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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Peran teknologi informasi dalam berbagai bidang menjadi sangat penting pada 

beberapa dekade terakhir. Kompetisi dalam dunia usaha baik perdagangan maupun 

jasa telah mendorong manajemen perusahaan untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitifnya. Salah satu solusi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif adalah 

dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi. 

Persaingan yang ketat membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat 

waktu dan tepat guna. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan peningkatan 

kualitas output informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sekaligus 

pengurangan biaya dan konsumsi waktu dalam proses operasi suatu perusahaan. Pada 

saat perusahaan mengalami krisis, sistem informasi sebagai bagian dari teknologi 
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informasi sangat membantu para pembuat keputusan dalam memecahkan masalah-

masalah kompleks yang terjadi ( Zviran, 2005). 

Sementara ketergantungan dunia usaha pada sistem perangkat lunak sekarang 

ini semakin meningkat, namun hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sistem 

tersebut harus sesuai dengan spesifikasi dan kriteria agar dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pemakainya (user).  

Untuk mendapatkan perangkat lunak (software) yang berkualitas sebagai upaya 

untuk meningkatkan pengembangan sistem perangkat lunak (software) terus menerus 

dilakukan pencarian jenis perangkat lunak (software) yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Menurut Lee et al. (2001) serta Cheon dan Stylianou (2001) program 

Total Quality Management (TQM) dapat membantu dalam memajukan kualitas 

sistem informasi. 

End User Computing (EUC) telah menjadi arti yang penting dalam mensuplai 

kekuatan komputer terhadap pembuat keputusan. Kenaikan jumlah yang cukup besar 

dari personal komputer, kenaikan permintaan untuk sistem pemrosesan informasi, 

sejumlah pengembangan untuk pekerjaan–pekerjaan yang masih harus diselesaikan, 

serta ketidakpuasan pemakai telah membuat kontribusi yang cukup besar terhadap 

pertumbuhan pengembangan sistem untuk pemakai (end-user). EUC di banyak 

perusahaan mampu membuat anggaran untuk sumberdaya komputer hingga 50% 

dengan suatu estimasi setinggi 75% (Nord dan Nord 1994). 

Perusahaan melakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang 

dimilikinya dengan memodifikasi atau mengubah sebagian atau keseluruhan sistem 
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informasi. Proses ini merupakan aktivitas yang berkesinambungan sehingga  

membutuhkan komitmen substansial mengenai waktu dan sumber daya (Guimaraes 

dan Igbaria, 1997). 

Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan 

implementasi secara hati–hati. Dalam suatu organisasi, sebuah sistem yang didesain 

dengan baik mungkin mengalami kegagalan, namun sistem serupa yang desainnya 

lemah dalam organisasi yang lain dinyatakan berhasil. Berbagai alasan ditelusuri 

hingga ke faktor manusia. Para karyawan yang merupakan end-user mungkin saja 

tidak menyukai dan tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap suatu sistem dengan 

baik bisa menyebabkan kegagalan dalam pengembangan sistem itu sendiri. 

Kegagalan tersebut disebabkan karena adanya tentangan terhadap sistem baru. 

Tentangan dapat timbul karena adanya ketidaksukaan pada perubahan atau karena ciri 

desain yang membuat sistem sebagai suatu hal yang mengganggu para pemakai 

(Darwindrasati, 2006). 

Untuk mengatasi tentangan tersebut, umumnya disepakati bahwa peran serta 

pemakai dan komunikasi merupakan cara yang paling baik. Pemakai akan cenderung 

menerima sistem dimana mereka ikut mendesainnya, karena mereka merasakan 

perlunya ciri desain tersebut untuk memenuhi kebutuhan atas penyediaan informasi. 

Para pemakai juga akan memperoleh kepuasan dengan mendesain sistem yang baru, 

walaupun sistem yang baru tersebut dapat merusak rutinitas yang sudah ada. 

Keikutsertaan memungkinkan para pemakai mengawasi perubahan sehigga mereka 

memperoleh rasa aman terhadap sistem.   
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Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor komunikasi pemakai-

pengembang dan konflik pemakai terhadap pengembangan kualitas sistem sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Guimaraes et al. (2003). 

 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian mengenai pengaruh faktor komunikasi pemakai-pengembang dan 

konflik pemakai terhadap pengembangan kualitas sistem dilakukan karena aktivitas 

keseharian pemakai akhir (end-user) sistem tidak pernah terlepas dari penggunaan 

sistem yang menuntut mereka untuk bekerja secara professional sehingga selain harus 

mampu mengoperasikan sistem yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, juga harus 

mampu memahami sistem yang dihadapi. Proses pengembangan kualitas sistem 

merupakan area yang penting dimana disitu terdapat keterlibatan langsung antara 

pemakai dengan pengembang serta kemungkinan untuk munculnya konflik pemakai.   

Berdasar uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengembangan kualitas sistem dari 

sudut pandang persepsi pemakai akhir (end-user) terhadap kualitas sistem informasi. 

