Chandrarin dan Indriantoro,1997; Setaningsih 

dan Indriantoro, 1998 dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 

2000) sedangkan kepuasan pemakai (user satisfaction) sendiri merupakan salah 

satu indikator keberhasilan pengembangan sistem informasi. McKeen et al. 

(1994) dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000, 



mengemukakan bahwa peningkatan pemahaman pemakai tentang sistem akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan. 

   Secara sistematis model penelitian dapat dibuat bagan sebagai 

berikut: 

 

C.  Penelitian Terdahulu 

 Beberapa faktor kontijensi dianggap berpengaruh pada hubungan 

partisipasi dan kepuasan pemakai oleh beberapa hasil peneliti terdahulu 

  Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Chandrairin dan Indriantoro (1997) 

dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Nur Indriantoro 2000, memasukkan 

dua faktor kontijensi (kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem ) sebagai 

moderating variable dalam hubungan antara partisipasi dengan kepuasan 

pemakai sistem informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 

hubungan posistif antara partisipasi dengan kepuasan pemakai, kesimpulan yang 

diambil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh sebagai moderating variable pada hubungan partisipasi dengan 

kepuasan pemakai sistem informasi, tetapi berlaku sebagai predictor tersendiri, 

Kepuasan Pemakai 
(Variable dependent) 

 

Kompleksitas Tugas 

Kompleksitas Sistem 

Pengaruh Pemakai 

Partisipasi Pemakai 
(Variable independen) 



sedangkan kompleksitas sistem berpengaruh kecil sekali (quast moderator ) 

terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih dan Indriantoro (1998) 

dalam kutipan Nurika Restuningdiah dan Indriantoro 2000, memasukkan dua 

faktor kontijensi, yaitu dukungan manajemen puncak dan komunikasi pemakai-

pengembang dalam hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai sistem 

informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan posistif 

antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. Hasil pengujian terhadap 

dua faktor kontijensi yang ada menunjukkan bahwa dukungan manajemen 

puncak berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai sistem informasi, namun 

komunikasi pemakai-pengembang tidak berpengaruh secara signifikan pada 

hubungan partisipasi dengan kepuasan pemakai, melainkan berpengaruh 

langsung (sebagai independent predictor tersendiri) terhadap kepuasan pemakai, 

hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh McKeen et 

al. (1994) 

 Hasil penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Nurika Restuningdiah 

dan Nur Indriantoro (2000) memasukkan tiga faktor kontijensi (kompleksitas 

tugas, kompleksitas sistem dan pengaruh pemakai) sebagai moderating variable 

dalam hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai sistem informasi 

dengan hasil penulisan adanya pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi 

dengan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. 

D.  Hipotesis 

 Dengan mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 



H1 :   Partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepuasan pemakai. 

H2 : Hubungan antara partisipasi dan kepuasan pemakai dimoderasi oleh     

kompleksitas tugas. 

H3 : Hubungan antara partisipasi dan kepuasan pemakai dimoderasi oleh 

kompleksitas sistem. 

H4  : Hubungan antara partisipasi dan kepuasan pemakai dimoderasi oleh 

pengaruh pemakai.. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 
A.   Jenis dan Obyek Penelitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian survey. Penelitian survey yaitu penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1995). Obyek penelitian 

ini adalah Perguruan Tinggi di Surakarta. 

 

B.   Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

 Populasi adalah kesatuan obyek yang ciri-cirinya hendak diduga dan 

populasi juga didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2002:73). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Perguruan Tinggi di Surakarta yang melakukan pengembangan sistem 

informasi. 

2.  Sampel dan Metode Penelitian Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling 

adalah metode pengambilan sampel secara tidak acak yaitu sampel dipilih 

dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu (Singarimbun, 1985). 



Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki 

dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit 

daripada jumlah populasinya) (Djarwanto, 2001:108). Sampel yang 

digunakan dalam penelitian diambil dengan kriteria yaitu : 

a.  Pimpinan unit dan karyawan pada Perguruan Tinggi di Surakarta yang 

menggunakan sistem terkomputerisasi. 

b. Pimpinan unit dan karyawan pada Perguruan Tinggi di Surakarta yang 

melakukan dan terlibat dalam pengembangan sistem informasi. 

c.  Pimpinan unit dan karyawan pada Perguruan Tinggi di Surakarta yang 

melakukan pengembangan sistem informasi dan bersedia mengisi 

kuesioner dan menjadi responden. 

 

C.   Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan untuk 

membantu memperoleh data yang ditangkap dan untuk mendapatkan data yang 

tidak dapat diberikan langsung pada saat itu. 

 

D.  Data dan Sumber Data 

 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya. Dalam penelitian ini obyek 

penelitian adalah Perguruan Tinggi di Surakarta. Data yang dianalisis adalah 

data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan kepada pimpinan unit 

dan karyawan pada Perguruan Tinggi di Surakarta 



E.     Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

  Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian 

ini menggunakan beberapa komponen yang berkaitan dengan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu, dengan kata lain mereplikasi dari 

penelitian Restuningdiah dan Indriantoro pada tahun 2000 yaitu : 

1. Partisipasi pemakai, yang dimaksud adalah perilaku, pernyataan, aktivitas 

yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi (Barki dan 

Hartwick, 1994). Variabel ini diukur dengan instrument yang 

dikembangkan oleh Ives dan Olson (1984) yang telah dimodifikasi 

sedemikian rupa oleh McKeen et al. (1994), terdiri dari 19 item. Masing-

masing item merupakan binary variabel yang menentukan apakah ada atau 

tidak ada partisipasi yang dilakukan oleh pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi terutama apabila dia berperan dalam proyek 

pengembangan sistem informasi. 

2.  Kompleksitas tugas, didasarkan pada persepsi tentang kesulitan suatu 

tugas dalam pengembangan sistem informasi (Restuningdiah dan 

Indriantoro, 2000 ). Variabel ini diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan oleh Rizzo et al.(1970) terdiri dari enam (6) item dengan 

menggunakan tujuh (7) skala likert. Setiap item berkisar dari satu (1) 

sangat salah sampai tujuh (7) sangat benar, dan nilai empat (4) 

menunjukkan tidak benar dan tidak salah (netral). 

3.  Kompleksitas sistem, variabel ini mengacu pada teknologi yang 

digunakan oleh suatu organisasi, dengan anggapan bahwa kompleksitas 

adalah relatif terhadap setiap organisasi dan tidak mutlak (McKeen et al. 



dalam Restuningdiah dan Indriantoro, 2000 ). Variabel ini diukur dengan 

instrumen dari McFarlan (1982) terdiri dari tiga (3) item dengan 

menggunakan tujuh (7) skala likert. Nilai satu (1) menunjukkan spesifikasi 

yang sangat tidak jelas atau secara ekstrim sangat kompleks dan nilai tujuh 

(7) menunjukkan  spesifikasi yang jelas atau secara ekstrim sangat 

sederhana. 

4. Pengaruh pemakai, yang dimaksud pengaruh pemakai adalah peranan 

anggota dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keputusan yang 

berkaitan dengan desain akhir informasi terutama apabila dia berperan 

dalam proyek pengembangan sistem informasi. (Restuningdiah dan 

Indriantoro, 2000 ). Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen 

yang digunakan oleh Franz dan Robey (1986). Instrumen ini 

dikembangkan untuk mengukur pengaruh pemakai dalam tahap desain 

(enam item) dan tahap implementasi (enam item). Skala rendah satu (1) 

menunjukkan sama sekali tidak adanya pengaruh pemakai, sebaliknya 

skala tinggi enam (6) menunjukkan sangat banyaknya pengaruh pemakai 

pada tahap desain dan implementasi dalam pengembangan sistem. 

5. Kepuasan pemakai, mengungkapkan kesesuaian mengenai harapan dengan 

hasil yang diperoleh selama  pengembangan sistem informasi, terutama 

apabila dia berperan dalam proyek pengembangan sistem informasi. (Ives et 

al. dalam Restuningdiah dan Indriantoro, 2000 ). Variabel ini diukur dengan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ives et al. (1983), yang kemudian 

diperbaiki oleh Barondi dan Orlikowski (1988) menjadi 13 item dengan 

menghilangkan beberapa item. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas 



instrumen tersebut oleh Galleta dan Laderer (1989) diringkas menjadi empat 

(4) item (Kettinger dan Lee, 1992). Instrumen ini telah digunakan dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain De Lone dan McLean (1992), 

McKeen et al. (1994), Chandrarin dan Indriantoro (1997), setianingsih dan 

Indriantoro (1998). Instrumen ini menggunakan tujuh (7) skala likert, dari 

sangat tidak puas (1) sampai dengan sangat puas (7). 