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah komunikasi 

pemakai-pengembang dan konflik pemakai mempengaruhi dalam proses 

pengembangan kualitas sistem pada perusahaan perbankan di Wilayah Surakarta ?”  
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh faktor komunikasi pemakai–pengembang dan konflik pemakai 

dalam pengembangan kualitas sistem. 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, yang antara 

lain adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada 

perusahaan perbankan untuk lebih memperhatikan faktor komunikasi antara 

pemakai-pengembang serta konflik pemakai terkait pengembangan kualitas 

sistem sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan manajemen 

untuk sistem selanjutnya. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai wahana untuk menerapkan 

teori–teori yang diperoleh dari perkuliahan, serta menambah pengalaman untuk 

mengenal lebih jauh aplikasi teori yang diperoleh untuk diterapkan di dalam 

organisasi dan kehidupan sesungguhnya. 
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3. Bagi pihak lain 

Memberikan informasi dan bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan 

dan peneliti selanjutnya yang membutuhkan penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan serta kajian lebih luas dalam bahasan ini. 

 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan penelitian 

(skripsi) ini, maka penulisannya akan dibagi dalam lima bab yang sistematis berikut. 

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II  : Landasan teori 

Bab ini menguraikan landasan teori, kerangka teori, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III : Metode penelitian 

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai 

variabel penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengujian 

data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Analisis data dan Pembahasan 

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat uji 

yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.  
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BAB V : Kesimpulan, Keterbatasan, Saran, dan Implikasi 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang 

dilakukan, keterbatasan dalam penelitian serta jumlah saran dan implikasi 

yang perlu dicermati untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. TELAAH PUSTAKA 

 

1. Pengertian Kualitas Sistem 

 Kata kualitas sering terdengar, namun kadang kurang dapat dipahami hakikat 

yang terkandung di dalamnya. Banyak definisi yang berbeda, bervariasi dari yang 

konvensional sampai yang lebih strategik. Secara konvensional, kualitas didefinisikan 

dengan penggambaran karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performansi, 

keandalan, kemudahan dalam penggunaan, estetika dan sebagainya. 

 Dalam era globalisasi, secara strategik kualitas didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 
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needs of customers). Keunggulan ini terdiri atas karakteristik produk dan pelayanan 

yang menyertainya. Juga memiliki keunggulan langsung dan tidak langsung dari 

produk tersebut. 

 Karakteristik sistem kualitas modern dapat dicirikan dalam lima aspek, yaitu 

berorientasi pada pelanggan, adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen 

puncak, adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk 

berkualitas, adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan 

dan adanya suatu filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup 

(way of life). 

 Dalam aspek selanjutnya, manajemen kualitas didefinisikan sebagai suatu cara 

meningkatkan performansi secara terus menerus (continuous improvement) pada 

setiap level operasi atau proses, dalam setiap wilayah fungsional dari suatu organisasi 

dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Kualitas dapat 

dicapai melalui perbaikan proses. Perbaikan atau peningkatan kualitas proses akan 

meningkatkan keseragaman output/produk, mengurangi pemborosan tenaga kerja, 

waktu dan material serta peningkatan output dengan usaha yang minimum. 

Komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem (system quality), kualitas 

informasi (information quality) dan kualitas layanan (service quality). Kualitas  

sistem dalam sistem informasi menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk 

performa sistem dan user interface. Kemudahan penggunaan (ease of use), 

kemudahan untuk dipelajari (ease of learning), response time, usefulness, 
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ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang dapat 

dinilai dari kualitas sistem.  

Sistem memiliki arti yang bermacam-macam. Dalam konteks sistem 

informasi, sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari komponen-komponen 

yang saling berhubungan  dan saling bekerjasama untuk memenuhi suatu tujuan 

fungsi tertentu. Oleh karena itu komponen-komponen dalam sistem tidak dapat lepas 

dan berdiri sendiri. Komponen-komponen tersebut harus saling berinteraksi agar 

tujuan sistem tercapai.  

 Selain itu sistem diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang saling 

berhubungan yang berguna untuk mentransformasikan input menjadi output. 

Komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses 

dan menyimpan informasi untuk tujuan membantu perencanaan, pengendalian, 

koordinasi dan pengambilan keputusan perusahaan, meskipun setiap komponen 

sistem sederhana, sistem tetap tidak akan berguna jika komponen-komponennya tidak 

saling bekerjasama. 

 Sistem informasi (SI) mengandung banyak subsistem. Sistem informasi (SI) 

perusahaan yang lengkap terdiri dari : 

a. Transaction processing system, merupakan suatu sistem yang melakukan 

pemrosesan data dari transaksi bisnis sehari-hari. Misalnya data tentang 

penjualan, pesanan, dan jumlah stock serta persediaan. 
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b. Management information system adalah suatu sistem informasi yang bertujuan 

memberi informasi bagi pengambilan keputusan yang terstruktur dan sering 

terjadi. 

c. Decission  support system bertujuan membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan bagi permasalahan yang unik dan tidak terstruktur. 

 d. Office information system merupakan suatu gabungan dari kegiatan 

pengolahan data, telekomunikasi, serta pengolahan informasi. 

Ukuran kepuasan pemakai (UIS) pada sistem komputer dicerminkan oleh 

kualitas sistem yang dimiliki (Guimaraes dan O’Neal, 1995). Kepuasan pemakai 

terhadap suatu sistem adalah bagaimana cara pemakai memandang sistem informasi 

secara nyata tetapi tidak pada kualitas sistem secara teknik (Guimaraes et al., 2003).  

Brabander dan Thiers (1984) menyebutkan kualitas pengembangan sebuah 

sistem secara langsung direfleksikan dengan kesuksesan. Kesuksesan sistem 

dijelaskan sebagai efisiensi akhir dalam penyelesaian tugas dimana sistem informasi 

dikembangkan. Perilaku user mejadi faktor perantara yang penting dalam proses, 

sebab user merupakan orang yang menyelesaikan tugas. Tugas yang harus 

diselesaikan merupakan salah satu dari pemrosesan informasi. Sistem informasi yang 

dikembangkan harus menyediakan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu sistem 

secara langsung dihubungkan dengan penyelesaian tugas. 

Berbagai kelompok analis sistem dan pemrogram telah banyak membangun 

sistem informasi namun pada akhirnya ditinggalkan oleh pemakai. Hal ini 
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dikarenakan sistem yang dikembangkan lebih berorientasi pada pengembang, 

akibatnya. 

a. Sistem dirasa kurang user friendly bagi pemakai, khususnya staf perusahaan 

sebagai end- user yang bertugas mengoperasikannya. 

b. Sistem dinilai kurang memberikan rasa nyaman dan kurang interaktif, sehingga 

pemakai merasa tidak paham terhadap fasilitas yang disediakan. 

c. Tampilan sistem dinilai sulit dipahami, karena sistem menu dan tata letak kurang 

memperhatikan kaidah kebiasaan perilaku end- user. 

d. Pemakai sistem merasa dipaksa untuk mengikuti prosedur yang dikembangkan 

sehingga menilai bahwa sistem kurang dinamis dan kaku (Darwindrasati, 2006). 

Hal-hal tersebut harus dihindari agar jangan sampai sistem informasi yang 

dikembangkan justru mempersulit proses transaksi dan perolehan informasi yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan.  

Ada beberapa model yang biasa dan sering digunakan dalam evaluasi sistem 

informasi, diantaranya adalah: 

a. Technology Acceptance Model (TAM) 

Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi untuk 

mengetahui reaksi pengguna terhadap sistem informasi. TAM adalah teori sistem 

informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan 

menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan 
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untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi 

keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut, 

khususnya dalam hal: usefulness (pengguna yakin bahwa dengan menggunakan 

sistem ini akan meningkatkan kinerjanya), ease of use (di mana pengguna yakin 

bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskannya dari kesulitan, dalam artian 

bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya) (Doll dan Torkzadeh, 1989). 

b. End User Computing (EUC) Satisfaction 

Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang dalam 

disiplin ilmu sistem informasi. Dalam lingkup end-user computing, sejumlah studi 

telah dilakukan untuk meng-capture keseluruhan evaluasi di mana pengguna akhir 

telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi (misalnya kepuasan) dan 

juga faktor-faktor yang membentuk kepuasan ini (Doll dan Torkzadeh, 1989). 

 

Evaluasi dengan menggunakan model ini lebih menekankan kepuasan 

(satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai isi, 

keakuratan, format, waktu dan kemudahan penggunaan dari sistem. 
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c. Task Technology Fit (TTF) Analysis 

Inti dari Model Task Technology Fit adalah sebuah konstruk formal yang 

dikenal sebagai Task-Technology Fit (TTF), yang merupakan kesesuaian dari 

kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan yaitu kemampuan 

teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Teknologi 

informasi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu dan dapat digunakan 

jika kemampuan teknologi informasi cocok dengan tugas-tugas yang harus dihasilkan 

oleh pengguna (Doll dan Torkzadeh, 1989). 

d. Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model 

 Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni 

Manusia (Human), Organisasi (Organization) dan Teknologi (Technology). dan 

kesesuaian hubungan di antaranya. Komponen Manusia (Human) menilai sistem 

informasi dari sisi penggunaan sistem (system use) pada frekwensi dan luasnya fungsi 

dan penyelidikan sistem informasi. System use juga berhubungan dengan siapa yang 

menggunakan (who use it), tingkat penggunanya (level of user), pelatihan, 

pengetahuan, harapan dan sikap menerima (acceptance) atau menolak (resistance) 

sistem. Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman 

pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem 

informasi. User satisfaction dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat (usefulness) 
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dan sikap pengguna terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik 

personal.  

Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan 

lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, politik, hirarki, 

perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen dan komunikasi. 

Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen dan dukungan staf merupakan bagian 

yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Adapun lingkungan organisasi 

terdiri dari sumber pembiayaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan 

interorganisasional dan komunikasi.   

Komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem (system quality), kualitas 

informasi (information quality) dan kualitas layanan (service quality). Kualitas sistem 

dalam sistem informasi menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk 

performa sistem dan user interface. Kemudahan penggunaan (ease of use), 

kemudahan untuk dipelajari (ease of learning), response time, usefulness, 

ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang dapat 

dinilai dari kualitas sistem. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 

informasi antara lain adalah kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu, ketersediaan, 

relevansi, konsistensi, dan data entry. Kualitas layanan berfokus pada keseluruhan 

dukungan yang diterima oleh service provider sistem atau teknologi. Service quality 
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dapat dinilai dengan kecepatan respon, jaminan, empati dan tindak lanjut layanan 

(Doll dan Torkzadeh, 1989). 

 Analisis kelayakan pengembangan sistem harus mempertimbangkan faktor 

pemakai, karena merekalah yang akan menggunakan dan mengoperasikan sistem 

informasi. Analis kelayakan harus dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan 

para pemakai sistem informasi tersebut serta menempatkan pemakai sistem sebagai 

konsultan utamanya sebab pemakai lebih mengerti kondisi lingkungan, motivasi diri 

serta kemampuan pribadinya agar dapat dikembangkan suatu sistem yang mudah 

digunakan dan menarik bagi para pemakai. Para pemakai juga dapat berpartisipasi 

sebagai pengontrol dan penguji atas kualitas sistem informasi yang dikembangkan 

sehingga ketika sistem digunakan dan dioperasikan mereka dapat menilai sistem 

tersebut telah sesuai kebutuhan mereka atau belum. 