 

F.   Metode Analisis Data 

 1.  Pengujian Kualitas Data 

a.  Uji Validitas 

     Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesahihan alat ukur 

yang digunakan, benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur atau 

tidak. Hasil dari uji validitas ini berupa suatu nilai yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang ingin 

diukur. 

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor 

total. Validitas konstruk digunakan dalam penelitian-penelitian sosial 

disamping karena variabel yang ingin diukur dalam penelitian sudah 

jelas. Uji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor yang 

diperoleh pada tiap-tiap pertanyaan dengan skor totalnya. Skor totalnya 

merupakan penjumlahan semua skor pertanyaan. Korelasi antar skor 

pertanyaan harus signifikan dengan ukuran statistik tertentu. Teknik 

korelasi yang digunakan adalah Pearson’s Correlation Product Moment 



untuk pengujian dua sisi. Hasil korelasi tersebut bias dikatan valid jika 

angka korelasinya signifikan dalam level tertentu. Hal tersebut bisa 

diketahui melalui tanda * yang berarti angka korelasi tersebut signifikan 

pada level 0,05 dan tanda ** yang berarti angka korelasi tersebut 

signifikan pada level 0,01. Bila angka korelasi tidak terdapat tanda * dan 

**, berarti angka tersebut tidak signifikan (tidak valid). 

b. Uji Reliabilitas 

           Setelah masing-masing alat ukur dapat ditentukan validitasnya, 

kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini hanya 

dapat dilakukan pada pertanyaan yang telah sahih atau valid. Uji ini 

untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika 

dilakukan dua kali atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat 

ukur yang sama. Hasil dari uji ini ditunjukkan oleh suatu nilai yang 

menunjukkan seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. 

     Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi internal. 

Prosedurnya hanya satu kali pengenaan tes kepada kelompok individu 

sebagai subyek. Oleh karena itu, pendekatan ini mempunyai nilai praktis 

dan efisiensi yang tinggi. Untuk mengukur reliabilitas konsistensi 

internal dapat menggunakan koefisien cronbach’s alpha. Semakin tinggi 

koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suara instrumen 

(Sekaran, 2000). 

 

 

 



1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independent keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan uji ini dapat diketahui data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Apabila Sign thitung > 0.05, 

maka data tersebut berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya 

(Santoso, 2001). 

b.   Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah hubungan linier sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Aturan yang 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, dapat 

dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Jika 

nilai tolerance value < 0.1 atau nilai VIF diatas 10 berarti terjadi 

multikolinearitas (Santoso, 2001). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

   Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Model yang dapat digunakan 

untuk menguji dengan gejala glejser. Untuk mendeteksi gejala uji 

heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi 



tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut 

residual, selanjutnya meregresikan nilai absolut  residual diperoleh 

sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel 

independen. Nilai thitung absolut terletak diantara + ttabel dengan  df(n-

k-1) dan tingkat signifikan 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas 

(Santoso, 2001). 

 

3.  Pengujian Hipotesis 

  a.   Moderated Regrression Analysis (MRA) 

   Untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi digunakan 

Moderated Regression Analysis (MRA). Uji interaksi (MRA) merupakan 

aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X1X2 + e 

     Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga telah 

digunakan oleh McKeen et al. (1994), Choe (1996), Chandrarin dan 

Indriantoro (1997), Setianingsih dan Indriantoro (1998), dan 

Restuningdiah dan Indriantoro (2000). 

    Persamaan statistika yang digunakan untuk membantu menentukan 

variabel-variabel moderator yang mendukung hubungan antara 

partisipasi dan kepuasan pemakai adalah seperti di bawah ini : 

KP = a + b1PP (1)  

KP = a + b1PP + b2KT (2) 



KP = a + b1PP + b2KT + b3(PP*KT) (3) 

KP = a + b1PP + b2KS (4) 

KP = a + b1PP + b2KS + b3(PP*KS) (5) 

KP = a + b1PP + b2PeP (6) 

KP = a + b1PP + b2PeP + b3(PP*PeP) (7) 

Keterangan : 

KP : Kepuasan Pemakai PP : Partisipasi Pemakai 

KT : Kompleksitas Tugas KS : Kompleksitas Sistem 

PeP : Pengaruh Pemakai                  b :   Slope 

a : Intercept e : Variabel pengaruh lain 

   Adapun kriteria MRA yang digunakan sebagai dasar untuk 

memastikan apakah variabel KT, KS dan PeP benar-benar merupakan 

variabel moderator (Sharma, 1981) adalah: 

   Jika persamaan(2) dan (3) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 

0; b2 ? 0, maka KT bukan variabel moderator. Variabel KT disebut pure 

moderator, jika persamaan (1) dan (2) tidak berbeda, tetapi berbeda 

dengan persamaan (3), yaitu b2 = 0; b3 ?  0. Variabel KT diklasifikasikan 

sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (2), dan (3) masing-masing 

berbeda, yaitu b3 ?  0, dan b3 ?  0. 

  Jika persamaan (4) dan (5) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 

0; b2 ?  0, maka KS bukan variabel moderator. Variabel KS disebut pure 

moderator, jika persamaan (1) dan (4) tidak berbeda, tetapi berbeda 

dengan persamaan (5), yaitu b2 = 0; b3 ?  0. Variabel KS diklasifikasikan 



sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (4), dan (5) masing-masing 

berbeda yaitu b2  ?  0, dan  b3 ?  0. 

  Jika persamaan (6) dan (7) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 

0; b2 ?  0, maka PeP bukan variabel moderator. Variabel PeP disebut 

pure moderator, jika persamaan (1) dan (6) tidak berbeda, tetapi berbeda 

dengan persamaan (7), yaitu b2 = 0; b3 ? 0. Variabel KS diklasifikasikan 

sebagai quasi moderator, jika persamaan (1), (6), dan (7) masing-masing 

berbeda yaitu b2 ?  0, dan  b3 ?  0. 

b.  Uji t 

  Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2005). 

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :  

1. Quick look : bila jumlah degree of  freedom (df) adalah 20 atau lebih 

dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 

0 dapat ditolak bila nanti t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). 

Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. 

2. membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel 

apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan 

nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 



bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen.  

 

c.   Uji f 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama  terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).  

Untuk memguji hipotesis ini digunakan statistik F kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut :  

1. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita memerima 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut 

tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho 

ditolak dan menerima Ha. 

d. Koefisien Determinasi (R²)  

Nilai koefisien determinasi (R²) merupakan angka yang mengukur 

persentase total variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh 

variabel independen dalam model.  

Nilai R² dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:  

R² = 
TSS
ESS

 



Dimana: 

ESS    = jumlah kuadrat yang dijelaskan  

TSS    = jumlah total kuadrat yang merupakan penjumlahan dari 

              ESS dan jumlah kuadrat residual (RSS)    

Nilai R² berkisar antara 0 < R² < 1, sehingga semakin besar nilai R² 

(mendekati satu) maka dapat dikatakan variabel yang digunakan sudah 

tepat. Sebaliknya jika R² nilainya mendekati 0, maka total total variasi 

dalam variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen 

yang ada dalam model yang digunakan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
A.  Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini bermaksud menguji hubungan partisipasi pemakai dan 

kepuasan pemakai dengan kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, dan 

pengaruh pemakai sebagai variabel moderating. Oleh karena itu penyebaran 

kuesioner ditujukan kepada karyawan yang berkompeten di bidang komputer. 

Penyebaran kuesioner diberikan kepada pimpinan dan karyawan di Biro 

Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) pada Perguruan Tinggi 

di Surakarta. Adapun pemilihan sampel Perguruan Tinggi yang diteliti menurut 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel IV.1 
Kriteria Perguruan Tinggi yang Dijadikan Sampel  

Kriteria  Jumlah 
Perguruan Tinggi (PT) di Surakarta 14 
-  PT yang menggunakan sistem terkomputerisasi tapi tidak 

melakukan pengembangan sistem informasi  
(8) 

   PT yang menggunakan sistem terkomputerisasi dan 
melakukan pengembangan sistem informasi 

6 

-  PT yang tidak bersedia menjadi sampel (3) 
    PT yang bersedia menjadi sampel 3 

Jumlah Sampel Perguruan Tinggi 3 
 

Berdasarkan hasil kriteria, diperoleh 3 Perguruan Tinggi yang dapat 

dijadikan sampel. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di 3 

perguruan tinggi di Surakarta diperoleh 38 responden yang memenuhi kriteria 

sampel. Responden merupakan pimpinan dan karyawan di Biro Administrasi 

Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) dan Karyawan Pusat Komputer. 