 Para analis dan pengembang perlu memperhatikan teknik perancangan dan 

pengembangan sistem secara partisipatif, yaitu dengan cara melibatkan partisipasi 

pemakai dalam proses perancangan dan pengembangan sistem agar sistem informasi 

yang dikembangkan dapat berhasil dan memiliki kualitas yang baik. Partisipasi 

pemakai ini diwujudkan dengan menjalin komunikasi antara pemakai dan 

pengembang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi munculnya 

konflik baik berasal dari pemakai sendiri, pemakai dengan pengembang, pemakai 

dengan lingkungannya, maupun pemakai dengan sistem itu sendiri (Kenneth et al., 

2002). 
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4. Komunikasi Pemakai-Pengembang 

 Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari 

bahasa latin communis yang berarti “sama”, communico, communicato atau 

communicare yang berarti “sama“ (to make common). Akan tetapi, definisi-definisi 

kontemporer menyatakan bahwa komunikasi merujuk pada cara–cara berbagi suatu 

pikiran, suatu makna, atau suatu pesan. Komunikasi juga didefinisikan sebagai 

“berbagi pengalaman” (Darwindrasati, 2006). 

 Pengembang sistem informasi pada umumnya terdiri dari beberapa orang. Hal 

tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sistem biasanya tidak dikembangkan oleh 

seorang profesional informasi saja. Suatu sistem informasi merupakan hasil 

pemikiran dan tindakan dari berbagai elemen organisasi, termasuk analis, perancang, 

pemrogram, klien, dan pembuat keputusan (McKeen, 1994). 

 Dalam melakukan pengembangan sistem informasi perusahaan, pengembang 

harus mengetahui bentuk sistem apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam perusahaan 

tersebut. Pengembang perangkat lunak (software) harus mampu memahami pemakai 

dalam menampilkan persepsi mereka atas inovasi perangkat lunak (software) 

sehingga akan membantu pengembang perangkat lunak (software), juga pemakai 

sendiri dalam evaluasi, seleksi, dan implementasi mereka serta kelanjutan dari 

penggunaan perangkat lunak (software) (Chiasson dan Lovato, 2001). Dengan 

demikian pengembang mengetahui bentuk sistem informasi yang mampu memenuhi 

kepuasan para pemakainya yakni  end-user sistem tersebut. Selain itu, pengembang 

sistem informasi juga harus mempertimbangkan segi manfaat yang akan diperoleh 
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perusahaan untuk mencapai peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja serta besarnya 

biaya yang akan dibutuhkan untuk pengembangan sistem informasi tersebut. 

Keberhasilan terbaik dari kualitas perangkat lunak (software) adalah ketika 

manajemen puncak membuat manajemen infrastruktur yang menunjukkan proses 

desain serta melibatkan stakeholder sistem dalam proses pengembangan desain 

sistem (Ravichandran dan Arun Rai, 2000). Sebagai cara yang paling tepat dilakukan 

adalah melibatkan pengembang sistem informasi dan pemakai dengan melakukan 

komunikasi antara pemakai dan pengembang (Chiasson dan Dexter, 2001). 

 Komunikasi akan memudahkan pertukaran informasi yang esensial bagi 

penentuan kebutuhan sistem dan keberhasilan usaha pengembangan sistem (Verrijn 

dan Anzenhofer dalam Mc Keen, 1994). 

Komunikasi memegang peranan penting dalam memudahkan proses dari 

aplikasi pengembangan sistem. Menurut Robey dan Farrow (1982), dijelaskan bahwa 

komunikasi yang efektif ini sangat menunjang partisipasi pemakai dengan menjadi 

sarana untuk mengidentifikasi konflik dan mencari penyelesaiannya.  

Pengembang dan pemakai bersama-sama memiliki kesempatan untuk 

menciptakan pengetahuan dengan melakukan eksplorasi penuh pada sistem baru yang 

potensial. Pemakai memiliki informasi dan pengetahuan tentang dinamika lingkungan 

kemudian belajar untuk membuat pelaporan atas persepsi mereka sendiri terhadap 

sistem yang baru, dan analis memiliki waktu untuk mengadakan analisis sistematis 

untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang kompleks agar sesuai dengan 

kondisi lingkungan pemakai (Barton dan Sinha, 1993).  
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Lucas (1975) menyatakan tentang pentingnya warna hubungan antara 

pemakai–pengembang : “hubungan pemakai–pengembang dapat diartikan secara 

langsung atas kesuksesan dan kegagalan dalam proyek pengembangan sistem yang 

utama”. Green (1989) menyatakan bahwa masalah potensial yang muncul antara 

pemakai-pengembang kemungkinan berasal dari perbedaan persepsi. 

Dalam psikologi komunikasi ada dua bentuk kegagalan komunikasi, yaitu 

kegagalan primer dan kegagalan komunikasi sekunder. Kegagalan komunikasi primer 

adalah kegagalan komunikan menerima isi pesan secara cermat, sedangkan kegagalan 

komunikasi sekunder terjadi karena hubungan komunikator dan komunikan tidak 

hangat. Kemampuan komunikan menerima isi pesan dan adanya hubungan 

interpersonal yang baik merupakan dua syarat komunikasi yang efektif. 