Adapun pemilihan sampel pimpinan dan karyawan BAPSI didasarkan pada 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel IV.2 
Kriteria Pimpinan dan Karyawan yang Menjadi Sampel 

Kriteria  Jumlah 
Pimpinan dan karyawan BAPSI Perguruan Tinggi di Surakarta 202 
-  Tidak menggunakan sistem yang terkomputerisasi (48) 
    Menggunakan sistem yang terkomputerisasi 154 
-  Tidak melakukan dan tidak terlibat dalam pengembangan 

sistem informasi  
(74) 

   Melakukan dan terlibat dalam pengembangan sistem informasi 80 
-  Tidak bersedia mengisi kuesioner atau menjadi responden (29) 
    Bersedia mengisi kuesioner atau menjadi responden 51 

Jumlah penyebaran kuesioner 51 
 

Berdasarkan kriteria di atas, jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 51 

kuesioner. Kemudian berdasarkan hasil pengembalian kuesioner, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel IV.3 
Daftar Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Kelompok Sampel Distribusi Kuesioner Dapat Dipakai 

1.   UMS 26 17 
2.   STIMIK AUB 8 7 
3.   STIMIK Duta Bangsa 17 14 

Jumlah 51 38 
Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel IV.3 menunjukkan bahwa responden yang memenuhi persyaratan 

untuk diteliti dan dianalisis berjumlah 38 orang yang berasal dari tiga kelompok 

sampel. Pendistribusian dan pengumpulan kembali kuesioner dilakukan secara 

langsung dengan mendatangi langsung kantor perguruan tinggi dan berlangsung 

pada bulan Januari 2009. Berdasarkan tabulasi hasil kuesioner, berikut ini 

ditunjukkan karakteristik responden ditinjau dari jenis kelamin dan jabatan: 



Tabel IV.4 
Karakteristik Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 
Pria 16 42,1% 
Wanita 22 57,9% 

Total 38 100,0% 
Jabatan   

Pimpinan unit 7 18,4% 
Karyawan 31 81,6% 

Total 38 100,0% 
Sumber: data primer 

 
Tabel IV.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin wanita yaitu sebanyak 57,9%, sedangkan 42,1% sisanya berjenis 

kelamin pria. Selanjutnya sebagian besar responden berstatus sebagai karyawan 

yaitu sebanyak 81,6%, sedangkan 18,4% sisanya merupakan pimpinan unit. Hal 

ini berarti karyawan bagian komputer perguruan tinggi di Surakarta mayoritas 

merupakan karyawan wanita dan masih berstatus sebagai karyawan. 

 

B. Uji Intrumen  

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan 

instrumen. Uji validitas dilaksanakan terhadap seluruh butir pernyataan 

dalam instrumen, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan 

skor totalnya pada masing-masing konstruk. Teknik korelasi yang digunakan 

adalah korelasi product moment Pearson dengan pengujian dua arah (two 

tailed test). Data diolah dengan bantuan program SPSS for Windows release 

11.0 dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Sedangkan hasilnya dijabarkan pada tabel IV.5 berikut ini. 



Tabel IV.5 
Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel  r correlation rkritis 5% Keterangan 
Partisipasi pemakai 

1 0,5029 0,320 Valid 
2 0,3817 0,320 Valid 
3 0,4230 0,320 Valid 
4 0,3441 0,320 Valid 
5 0,3526 0,320 Valid 
6 0,4196 0,320 Valid 
7 0,5706 0,320 Valid 
8 0,6172 0,320 Valid 
9 0,5094 0,320 Valid 
10 0,4622 0,320 Valid 
11 0,3522 0,320 Valid 
12 0,5226 0,320 Valid 
13 0,4055 0,320 Valid 
14 0,6534 0,320 Valid 
15 0,4557 0,320 Valid 
16 0,5332 0,320 Valid 
17 0,4014 0,320 Valid 
18 0,4841 0,320 Valid 
19 0,4954 0,320 Valid 

Kompleksitas tugas 
1 0,4459 0,320 Valid 
2 0,5671 0,320 Valid 
3 0,6191 0,320 Valid 
4 0,5529 0,320 Valid 
5 0,4630 0,320 Valid 
6 0,3552 0,320 Valid 

Kompleksitas sistem 
1 0,5132 0,320 Valid 
2 0,4826 0,320 Valid 
3 0,5316 0,320 Valid 

Pengaruh Pemakai 
1 0,5609 0,320 Valid 
2 0,4831 0,320 Valid 
3 0,5440 0,320 Valid 
4 0,4409 0,320 Valid 
5 0,4447 0,320 Valid 
6 0,4725 0,320 Valid 

Kepuasan pemakai 
1 0,4496 0,320 Valid 
2 0,5137 0,320 Valid 
3 0,4580 0,320 Valid 
4 0,5232 0,320 Valid 



Dari hasil uji validitas seperti yang disajikan pada tabel IV.5 

menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid karena nilai rhitung  lebih 

besar dari rtabel (0,320) pada taraf signifikansi 5%. Hasilnya menunjukkan 

bahwa seluruh item pernyataan adalah valid, sehingga sahih untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data. 

 
2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan 

alat ukur yang sama. Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji 

tingkat keandalan (reliability) dari masing-masing angket variabel. Apabila 

nilai Cronbach Alpha semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa 

semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4. Adapun secara ringkas hasil uji 

reliabilitas ditunjukkan dalam tabel IV.6.  

Tabel IV.6 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Koefisien Alpha Keterangan 

Partisipasi pemakai 0,7430 Reliabel 
Kompleksitas tugas 0,7559 Reliabel 
Kompleksitas sistem 0,6916 Reliabel 
Pengaruh pemakai 0,6721 Reliabel 
Kepuasan pemakai 0,6785 Reliabel 

Sumber: data diolah  
 
Pernyataan dinyatakan reliabel (handal) jika nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2001). Hasil uji reliabilitas menunjukkan 

bahwa semua nilai koefisien reliabilitas (r11) lebih besar dari 0,6, maka 



seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel. Hal ini berarti seluruh 

pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel (andal).  

 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki 

sebaran yang normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini 

digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk menerima atau menolak 

hipotesis dengan cara membandingkan p-value dengan taraf signifikansi (? ) 

sebesar 0,05. Jika p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil 

pengujian normalitas dari Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Lampiran 6 

dan secara ringkas ditunjukkan tabel IV.7 berikut. 

Tabel IV.7 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel  
Kolmogorov-

Smirnov 
p-Value Sig Keterangan 

Unstandardized 
residual 

0,419 0,995 p>0,05 Normal 

Sumber: Data Primer, diolah  

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2001), dapat 

diketahui bahwa p-value dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar dari ?  

(p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi 

normal atau memiliki sebaran data yang normal.  

 



b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Hasil 

uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Hasil pengujian multikolinieritas dapat 

dilihat pada Lampiran 7 dan secara ringkas ditunjukkan dalam tabel IV.8 

berikut ini.  

Tabel IV.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan 
Partisipasi pemakai 0,559 1,789 Bebas multikolinieritas 
Kompleksitas tugas 0,556 1,799 Bebas multikolinieritas 
Kompleksitas sistem 0,685 1,459 Bebas multikolinieritas 
Pengaruh pemakai 0,705 1,418 Bebas multikolinieritas 
Sumber: Data primer diolah 

 
  Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas memiliki 

nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2001), maka dinyatakan bahwa tidak ada 

gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) dari residual satu ke 

pengamatan yang lain. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

Lampiran 8 dan secara ringkas dapat ditunjukkan tabel IV.9 berikut ini. 



Tabel IV.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  thitung Sig. Keterangan 

Partisipasi pemakai -0,482 0,633 Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Kompleksitas tugas 
0,689 0,496 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Kompleksitas sistem 
-1,635 0,113 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Group cohesivenss 
0,767 0,449 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Partisipasi*Komp*Tugas 
-0,502 0,619 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 
Partisipasi*Komp*Siste
m 

0,350 0,729 Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Partisipasi*Peng. 
Pemakai 

0,177 0,861 Tidak terjadi 
heteroskedastisitas 

Sumber: data primer diolah 
 

Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel pada taraf 

signifikansi 5% sehingga tidak signifikan terhadap absolute residual (p>0,05). 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini (Ghozali, 2001).  

 
2. Pengujian Hipotesis  

a. Analisis Regresi Metode MRA (Moderating Regression Analysis) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi dengan metode MRA, yaitu untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

pemakai terhadap kepuasan pemakai dengan kompleksitas tugas, 

kompleksitas sistem, dan pengaruh pemakai sebagai variabel moderating. 



Perhitungan uji hipotesis dengan metode MRA selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 9-12. Adapun hasilnya dirangkum dalam tabel berikut : 

Tabel IV.10 
Hasil Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) 

 Persamaan Regresi F R2 Hasil 
H1 KP = 18,126 + 0,285 (PP) ….……...……. (1) 

         (2,782)*  
7,741 

(0,009) 
0,177 X1 berpengaruh positif 

terhadap Y 
H2 KP = 18,831 + 0,310 (PP) - 0,030 (KT)......(2) 

          (2,240)*  (-0,275) 
 

KP = 8,330 + 0,917 (PP) + 

0,330 (KT) +  0,022(PP*KT) 

…………...……….. .(3) 

            (3,009)* 

3,809 
(0,032) 

 
6,141 

(0,002) 

0,179 
 
 

0,294 

 
 
 
KT berperan sebagai  
pure moderator dalam 
hubungan PP dengan KP 

H3 KP = 13,080 + 0,322(PP) + 0,315 (KS)... …(4) 
          (3,382)*  (2,745)* 
 

KP = 7,835 + 0,732 (PP) + 

0,704 (KS) +  0,031(PP*KS) 

…………...………... (5) 

            (2,668)* 

8,341 
(0,001) 

 
8,904 

(0,000) 

0,323 
 
 

0,391 

 
 
 
KS berperan sebagai  
quasi moderator dalam 
hubungan PP dengan KP 

H4 KP = 11,205 + 0,283 (PP) + 0,238 (PeP).. …(6) 
          (2,791)*  (1,349) 
 

KP = 6,630 + 0,894 (PP) + 

0,375 (PeP) +  0,020(PP*PeP) 

...………...………... (7) 

            (2,760)* 

4,868 
(0,014) 

 
6,398 

(0,001) 

0,218 
 
 

0,304 

 
 
 
PeP berperan sebagai  
pure moderator dalam 
hubungan PP dengan KP 

Sumber: data primer diolah (Lampiran 9-12) 
Keterangan: * = nilai thitung diterima pada taraf signifikansi 5%  
 

b. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis regresi linier 

sederhana memperoleh nilai thitung sebesar 2,782 dan p-value sebesar 0,009. 

Karena thitung > ttabel (2,782 > 2,021) dengan p<0,05 diterima pada taraf 

signifikansi 5%, maka H1 diterima. Berarti partisipasi pemakai berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pemakai. Hasil uji F memperoleh nilai Fhitung 



sebesar 7,741 dengan nilai p=0,009 diterima pada taraf signifikansi 5%. 

Artinya model regresi sudah fit, sehingga partisipasi pemakai berpengaruh 

terhadap kepuasan pemakai. Selanjutnya hasil pengujian memperoleh nilai 

Adjusted R2 sebesar 0,177, artinya sekitar 17,7% variasi dari kepuasan 

pemakai dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi pemakai. 

c. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Metode MRA digunakan untuk menguji pengaruh interaksi tiap 

faktor kontingensi secara independen. Selain itu digunakan penambahan R2 

untuk menjelaskan kontribusi relatif dari dua faktor kontingensi dalam 

menjelaskan varians kepuasan pemakai. Pengujian hipotesis kedua (H2) 

dengan analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung untuk interaksi 

partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas sebesar 3,009 dan p-value 

sebesar 0,005. Karena thitung > ttabel (3,009 > 2,021) dengan p<0,05 diterima 

pada taraf signifikansi 5% dan H2 diterima. Artinya interaksi partisipasi 

pemakai dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kepuasan pemakai.  

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan metode MRA 

(persamaan 2 dan 3), nilai koefisien kompleksitas tugas tidak signifikan 

(b2=0), sedangkan interaksinya menunjukkan hasil yang signifikan (b3?0) 

pada taraf signifikansi 5%, maka kompleksitas tugas merupakan merupakan 

pure moderator yang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

pemakai dengan kepuasan pemakai.  

Hasil pengujian model memperoleh Fhitung = 6,141 dengan p=0,002, 

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (3;34) adalah sebesar 

2,92. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (6,141 > 2,92) dengan p<0,05, artinya model 



regresi tentang pengaruh partisipasi pemakai, kompleksitas tugas, dan 

interaksinya terhadap kepuasan pemakai sudah fit atau cocok.  

Hasil pengujian interaksi dari partisipasi pemakai dengan 

kompleksitas tugas memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,294 (lebih 

meningkat dari model regresi sederhana yang hanya sebesar 17,7%). Artinya 

29,4% variasi dari kepuasan pemakai dapat dijelaskan oleh partisipasi 

pemakai, kompleksitas tugas dan interaksinya. Sedangkan sisanya sebesar 

70,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.  

 
d. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis regresi metode MRA 

memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi pemakai dan kompleksitas 

sistem sebesar 2,668 dan p-value sebesar 0,012. Karena thitung > ttabel (2,668 > 

2,021) dengan p<0,05 diterima pada taraf signifikansi 5% dan H3 diterima. 

Artinya interaksi partisipasi pemakai dan kompleksitas sistem berpengaruh 

terhadap kepuasan pemakai.  

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan metode MRA 

(persamaan 4 dan 5), nilai koefisien kompleksitas sistem signifikan (b2?0) 

dan interaksinya menunjukkan hasil yang signifikan (b3?0) pada taraf 

signifikansi 5%, maka kompleksitas sistem merupakan quasi moderator 

yang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pemakai dengan 

kepuasan pemakai.  

Hasil pengujian model memperoleh Fhitung = 8,904 dengan p=0,000, 

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (2;34) adalah sebesar 



3,33. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (8,904 > 3,33) dengan p<0,05, artinya model 

regresi tentang pengaruh partisipasi pemakai, kompleksitas sistem, dan 

interaksinya terhadap kepuasan pemakai sudah fit atau cocok.  

Hasil pengujian interaksi dari partisipasi pemakai dengan 

kompleksitas sistem memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,391 (lebih 

meningkat dari model regresi sederhana yang hanya sebesar 17,7%). Artinya 

39,1% variasi dari kepuasan pemakai dapat dijelaskan oleh partisipasi 

pemakai, kompleksitas sistem dan interaksinya. Sedangkan sisanya sebesar 

60,9% dipengaruhi oleh variabel la in di luar model.  

 
e. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Pengujian hipotesis keempat (H4) dengan analisis regresi ganda 

memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi pemakai dan pengaruh 

pemakai sebesar 2,760 dan p-value sebesar 0,009. Karena thitung > ttabel (2,760 

> 2,021) dengan p<0,05 diterima pada taraf signifikansi 5% dan H4 diterima. 

Artinya interaksi partisipasi pemakai dan pengaruh pemakai berpengaruh 

terhadap kepuasan pemakai. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dengan 

metode MRA (persamaan 6 dan 7), nilai koefisien pengaruh pemakai adalah 

tidak signifikan (b2=0) dan interaksinya menunjukkan hasil yang signifikan 

(b3?0) pada taraf signifikansi 5%, maka pengaruh pemakai merupakan pure 

moderator yang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pemakai 

dengan kepuasan pemakai.  

Hasil pengujian model memperoleh Fhitung = 6,398 dengan p=0,001, 

sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (3;34) adalah sebesar 

2,92. Dikarenakan Fhitung > Ftabel (6,398 > 2,92) dengan p<0,05, artinya model 



regresi tentang pengaruh partisipasi pemakai, pengaruh pemakai, dan 

interaksinya terhadap kepuasan pemakai sudah fit atau cocok.  

Hasil pengujian interaksi dari partisipasi pemakai dengan pengaruh 

pemakai memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,304 (lebih meningkat dari 

model regresi sederhana yang hanya sebesar 17,7%)yang berarti 30,4% 

variasi dari kepuasan pemakai dapat dijelaskan oleh partisipasi pemakai, 

pengaruh pemakai dan interaksinya. Sedangkan sisanya sebesar 69,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.  

 

Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemakai berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pemakai dan H1 diterima. Hasil analisis regresi 

sederhana memperoleh nilai thitung > ttabel (2,782 > 2,021) diterima pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat partisipasi 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi, maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan pemakai. Sebaliknya semakin rendah tingkat partisipasi pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi, maka semakin rendah tingkat kepuasan 

pemakai. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis pertama (H1) yaitu 

partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pemakai. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandrairin dan Indriantoro (1997) 

Restuningsih dan Indriantoro (2000) yang membuktikan bahwa partisipasi 

pemakai berhubungan positif dengan kepuasan pemakai. 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi partisipasi pemakai dan 

kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kepuasan pemakai dan H2 diterima. 