Kegagalan komunikasi primer dapat dihindari jika komunikan memahami 

paling tidak psikologi komunikator dan psikologi pesan. Psikologi komunikator 

adalah karakteristik personal komunikator, sedangkan psikologi pesan adalah 

karakteristik dari pesan yang disampaikan. Aristoteles menyatakan bahwa persuasi 

akan tercapai jika karakteristik personal pembicara baik, yaitu dia memiliki 

kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Karakteristik pesan meliputi karakteristik 

linguistik (verbal), paralinguistik (cara-cara manusia mengucapkan kata atau 

kalimat), dan ekstralinguistik (non verbal). Untuk menghindari kegagalan komunikasi 

sekunder harus ditumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. Hubungan 

interpersonal yang baik dapat ditumbuhkan melalui tiga hal, yaitu: (a) membangun 

rasa saling percaya antara komunikan dan komunikator, (b) mengurangi sikap 
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defensif dalam berkomunikasi, dan (c) menerapkan sikap terbuka (open-mindedness) 

dalam berkomunikasi. Dalam analisis sistem, kualitas informasi muncul selama 

analisis permintaan dan fase pendefinisian tergantung pada cara pengembang 

menyajikan saling pengertian yang muncul dari proses komunikasi yang efektif 

dengan klien mereka yakni end-user sistem. Jika pengembang mampu untuk 

berkomunikasi secara efektif, informasi akan dapat ditransfer lebih mudah, dan 

misinformation serta misinterpretation yang terjadi akan menjadi lebih kecil sehingga 

hasil yang sesuai dengan keinginan pemakai terpenuhi (Tan Margareth, 1994). 

Hal–hal di atas menunjukkan bahwa pengembangan sistem merupakan sebuah 

proses sosial pengenalan perubahan  technological dalam organisasi, yang melibatkan 

interaksi antara pemakai–pengembang  (Robey and Farrow, 1982). 

 

5. Konflik Pemakai 

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. 

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau 

lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak 

lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 

Dalam ilmu perilaku organisasi konflik dirumuskan sebagai: “sebuah proses 

dimana sebuah upaya sengaja dilakukan oleh orang lain dalam berbagai bentuk 

hambatan (blocking) yang menjadikan orang lain tersebut merasa frustasi dalam 

usahanya mencapai tujuan yang diinginkan atau merealisasikan minatnya”. Dengan 
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demikian yang dimaksud dengan konflik adalah proses pertikaian yang terjadi 

sedangkan peristiwa yang berupa gejolak dan sejenisnya adalah salah satu 

manifestasinya. 

 Konflik adalah fenomena yang menembus sejumlah besar proses dan hasil 

organisasi. Kehadiran dan manajemen konflik telah diketahui dalam banyak bidang 

termasuk psikologi, komunikasi,  perilaku organisasi , sistem informasi,  dan 

marketing  (Putnam and Poole, 1989;  Robey et al., 1989).  

Konflik dalam pengembangan sistem biasanya merupakan kasus yang khusus 

dalam interdepartemental atau sisi konflik dalam organisasi, dimana departemen 

dengan sub tujuan berbeda akan secara intensional maupun tidak mencampuri tujuan 

satu sama lain untuk mencapai sub tujuan (Robey and Farrow, 1989). 

Menurut Wilson dan Waltman (1988), definisi dari konflik pemakai 

menyatakan tiga kunci yaitu: konflik yang terjadi antara kelompok yang berinteraksi, 

adanya divergensi kepentingan, pendapat, atau tujuan diantara kelompok tersebut, 

dan perbedaan tersebut menjadi tidak cocok. Kondisi seperti itu seringkali terjadi 

selama pengembangan sistem dalam setiap kasus konflik antara pemakai dan 

pengembang sistem diharapkan menghasilkan hasil yang negatif selama proses 

pengembangan sistem. Guimaraes et al. (2003) menjelaskan bahwa beberapa konflik 

mungkin merusak komunikasi selama proses pengembangan, dan menurunkan 

keberanian pemakai untuk berpartisipasi.  
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Pengembangan sistem informasi merupakan tempat dimana banyak sekali 

gejala konflik teridentifikasi termasuk kecemburuan dan permusuhan (Smith dan  

McKeen 1992), serta komunikasi yang lemah (Franz and Robey, 1984). Sebagaimana 

yang dicatatkan McKeen  dan Smith (1992) (p.55) : 

“...conflict is a very real part of IS in corporate life and a major obstacle to 
effective computerization...Conflict appears between IS and almost all other 
departments in a wide variety of contexts...Lack of trust and understanding, hostility, 
and frustation with the other group are typical of these conflict relationship and these 
symptoms were evident between business manager and IS personnel...Some IS 
managers believe that users are hostile...On the other hand, business managers 
apparently feel that IS is not responsive to their needs and does not understand 
business needs”. 

 
Diskusi di atas menunjukkan bagian konflik antara pemakai–pengembang tak 

dapat dihindarkan dari proses pengembangan sistem. Tingkatan dimana pemakai-

pengembang dapat bernegosiasi dan menyelesaikan pandangan yang berbeda adalah 

tingkatan dimana hasil dari sistem akan dengan sukses masuk ke dalam organisasi. 

   

B. KERANGKA TEORITIS 

Penelitian ini merupakan pengaruh langsung antara variabel independen 

dengan proksi, komunikasi pemakai-pengembang, dan konflik pemakai terhadap 

variabel dependen yang diproksikan oleh kualitas sistem.  
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Berdasar rerangka konseptual di atas, peneliti dapat menarik beberapa hipotesis 

sebagai berikut. 