Hasil analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 3,009 > 2,021 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka H2 diterima. Hasil analisis 

dengan metode MRA (persamaan 2 dan 3) menunjukkan hasil yang berbeda 

(b2=0;b3?0) pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti kompleksitas tugas 

merupakan pure moderator yang berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. Hubungan partisipasi pemakai 

dengan kepuasan pemakai akan lebih meningkat pada kompleksitas tugas yang 

berorientasi pada pekerjaan. Pengaruh positif berarti kompleksitas tugas yang 

semakin tinggi akan meningkatkan kepuasan pemakai dan sebaliknya 

kompleksitas tugas yang semakin rendah, maka kepuasan pemakai akan semakin 

rendah. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mc.Keen et.all (1994) yang membuktikan bahwa kompleksitas tugas dapat 

berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi dengan 

kepuasan pemakai.. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi partisipasi pemakai dan 

kompleksitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pemakai dan H3 diterima. 

Hasil analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,668 > 2,021 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka H3 diterima. Hasil analisis 

dengan metode MRA (persamaan 4 dan 5) menunjukkan hasil yang sama 

(b2?0;b3?0) pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti kompleksitas sistem 

merupakan quasi moderator yang berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. Hubungan partisipasi pemakai 



dengan kepuasan pemakai akan lebih meningkat pada kompleksitas sistem yang 

tinggi. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Chandrairin dan Indriantoro (1997)  yang membuktikan bahwa kompleksitas 

sistem berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi 

pemakai dengan kepuasan pemakai.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi partisipasi pemakai dan 

pengaruh pemakai berpengaruh terhadap kepuasan pemakai dan H4 diterima. 

Hasil analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 2,760 > 2,021 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka H4 diterima. Hasil analisis 

dengan metode MRA (persamaan 6 dan 7) menunjukkan hasil yang berbeda 

(b2=0;b3?0) pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti pengaruh pemakai 

merupakan pure moderator yang berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. Hubungan partisipasi pemakai 

dengan kepuasan pemakai akan lebih meningkat pada pengaruh pemakai yang 

tinggi. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Restuningsih dan Indriantoro (2000) yang membuktikan bahwa pengaruh 

pemakai dapat berperan sebagai variabel moderating dalam hubungan antara 

partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai. 

 

 

 



BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis MRA di bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Partisipasi pemakai berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai dan H1 

diterima. Hasil uji t memperoleh nilai thitung = 2,782 diterima pada taraf 

signifikansi 5% (p<0,05). Hasil pengujian koefisien determinasi memperoleh 

nilai Adjusted R2 sebesar 0,177, artinya sekitar 17,7% variasi dari kepuasan 

pemakai dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi pemakai. 

2. Interaksi partisipasi pemakai dan budaya organisais berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pemakai dan H2 diterima. Hasil analisis regresi MRA 

memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi dan kompleksitas tugas 

sebesar 3,009 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Kemudian hasil 

analisis dengan metode MRA (persamaan 2 dan 3) menunjukkan hasil yang 

berbeda (b2=0;b3?0). Artinya kompleksitas tugas merupakan pure moderator 

yang berpengaruh terhadap hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan 

pemakai.  

3. Interaksi partisipasi pemakai dan kompleksitas sistem berpengaruh terhadap 

kepuasan pemakai dan H3 diterima. Hasil analisis regresi MRA memperoleh 

nilai thitung untuk interaksi partisipasi dan kompleksitas sistem sebesar 2,668 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Kemudian hasil analisis dengan 
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metode MRA (persamaan 4 dan 5) menunjukkan hasil yang sama 

(b2?0;b3?0). Artinya kompleksitas sistem merupakan quasi moderator yang 

berpengaruh terhadap hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan 

pemakai.  

4. Interaksi partisipasi pemakai dan pengaruh pemakai berpengaruh terhadap 

kepuasan pemakai dan H4 diterima. Hasil analisis regresi MRA memperoleh 

nilai thitung untuk interaksi partisipasi dan pengaruh pemakai sebesar 2,760 

diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Kemudian hasil analisis dengan 

metode MRA (persamaan 6 dan 7) menunjukkan hasil yang berbeda 

(b2=0;b3?0). Artinya pengaruh pemakai merupakan pure moderator yang 

berpengaruh terhadap hubungan partisipasi pemakai dengan kepuasan 

pemakai.  

 

B.  Keterbatasan  

Dalam penelitian masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan dalam mengambil jumlah sampel penelitian, yaitu terbatas pada 

perguruan tinggi di Surakarta, sehingga hasil penelitian kurang 

menggambarkan fenomena yang sesungguhnya terjadi. 

2. Keterbatasan penggunaan metode survai bahwa peneliti tidak dapat 

mengontrol jawaban responden, dapat saja pengisian kuesioner ini dilakukan 

oleh orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat 

responden yang bersangkutan. 



C. Saran 

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kemampuan pemakai komputer 

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih 

diperluas yaitu tidak terbatas pada perguruan tinggi di Surakarta, sehingga 

hasil penelitian dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya menambah variabel lainnya, karena 

pada dasarnya masih banyak faktor- faktor lain yang mempengaruhi 

partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi dan kepuasan 

pemakai. 
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QUESIONER 

 

PENGARUH PARTISIPASI TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI DALAM 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DENGAN KOMPLEKSITAS TUGAS, 

KOMPLEKSITAS SISTEM DAN PENGARUH PEMAKAI SEBAGAI MODERATING 

VARIABLE 

 

Identitas Responden  

N a m a   :  ............................................................(Boleh tidak diisi) 

Jenis kelamin  :  Pria/Wanita 

Jabatan   :  Pimpinan/ Karyawan 

 
1. KOMPLEKSITAS TUGAS 

Pertanyaan berikut berkaitan hanya dengan aspek-aspek dari fungsi 

utama komputerisasi bisnis melalui pengembangan sistem. Yang dimaksud 

dengan tugas atau peranan disini berkaitan dengan setiap tugas yang Bpk/Ibu 

laksanakan untuk memenuhi tujuan dari fungsi utama bisnis. Dimohon untuk 

memberi respon pada tiap bagian di bawah ini dengan menggunakan skala 

berikut ini : 

1 

sangat 

salah 

2 

salah 

3 

agak 

salah 

4 

netral 

5 

agak 

benar 

6 

benar 

7 

sangat 

benar 

 
Pilihlah satu jawaban yang Bpk/Ibu anggap paling tepat, dengan memberi 

tanda silang (x) pada salah satu angka yang tersedia. 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 
1. 

 

Selalu jelas bagi saya tugas mana yang harus 

dikerjakan. 

       

2. Alasan mengapa saya harus mengerjakan 

setiap tugas (dari bermacam-macam tugas 

yang ada) sangatlah tidak jelas bagi saya. 

       

3. Saya selalu dapat mengetahui dengan jelas        



bahwa suatu tugas telah dapat saya selesaikan. 

4. Sejumlah tugas yang berhubungan dengan 

seluruh fungsi bisnis yang ada sangatlah tidak 

jelas atau membingungkan. 

       

5. Saya selalu dapat mengetahui dengan jelas 

bahwa saya harus mengerjakan suatu tugas 

khusus. 

       

6. Sangatlah tidak jelas bagi saya, cara 

mengerjakan setiap tugas yang harus saya 

lakukan selama ini. 

       

 

2. PARTISIPASI PEMAKAI 

Tujuan pertanyaan berikut adalah untuk mengidentifikasi tanggungjawab Bpk/Ibu 

dalam pengembangan dan implementasi sistem. 

 
No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

sebagai anggota tim proyek yang bertanggungjawab terhadap 

studi kelayakan dan analisa kebutuhan, informasi dari sistem? 

  

2. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

sebagai pimpinan tim proyek yang bertanggungjawab terhadap 

studi kelayakan dan analisa kebutuhan, informasi dari sistem? 

  

3. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengembangkan kebijakan pembiayaan sistem? 

  

4. Pernahkah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengevaluasi dan menyetujui kebijakan pembiayaan yang 

dikembangkan oleh departemen sistem info untuk sistem yang 

ada. 

  



5. Apakah  Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

diwawancarai oleh staf departemen sistem info sebagai bagian 

dari pengembangan kebutuhan info, untuk sistem yang ada? 

  

6. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

sebagai anggota tim proyek yang bertanggungjawab atas desain 

fisik (desain sistem dan file, pengkodean, menyiapkan prosedur 

dan dokumentasi) sistem? 

  

7. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mendefinisikan pengendalian sistem dan prosedur keamanan 

untuk sistem yang ada? 

  

8. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengevaluasi dan menyetujui pengendalian sistem dan prosedur 

keamanan yang didefinisikan oleh departemen sistem info untuk 

sistem yang ada? 

  

9. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mendefinisikan bentuk input/output layout layar, format laporan, 

dan lain- lain untuk sistem yang ada? 

  

10. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengevaluasi dan menyetujui input/output layar, format laporan, 

dan lain- lain untuk sistem yang ada? 

  

11. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

anggota tim proyek yang bertanggungjawab terhadap instalasi 

sistem? 

  

12. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengembangkan pengujian spesifikasi data untuk instalasi 

(pengujian sistem, pembentukan file, pelatihan, konversi) 

sistem? 

  

13. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengevaluasi dan menyetujui pengujian spesifikasi data yang 

dikembangkan oleh departemen sistem info untuk instalasi 

sistem? 

  



14. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengadakan pengujian sistem untuk penerapan sistem baru? 

  

15. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengevaluasi dan menyetujui hasil pengujian sistem yang 

dilaksanakan oleh departemen sistem info selama instalasi 

sistem baru? 

  

16. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengadakan pelatihan untuk pemakai sistem? 

  

17. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengevaluasi dan menyetujui pelatihan yang diadakan oleh 

departemen sistem info untuk pemakai sistem? 

  

18. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

mengembangkan penjadwalan proyek manajemen dan laporan 

kemajuan perkembangan sistem? 

  

19. Apakah Bpk/Ibu (atau seseorang di departemen Bpk/Ibu) 

melakukan review (telaah) terhadap penjadwalan proyek 

manajemen dan laporan kemajuan perkembangan sistem yang 

dbuat oleh departemen sistem info? 

  

 

3. KEPUASAN PEMAKAI 
 

1 

sangat tidak 

puas 

2 

tidak puas 

3 

kurang 

puas 

4 

netral 

5 

cukup 

puas 

6 

puas 

7 

sangat 

puas 

 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

1. Seberapa besar kepuasan Bpk/Ibu dengan 

keterlibatan dan partisipasi Bpk/Ibu dalam 

operasi dan pengembangan sistem yang sedang 

berlangsung serta penerapan sistem? 

       

2. Seberapa besar kepuasan Bpk/Ibu atas        



dukungan dan jasa yang diberikan oleh divisi 

sistem info/EDP? 

3. Seberapa besar kepuasan Bpk/Ibu atas info 

yang dihasilkan, peralatan, software dan 

dokumentasi? 

       

4. Secara ringkas, seberapa besar kepuasan 

Bpk/Ibu terhadap keseluruhan sistem info dan 

lingkungan jasa pendukungnya. 

       

 

4. PENGARUH PEMAKAI 

Enam pertanyaan berikut digunakan untuk mengukur keterlibatan dan 

pengaruh dalam tahap utama pada proses pengembangan sistem. Dimohon 

Bpk/Ibu menggunakan skala berikut :  

1 

tidak sama 

sekali 

2 

sangat 

kecil 

3 

kecil 

4 

sedang-sedang 

saja 

5 

banyak 

6 

sangat 

banyak 

 
1. Pada tahap apa pemakai atau kelompok pemakai, mengambil inisiatif untuk 

menjelaskan/menjernihkan info yang dibutuhkan? 

 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
a. Tahap desain?       

b. Tahap penerimaan/implementasi?       

 
2. Pada tahap apa pemakai atau kelompok pemakai, memandu, mengatur dan 

memimpin proses spesifikasi atau menjernihkan kebutuhan input serta detail 

untuk sistem yang ada? 

 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
a. Tahap desain?       

b. Tahap penerimaan/implementasi?       

 



3. Pada tahap apa pemakai atau kelompok pemakai, memandu, mengatur dan 

memimpin proses spesifikasi atau menjernihkan kebutuhan output dan detail 

untuk sistem yang ada? 

 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
a. Tahap desain?       

b. Tahap penerimaan/implementasi?       

 
4. Pada tahap apa pertemuan antara pemakai dan analis berisi pertanyaan dan 

jawaban yang dipilih oleh analis ketimbang pemakai? 

 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
a. Tahap desain?       

b. Tahap penerimaan/implementasi?       

 

5. Pada tahap apa Bpk/Ibu akan mengatakan bahwa analis, diasumsikan memiliki 

tanggungjawab utama untuk meyakinkan bahwa sistem yang ada telah 

memuaskan dan memenuhi kebutuhan serta tujuan yang ada? 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
a. Tahap desain?       

b. Tahap penerimaan/implementasi?       

 
6. Pada tahap apa pemakai atau kelompok pemakai, mempengaruhi secara dominan 

dalam pemanduan serta pengaturan terhadap perencanaan dan pengembangan 

sistem? 

 
No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
a. Tahap desain?       

b. Tahap penerimaan/implementasi?       

 

5. KOMPLEKSITAS SISTEM 

Berkaitan dengan sistem khusus ini, dimohon Bpk/Ibu melingkari 

angka yang dianggap paling tepat pada skala di bawah ini: 

 



1. Apakah persyaratan sistem telah dispesifikasikan dengan jelas? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Apakah persyaratan operasi dalam sistem merupakan hal yang kompleks? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
3. Secara keseluruhan, apakah perancangan (desain) sistem merupakan tugas yang 

kompleks? 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lampiran 2                  
Skor Hasil Kusioner Penelitian             
                    

No. Partisipasi Pemakai 

Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1

4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

8 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

9 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1

10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

11 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

13 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

15 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

16 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

17 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

18 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

20 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

21 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1

22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

24 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

25 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1

27 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1

28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

29 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0

31 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

32 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1

33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

34 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

35 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0

36 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1



37 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1

38 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
 



 
Lanjutan 
Skor 
Hasil 
Kusioner                        
                 

No. Kompleksitas Tugas Skor 
Kompleksitas 

Sistem Skor Pengaruh Pemakai 

Resp. 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 Total 1 2 3 4 5 

1 3 4 3 6 5 5 26 5 5 6 16 4 6 5 5 4 

2 5 6 6 7 6 7 37 4 6 5 15 4 5 6 4 6 

3 6 5 6 5 6 6 34 5 6 6 17 4 5 5 5 4 

4 6 6 6 5 5 4 32 6 6 5 17 5 4 6 5 4 

5 6 7 5 7 7 7 39 5 4 6 15 6 5 5 5 4 

6 6 5 5 6 7 7 36 6 5 4 15 5 4 4 6 6 

7 5 5 4 4 6 6 30 3 3 2 8 4 4 5 4 4 

8 7 6 7 6 6 7 39 3 3 3 9 5 3 5 4 4 

9 7 7 6 5 5 5 35 6 5 5 16 6 6 5 6 5 

10 5 4 4 6 5 7 31 7 4 5 16 5 5 5 6 6 

11 5 7 7 7 7 5 38 6 4 5 15 5 5 3 5 5 

12 7 6 6 6 6 7 38 4 6 4 14 6 6 6 5 4 

13 3 4 4 5 5 6 27 6 4 4 14 6 6 5 4 4 

14 7 6 6 7 7 6 39 4 3 5 12 4 5 5 5 4 

15 6 6 5 7 6 5 35 6 5 7 18 5 4 5 6 6 

16 5 6 7 6 7 7 38 4 5 5 14 5 5 5 5 5 

17 7 3 6 6 6 6 34 3 3 4 10 6 5 5 5 5 

18 5 5 6 6 6 5 33 6 5 4 15 6 6 5 4 5 

19 7 6 7 7 6 7 40 3 3 3 9 5 5 4 5 5 

20 5 7 6 7 7 6 38 3 4 4 11 5 5 4 4 5 

21 5 3 4 5 4 5 26 6 5 6 17 4 6 6 5 5 

22 7 7 5 7 7 6 39 5 4 5 14 5 6 6 5 6 

23 5 5 5 5 6 4 30 4 3 5 12 4 4 5 5 6 

24 6 6 6 6 5 4 33 5 5 6 16 6 6 3 3 4 

25 5 5 6 6 7 6 35 4 5 6 15 5 6 3 6 6 

26 6 5 7 7 6 5 36 5 6 4 15 4 5 6 5 5 

27 6 5 6 5 6 5 33 4 4 5 13 5 5 4 5 3 

28 6 7 7 7 6 6 39 7 4 6 17 3 5 6 6 5 

29 4 6 6 7 7 5 35 5 5 5 15 4 5 5 6 5 

30 6 5 7 7 6 7 38 4 6 5 15 5 5 5 5 5 

31 5 6 6 5 7 5 34 7 5 5 17 4 6 6 6 3 

32 6 5 5 5 5 7 33 5 7 5 17 5 5 6 4 5 

33 6 7 7 7 6 7 40 5 4 5 14 6 6 6 3 4 

34 7 5 6 7 6 7 38 4 4 5 13 4 6 4 6 3 



35 4 3 4 5 6 4 26 5 4 4 13 5 5 3 4 6 

36 5 6 7 6 6 6 36 4 5 5 14 4 6 6 4 4 

37 5 6 6 4 6 5 32 7 7 5 19 5 5 4 6 6 

38 5 6 6 7 7 6 37 6 7 7 20 6 5 6 4 5 
 



 
Lampiran 3          

Data Penelitian         
           

No PP KT KS PeP PP*KT PP*KS PP*PeP KP res_1 Abs_res

1 13 26 16 29 338 208 377 22 0,170 0,170
2 16 37 15 29 592 240 464 23 0,494 0,494
3 14 34 17 27 476 238 378 22 -0,984 0,984
4 12 32 17 28 384 204 336 23 0,749 0,749
5 18 39 15 29 702 270 522 24 1,122 1,122
6 16 36 15 30 576 240 480 22 -0,296 0,296
7 14 30 8 26 420 112 364 18 -2,446 2,446
8 13 39 9 26 507 117 338 19 -1,598 1,598
9 9 35 16 33 315 144 297 20 -0,735 0,735