 

Gambar 1: Model Penelitian 

Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Pengembangan  

Kualitas Sistem 

 

 Komunikasi Pemakai-Pengembang (X1) 

                         Kualitas Sistem (Y) 

Konflik Pemakai (X2)      

 

H1:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi pemakai-pengembang terhadap 

kualitas sistem. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara konflik pemakai terhadap kualitas sistem.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

DESAIN PENELITIAN 

 Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal 

hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif yang dibuat sedemikian rupa 

agar hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

ada. Tujuan dari memahami desain penelitian adalah untuk mengerti beberapa aspek 

yang berbeda yang relevan untuk mendesain suatu studi penelitian, menjamin 

keakuratan penelitian, meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan penelitian, 

dan menjamin kemampuan generalisasi dalam penelitian (Sekaran, 2000). Desain 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah hypothesis testing, yaitu untuk menguji pengaruh 

faktor komunikasi pemakai-pengembang dan konflik pemakai dalam proses 

pengembangan kualitas sistem. 

Luasnya Campur Tangan dari Peneliti 
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Campur tangan peneliti terhadap penelitian ini adalah minimal bahkan tidak 

ada. Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data primer, yaitu berupa tanggapan 

atas pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, sehingga peneliti tidak 

mempengaruhi jawaban responden terhadap kuesioner tersebut.  Menurut Sekaran 

(2000), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu-

individu, kelompok-kelompok tertentu, dan juga responden yang telah ditentukan 

secara spesifik yang memiliki data secara spesifik dari waktu ke waktu. Data primer 

penelitian ini diperoleh melalui survei, yaitu dengan cara penyebaran kuesioner 

secara langsung kepada responden. 

Tempat penelitian 

Peneliti melakukan penelitian secara langsung pada lapangan. Kuesioner 

diberikan secara langsung pada responden, sehingga tempat penelitian tersebut 

termasuk dalam studi lapangan (field study) (Sekaran, 2000). 

Analisis unit 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel secara individu 

yakni pemakai akhir (end-user) sistem dari  31 bank di wilayah Surakarta. 

Horizon waktu  

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional 

study (one-shot study), yaitu datanya dikumpulkan hanya sekali dalam satu periode 

waktu penelitian. Cara ini diharapkan dapat mencerminkan potret dari suatu keadaan 

pada suatu saat tertentu. 
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POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK SAMPLING 

Populasi atau universe adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan/ 

individu-individu) (Djarwanto dan Subagyo, 2000). Populasi menurut Sugiyono 

(2001) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu 

ditarik kesimpulan. Indriantoro dan Supomo (1999) mendefinisikan populasi sebagai 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, kesimpulan 

tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan pada perusahaan industri perbankan yang beroperasi di wilayah kota 

Surakarta. Daftar nama-nama industri perbankan diperoleh dari Statistik Bank 

Indonesia (2006) yang berjumlah 31 buah. Penetapan perusahaan perbankan 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. 

a. Perusahaan perbankan memiliki sumber daya yang memadai untuk 

mengembangkan sistem informasi berbasis komputer. 

b. Terkait kebutuhan akan peningkatan pelayanan bagi konsumennya, 

perusahaan perbankan menerapkan sistem on line dalam kinerja day to 

day–nya. Hal ini menuntut perubahan sistem yang baru dan tentu saja 

menuntut pula adaptasi karyawannya sebagai end-user sistem. 
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Sampel adalah sebagian dari populasi yang karateristiknya hendak diselidiki 

(jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya) (Djarwanto dan Subagyo, 

2000). Menurut Sugiyono (2001)  sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sekaran (2000) mendefinisikan sampel sebagai 

bagian populasi yang akan dipelajari secara detil. Sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pemakai akhir (end-user) sistem informasi pada industri 

perbankan di Surakarta, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dan ikut 

berpartisipasi dalam proses pengembangan kualitas sistem pada perusahaan 

perbankan.  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan pertimbangan bahwa perusahaan perbankan, adalah jenis 

perusahaan yang memfokuskan pada penggunaan teknologi informasi yang selalu 

berkembang, dan pemilihan populasi pada satu jenis perusahaan diharapkan akan 

mengurangi kemungkinan pengaruh struktur industri (industrial effect) terhadap data 

yang dihasilkan karena dapat menyebabkan data menjadi bias (Gujarati, 1995).  

Jumlah sampel minimum yang akan diteliti dari populasi 31 bank masing-

masing adalah 10 orang sehingga totalnya adalah 310 sampel, hal ini sesuai dengan 

rules of thumb yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2000) yakni ukuran 

sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah telah tercukupi untuk 

digunakan dalam semua penelitian. Dari masing-masing kelompok responden, 

mereka yang mengembalikan kuesioner yang telah diisi dengan semestinya atau 

lengkap akan dijadikan sampel penelitian. 
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SUMBER DATA 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer. Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari persepsi atau jawaban 

responden atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dan data 

mengenai demografi responden yang menjadi objek penelitian ini. 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

Peneliti menggunakan teknik kuesioner dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang terdiri dari kasus-kasus 

praktik komunikasi antara responden sebagai pemakai akhir (end-user) sistem dengan 

pengembang, serta kasus konflik yang dialami responden sebagai pemakai akhir (end-

user) sistem dalam proses pengembangan kualitas sistem dengan harapan mereka 

akan memberikan respon atas kasus-kasus praktik komunikasi yang terjadi antara 

responden sebagai pemakai akhir (end-user) dengan pengembang, serta kasus konflik 

yang dialami responden sebagai pemakai akhi (end-user) tersebut. 

Alasan yang mendasari keputusan untuk menggunakan kuesioner untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. kuesioner lebih efisien, dan peneliti sudah mengetahui variabel yang akan 

diukur dan cara pengukurannya. 
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b. Kuesioner lebih hemat waktu dan lebih rendah biayanya jika dibandingkan 

dengan metode yang lain. 

c. Kuesioner dapat dibagikan secara pribadi dan memungkinkan responden 

untuk mengisinya dengan nyaman dirumah. 

 Kuesioner penelitian ini terdiri dari pertanyaan yang bersifat terbuka (opened 

questionnaires) yang menyangkut demografi responden dan pertanyaan yang bersifat 

tertutup (closed questionnaires) berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti 

karena telah disediakan alternatif jawaban yang mungkin dipilih sehingga responden 

merasa mudah dalam mengisi kuesioner. Selain itu, cara ini akan memudahkan 

peneliti dalam mengukur jawaban untuk diolah lebih lanjut.  

 Teknik penyebaran dan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantar 

langsung kuesioner (contact person) ke alamat responden. Hal ini dimaksudkan agar 

diperoleh respon rate yang tinggi.  

 

VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURANNYA 

Variabel adalah construct yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk 

memberikan gambaran yang telah nyata mengenai fenomena-fenomena. Construct 

sendiri didefinisikan sebagai abstraksi dari fenomena-fenomena kehidupan nyata 

yang diamati. 

a. Kualitas Sistem 

Kualitas sistem diukur menggunakan 10 item yang diadaptasi dari Yoon et al. 

(1995); Guimaraes et al. (2001). Skala adalah ukuran kepuasan pemakai terhadap 
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kemampuan fungsi dari suatu sistem. Masing-masing item diukur dengan 

menggunakan 5 skala Likert yang mengindikasikan tingkat kepuasan pemakai pada 

setiap item. Skala berkisar dari 1 (tidak sama sekali) sampai dengan 5 (sangat besar). 

b. Komunikasi Pemakai-Pengembang 

Variabel ini berkaitan dengan penilaian kualitas komunikasi antara pemakai 

dengan pengembang. Instrumen ini dikembangkan oleh Guimaraes et al. (1994); 

Guimaraes et al. (2003) yang terdiri dari 12 item dengan menggunakan 7 skala Likert. 

Responden diminta untuk menilai dengan menyebutkan bagaimana proses 

komunikasi antara responden (pemakai) dengan pengembang sistem dengan cara 

menunjukkan seberapa jauh responden sangat tidak setuju (1) atau sangat setuju (7) 

atas pernyataan yang berkaitan dengan kemampuan pengembang sistem dalam hal 

komunikasi. 

c. Konflik Pemakai 

Konflik pemakai yang dimaksud adalah konflik anggota yang pernah terjadi 

dalam organisasi yang mungkin merusak komunikasi dalam proses pengembangan 

kualitas sistem (Robey dan Farrow, 1982; Robey et al., 1989). Instrumen ini diadopsi 

dari Hartwick dan Barki (1994). Untuk menilai derajat konflik yang terdiri dari 3 item 

dengan menggunakan skala Likert yang berkisar dari 1 (tidak ada sama sekali) sampai 

dengan 6 (sangat banyak). 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang 

terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama dari kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai 
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identitas responden yang menanyakan mengenai nama, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, nama instansi bank, jabatan, lama menduduki jabatan sekarang ini, bekerja 

di instansi bank sejak tahun berapa, jumlah karyawan di departemen yang dipimpin, 

dan apakah instansi banknya melakukan pengembangan kualitas sistem atau tidak. 

Bagian kedua dari kuesioner berisi pernyataan mengenai persepsi responden 

mengenai kasus-kasus praktik komunikasi antara responden sebagai pemakai akhir 

(end-user) sistem dengan pengembang, serta kasus-kasus konflik yang dialami 

responden sebagai pemakai akhir (end-user) sistem dalam proses pengembangan 

kualitas sistem. Pernyataan-pernyataan ini bersifat tertutup karena peneliti telah 

menyediakan alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Alternatif 

jawaban tersebut dikembangkan dengan menggunakan skala Likert yang berupa 

jawaban sangat tidak setuju (1) atau sangat setuju (7) atas pernyataan yang berkaitan 

dengan kemampuan pengembang sistem dalam hal komunikasi. Untuk menilai 

derajat konflik yang terdiri dari 3 item dengan menggunkan skala yang berkisar dari 1 

(tidak ada sama sekali) sampai dengan 6 (sangat banyak). 

 

TEKNIK PENGUJIAN INSTRUMEN 

1.  Pengujian Kualitas Data 

Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian instrumen dengan uji reliabilitas dan validitas untuk melihat apakah data 

yang diperoleh dari responden dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diuji. 
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Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan 

dari penggunaan instrumen.   