10 17 31 16 33 527 272 561 26 -1,005 1,005
11 16 38 15 29 608 240 464 22 -0,502 0,502
12 17 38 14 32 646 238 544 22 0,223 0,223
13 5 27 14 28 135 70 140 19 0,445 0,445
14 18 39 12 28 702 216 504 24 1,579 1,579
15 11 35 18 31 385 198 341 26 0,301 0,301
16 14 38 14 30 532 196 420 24 2,382 2,382
17 12 34 10 29 408 120 348 22 2,101 2,101
18 13 33 15 30 429 195 390 24 2,434 2,434
19 17 40 9 28 680 153 476 20 -1,415 1,415
20 15 38 11 27 570 165 405 26 1,968 1,968
21 10 26 17 32 260 170 320 19 -1,522 1,522
22 18 39 14 32 702 252 576 20 -1,929 1,929
23 8 30 12 29 240 96 232 18 -1,012 1,012
24 15 33 16 27 495 240 405 23 0,060 0,060
25 11 35 15 31 385 165 341 24 2,968 2,968
26 15 36 15 28 540 225 420 22 -0,485 0,485
27 10 33 13 27 330 130 270 20 -0,524 0,524
28 15 39 17 30 585 255 450 23 0,335 0,335
29 11 35 15 29 385 165 319 20 -1,332 1,332
30 14 38 15 29 532 210 406 20 -2,100 2,100
31 12 34 17 30 408 204 360 23 0,987 0,987
32 13 33 17 30 429 221 390 23 0,815 0,815
33 17 40 14 28 680 238 476 21 -1,652 1,652
34 15 38 13 28 570 195 420 22 0,055 0,055
35 10 26 13 27 260 130 270 22 1,942 1,942
36 13 36 14 28 468 182 364 23 1,299 1,299
37 7 32 19 30 224 133 210 19 -2,596 2,596
38 16 37 19 31 592 304 496 24 -0,296 0,296
           

Keterangan:          
PP = Partisipasi Pemakai        

KT 
= Kompleksitas 
Tugas        



KS 
= Kompleksitas 
Sistem        

PeP = Pengaruh Pemakai        

PP*KT 
= Interaksi Partisipasi - Kompleksitas 
Tugas      

PP*KS 
= Interaksi Partisipasi - Kompleksitas 
Sistem      

PP*PeP 
= Interaksi Partisipasi - Pengaruh 
Pemakai      

KP = Kepuasan Pemakai        
 



Lampiran 4 
Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Partisipasi Pemakai 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01             ,7895          ,4132        38,0 
  2.     ITEM02             ,6316          ,4889        38,0 
  3.     ITEM03             ,6842          ,4711        38,0 
  4.     ITEM04             ,8684          ,3426        38,0 
  5.     ITEM05             ,6579          ,4808        38,0 
  6.     ITEM06             ,7632          ,4309        38,0 
  7.     ITEM07             ,7105          ,4596        38,0 
  8.     ITEM08             ,6579          ,4808        38,0 
  9.     ITEM09             ,7632          ,4309        38,0 
 10.     ITEM10             ,6842          ,4711        38,0 
 11.     ITEM11             ,6842          ,4711        38,0 
 12.     ITEM12             ,8158          ,3929        38,0 
 13.     ITEM13             ,6579          ,4808        38,0 
 14.     ITEM14             ,6316          ,4889        38,0 
 15.     ITEM15             ,7368          ,4463        38,0 
 16.     ITEM16             ,6316          ,4889        38,0 
 17.     ITEM17             ,6579          ,4808        38,0 
 18.     ITEM18             ,6842          ,4711        38,0 
 19.     ITEM19             ,7105          ,4596        38,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       13,4211    10,1422     3,1847         19 
 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        12,6316         9,2119        ,5029           ,7228 
ITEM02        12,7895         9,3599        ,3817           ,7374 
ITEM03        12,7368         9,2802        ,4230           ,7318 
ITEM04        12,5526         9,9296        ,3441           ,7486 
ITEM05        12,7632         9,7532        ,3526           ,7435 
ITEM06        12,6579         9,6366        ,4196           ,7436 
ITEM07        12,7105         8,9139        ,5706           ,7130 
ITEM08        12,7632         8,7262        ,6172           ,7058 
ITEM09        12,6579         9,1501        ,5094           ,7215 



ITEM10        12,7368         9,1721        ,4622           ,7268 
ITEM11        12,7368         9,7667        ,3522           ,7531 
ITEM12        12,6053         9,2183        ,5226           ,7212 
ITEM13        12,7632         8,2397        ,6055           ,7191 
ITEM14        12,7895         8,6031        ,6534           ,7003 
ITEM15        12,6842         9,2489        ,4557           ,7278 
ITEM16        12,7895         8,6572        ,5332           ,7032 
ITEM17        12,7632         9,9154        ,4014           ,7602 
ITEM18        12,7368         9,3883        ,4843           ,7367 
ITEM19        12,7105        10,2112        ,4954           ,7696 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     38,0                    N of Items = 19 
 
Alpha =    ,7430 
 



Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Kompleksitas Tugas 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            5,5789         1,0560        38,0 
  2.     ITEM02            5,5000         1,1330        38,0 
  3.     ITEM03            5,7368         1,0574        38,0 
  4.     ITEM04            6,0263          ,9440        38,0 
  5.     ITEM05            6,0526          ,7693        38,0 
  6.     ITEM06            5,8158         1,0096        38,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       34,7105    16,2653     4,0330          6 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        29,1316        11,9011        ,4459           ,7349 
ITEM02        29,2105        10,7653        ,5671           ,7002 
ITEM03        28,9737        10,8371        ,6191           ,6847 
ITEM04        28,6842        11,7895        ,5529           ,7063 
ITEM05        28,6579        13,0960        ,4630           ,7320 
ITEM06        28,8947        12,6913        ,3552           ,7575 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     38,0                    N of Items =  6 
 
Alpha =    ,7559 
 



Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Kompleksitas Sistem 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            4,9211         1,2166        38,0 
  2.     ITEM02            4,7105         1,1603        38,0 
  3.     ITEM03            4,8947         1,0343        38,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       14,5263     7,2290     2,6887          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01         9,6053         3,4346        ,5132           ,6531 
ITEM02         9,8158         3,7219        ,4826           ,6798 
ITEM03         9,6316         3,9687        ,5316           ,6756 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     38,0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    ,6916 
 



Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Pengaruh Pemakai 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            4,8684          ,8111        38,0 
  2.     ITEM02            5,1579          ,7543        38,0 
  3.     ITEM03            4,9474          ,9571        38,0 
  4.     ITEM04            4,8947          ,8634        38,0 
  5.     ITEM05            4,7632          ,9134        38,0 
  6.     ITEM06            4,5263          ,7965        38,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       29,1579     3,3257     1,8237          6 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        24,2895         3,4545        ,5609           ,6885 
ITEM02        24,0000         2,9730        ,4831           ,7427 
ITEM03        24,2105         3,2518        ,5440           ,6727 
ITEM04        24,2632         2,4694        ,4409           ,6782 
ITEM05        24,3947         2,6238        ,4447           ,6683 
ITEM06        24,6316         2,8876        ,4725           ,6615 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     38,0                    N of Items =  6 
 
Alpha =   ,6721 
 



Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Kepuasan Pemakai 
 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ITEM01            5,4474          ,9500        38,0 
  2.     ITEM02            5,3684          ,9130        38,0 
  3.     ITEM03            5,5526         1,0319        38,0 
  4.     ITEM04            5,7895          ,9052        38,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       22,1579     5,0555     2,2484          4 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ITEM01        16,7105         3,2923        ,4496           ,6618 
ITEM02        16,7895         3,1977        ,5137           ,6928 
ITEM03        16,6053         3,7589        ,4580           ,6802 
ITEM04        16,3684         3,4822        ,5232           ,6735 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     38,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,6785 
 
 



Lampiran 5 
Statistik Deskriptif 
 
Frequencies 

Statistics

38 38 38 38
0 0 0 0

13,421 34,711 14,500 21,947
14,000 35,000 15,000 22,000
13,000a 38,000 15,000 22,000

3,185 4,033 2,638 2,155

10,142 16,265 6,959 4,646
5,000 26,000 8,000 18,000

18,000 40,000 19,000 26,000

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Variance
Minimum
Maximum

Partisipasi
Pemakai

Kompleksitas
Tugas

Kompleksitas
Sistem

Kepuasan
Pemakai

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 



Lampiran 6 
Uji Normalitas Data 
 
NPar Tests 

Descriptive Statistics

38 9,61E-09 1,44764 -2,596 2,968Unstandardized Residual
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

38
9,6073E-09

1,44764
,068
,068

-,068

,419
,995

N
Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 



Lampiran 7 
Uji Multikolinieritas  
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

Pengaruh Pemakai,
Kompleksitas Tugas,
Kompleksitas Sistem,
Partisipasi Pemakai

a
, Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,568a ,323 ,241 1,8781
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pengaruh Pemakai,
Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem,
Partisipasi Pemakai

a. 

 

ANOVAb

55,498 4 13,875 3,934 ,010a

116,397 33 3,527

171,895 37

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengaruh Pemakai, Kompleksitas Tugas, Kompleksitas
Sistem, Partisipasi Pemakai

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

13,374 5,691 2,350 ,025
,326 ,130 ,482 2,516 ,017 ,559 1,789

-5,10E-03 ,103 -,010 -,050 ,961 ,556 1,799
,318 ,141 ,389 2,247 ,031 ,685 1,459

-8,07E-03 ,202 -,007 -,040 ,968 ,705 1,418

(Constant)
Partisipasi Pemakai

Kompleksitas Tugas
Kompleksitas Sistem
Pengaruh Pemakai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 



Lampiran 8 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Regression 

Variables Entered/Removed b

Partisipasi*Pengaruh Pemakai, Kompleksitas
Sistem, Pengaruh Pemakai, Kompleksitas Tugas,
Partisipasi*Kompleksitas Sistem, Partisipasi
Pemakai, Partisipasi*Kompleksitas Tugas

a
, Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Model Summary

,432a ,186 -,003 ,81658
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Partisipasi*Pengaruh Pemakai,
Kompleksitas Sistem, Pengaruh Pemakai,
Kompleksitas Tugas, Partisipasi*Kompleksitas
Sistem, Partisipasi Pemakai,
Partisipasi*Kompleksitas Tugas

a. 

 

ANOVAb

4,586 7 ,655 ,982 ,462a

20,004 30 ,667
24,590 37

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Partisipasi*Pengaruh Pemakai, Kompleksitas Sistem,
Pengaruh Pemakai, Kompleksitas Tugas, Partisipasi*Kompleksitas Sistem,
Partisipasi Pemakai, Partisipasi*Kompleksitas Tugas

a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 
 

Coefficientsa

,691 2,727 ,253 ,802
-6,45E-02 ,134 -,252 -,482 ,633
5,574E-02 ,081 ,276 ,689 ,496

-,172 ,105 -,557 -1,635 ,113
7,381E-02 ,096 ,165 ,767 ,449
-1,98E-03 ,004 -,358 -,502 ,619
2,295E-03 ,007 ,156 ,350 ,729
6,418E-04 ,004 ,083 ,177 ,861

(Constant)
Partisipasi Pemakai
Kompleksitas Tugas
Kompleksitas Sistem
Pengaruh Pemakai
Partisipasi*Kompleksitas Tugas
Partisipasi*Kompleksitas Sistem
Partisipasi*Pengaruh Pemakai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 



Lampiran 9 
Uji Hipotesis 1: PP ?  KP 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Partisipasi
Pemakai

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,421a ,177 ,154 1,9824
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Partisipasi Pemakaia. 
 

ANOVAb

30,419 1 30,419 7,741 ,009a

141,475 36 3,930

171,895 37

Regression

Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Partisipasi Pemakaia. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

18,126 1,411 12,850 ,000
,285 ,102 ,421 2,782 ,009

(Constant)
Partisipasi Pemakai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 



Lampiran 10 
Uji Hipotesis 2 
PP + KT ?  KP 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Kompleksitas Tugas,
Partisipasi Pemakai

a , Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,423a ,179 ,132 2,0083
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kompleksitas Tugas,
Partisipasi Pemakai

a. 

 

ANOVAb

30,725 2 15,362 3,809 ,032a

141,170 35 4,033

171,895 37

Regression

Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kompleksitas Tugas, Partisipasi Pemakaia. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

18,831 2,934 6,418 ,000

,310 ,138 ,458 2,240 ,032
-,030 ,109 -,056 -,275 ,785

(Constant)

Partisipasi Pemakai
Kompleksitas Tugas

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 



PP + KT + PP*KT ?  KP 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Partisipasi*Kompleksitas
Tugas, Kompleksitas
Tugas, Partisipasi Pemakai

a
, Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,593a ,351 ,294 1,8108
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Partisipasi*Kompleksitas
Tugas, Kompleksitas Tugas, Partisipasi Pemakai

a. 

 

ANOVAb

60,412 3 20,137 6,141 ,002a

111,483 34 3,279

171,895 37

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Partisipasi*Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Tugas,
Partisipasi Pemakai

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

8,330 4,379 1,902 ,066
,917 ,237 1,355 3,866 ,000
,330 ,155 ,618 2,130 ,041

,022 ,007 1,494 3,009 ,005

(Constant)
Partisipasi Pemakai
Kompleksitas Tugas

Partisipasi*Kompleksitas
Tugas

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 



Lampiran 11 
Uji Hipotesis 3 
PP + KS ?  KP 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Kompleksitas Sistem,
Partisipasi Pemakai

a , Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,568a ,323 ,284 1,8237
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kompleksitas Sistem,
Partisipasi Pemakai

a. 

 

ANOVAb

55,483 2 27,741 8,341 ,001a

116,412 35 3,326

171,895 37

Regression

Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kompleksitas Sistem, Partisipasi Pemakaia. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

13,060 2,256 5,789 ,000

,322 ,095 ,475 3,382 ,002
,315 ,115 ,386 2,745 ,009

(Constant)

Partisipasi Pemakai
Kompleksitas Sistem

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 



PP + KS + PP*KS ?  KP 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

Partisipasi*Kompleksitas
Sistem, Kompleksitas
Sistem, Partisipasi Pemakai

a
, Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,663a ,440 ,391 1,6826
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Partisipasi*Kompleksitas
Sistem, Kompleksitas Sistem, Partisipasi Pemakai

a. 

 

ANOVAb

75,631 3 25,210 8,904 ,000a

96,264 34 2,831

171,895 37

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Partisipasi*Kompleksitas Sistem, Kompleksitas Sistem,
Partisipasi Pemakai

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

7,835 2,858 2,741 ,010
,732 ,177 1,082 4,134 ,000
,704 ,180 ,862 3,907 ,000

,031 ,012 ,794 2,668 ,012

(Constant)
Partisipasi Pemakai
Kompleksitas Sistem

Partisipasi*Kompleksitas
Sistem

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 

 
 



Lampiran 12 
Uji Hipotesis 4 
PP + PeP ?  KP 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

Pengaruh Pemakai,
Partisipasi Pemakai

a , Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,467a ,218 ,173 1,9602
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pengaruh Pemakai, Partisipasi
Pemakai

a. 

 

ANOVAb

37,410 2 18,705 4,868 ,014a

134,484 35 3,842

171,895 37

Regression

Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengaruh Pemakai, Partisipasi Pemakaia. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

11,205 5,317 2,107 ,042

,283 ,101 ,417 2,791 ,008
,238 ,177 ,202 1,349 ,186

(Constant)

Partisipasi Pemakai
Pengaruh Pemakai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 



PP + PeP + PP*PeP ?  KP 
 
Regression 

Variables Entered/Removedb

Partisipasi*Pengaruh
Pemakai, Pengaruh
Pemakai, Partisipasi
Pemakai

a
, Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Model Summary

,601a ,361 ,304 1,7977
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Partisipasi*Pengaruh Pemakai,
Pengaruh Pemakai, Partisipasi Pemakai

a. 

 

ANOVAb

62,022 3 20,674 6,398 ,001a

109,873 34 3,232

171,895 37

Regression
Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Partisipasi*Pengaruh Pemakai, Pengaruh Pemakai,
Partisipasi Pemakai

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaib. 
 

Coefficientsa

6,630 5,150 1,287 ,207
,894 ,240 1,322 3,721 ,001
,375 ,169 ,317 2,214 ,034

,020 ,007 ,989 2,760 ,009

(Constant)
Partisipasi Pemakai
Pengaruh Pemakai

Partisipasi*Pengaruh
Pemakai

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Pemakaia. 
 

 
 



 

 
 
 