 Uji Validitas  

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek pengukuran yang dilakukan dengan 

instrumen penelitian tersebut. Hasil dari uji validitas ini berupa suatu nilai yang 

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

diukur. Jika suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan itu 

tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk 

(construct validity) dengan analisis faktor terhadap skor setiap butir dengan rotasi 

varimax (varimax rotation). Di samping itu, validitas data juga diuji dengan uji 

korelasi Spearman yang mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor totalnya. 

b.  Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid 

untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama. Hasil dari 

uji ini berupa suatu nilai yang menunjukkan seberapa jauh alat pengukur dapat 

diandalkan. 
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Pengujian reliabilitas dengan menggunakan internal consistency, yaitu 

dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian hasil yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen. 

Pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan teknik dari Cronbach 

yaitu Cronbach’s  Alpha yang terdapat pada program komputer SPSS 12.0 for 

Windows. Semakin tinggi koefisien alpha maka semakin baik pengukuran instrumen 

(Sekaran, 2000). Menurut Nunnally (1994), reliabilitas pengukuran ditentukan 

dengan menghitung cronbach alpha yang dipertimbangkan dapat diandalkan jika 

cronbach alpha lebih tinggi dari 0,80. 

Sekaran (2000) menyatakan bahwa semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 

berarti butir-butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Besarnya nilai alpha 

yang dihasilkan dibandingkan dengan indeks dibawah ini (Sekaran, 2000:312): 

a. > 0,800  : tinggi 

b. 0,600-0,799  : sedang 

c.  <0,600   : rendah 

 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dilakukan pengujian koefisien regresi secara parsial. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
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individu berpengaruh terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel 

independen lainnya adalah konstan.  

Model regresi yang digunakan untuk membantu pengujian hipotesis 

diformulasikan sebagai berikut: 

KP = α0 + β1KPP + β2KFP + µ 

Ket: 

KP   = Kepuasan pemakai 

KPP = Komunikasi pemakai-pengembang 

KFP = Konflik pemakai 

α0         = Intercept 

β12      = Koefisien variabel independen 

µ       = Faktor gangguan 

Langkah-langkah untuk menguji H1 sampai H2 adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan hipotesis. 

H0 = a1 = a2  

Ha = a1 ≠ a2  

2. Menentukan level of significant sebesar 5%. 
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3. Kriteria pengujian.  

a. H0 diterima dan Ha ditolak, apabila sig t > 0,05. Ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. H0 ditolak dan Ha diterima, apabila sig t < 0,05. Ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji tingkat signifikansi variabel independen secara bersama terhadap 

model regresi digunakan uji F atau ANOVA (Analysis of Variance). Pengujian ini 

dilakukan dengan melihat signifikansi nilai F dengan tingkat keyakinan 5 %. Hal ini 

diperlukan untuk menguji linieritas atau keabsahan regresi. Nilai F dapat digunakan 

dalam pengujian untuk mengetahui apakah variasi nilai variabel independen dapat 

menjelaskan (explained) variasi nilai variabel dependen. Menurut Nugroho (2005) 

hasil F-test menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen jika p-value (pada kolom Sig.) lebih kecil dari level of 

significant yang ditentukan, atau F hitung (pada kolom F) lebih besar dari F tabel. 

Untuk mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap 

perubahan variabel dependen dapat dilihat dari nilai R2 (R square). Nilai koefisien 

determinasi (R2) berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai R2 menunjukkan 

semakin besar pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. 
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Ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji 

apakah model yang dipergunakan tersebut bisa mewakili atau mendekati kenyataan 

yang ada. 

a) Normalitas 

Syarat utama melakukan regresi adalah data yang digunakan harus 

berdistribusi normal. Akan tetapi, dalam asumsi normal perlu diuji dan diketahui 

lebih jauh tentang normalitasnya, karena hal ini berhubungan dengan transformasi 

data yang akan mengubah persamaan regresinya. Pengujian terhadap normalitas data 

sampel akan menunjukkan distribusi data sampel dan akan menentukan uji statistik 

yang akan digunakan. Pengujian normalitas terhadap data menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Distribusi data 

dikatakan normal apabila P>5%. 

Jika dari hasil pengujian ternyata data tidak berdistribusi normal, maka data 

tersebut harus dinormalkan terlebih dahulu. Salah satu penyebab yang menjadikan 

data tidak berdistribusi normal adalah karena terdapat beberapa item data yang 

bersifat outliers, yaitu yang mempunyai nilai di luar batas normal dibandingkan 

dengan data lain dalam suatu sampel. Ada tiga metode untuk mengubah data menjadi 

berdistribusi normal, yaitu transformation, trimming, dan winsorizing (Jogiyanto, 

2005). Salah satu penyebab yang menjadikan data tidak berdistribusi normal adalah 

karena terdapat beberapa item data yang bersifat outliers, yaitu yang mempunyai nilai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



di luar batas normal dibandingkan dengan data lain dalam suatu sampel (Hair et al., 

2006). 

b) Multikolinieritas  

Diharapkan tidak ada hubungan yang bersifat sempurna maupun yang bersifat 

kurang sempurna antara variabel independen dalam model. Masalah multikolinieritas 

terjadi pada model regresi di mana terdapat lebih dari satu variabel independennya. 

Adanya multikolinieritas dapat dilihat dari tollerance value atau nilai variance 

Inflation factor (VIF). Batas dari tollerance value adalah 0,01 dan batas dari VIF 

adalah 10. Apabila tollerance value di bawah 0,01 dan nilai VIF  di atas 10 maka 

terjadi multikolinieritas. Konsekuensi adanya multikolinieritas menyebabkan standart 

error cenderung semakin besar dan meningkatkan tingkat korelasi antar variabel 

(Gujarati, 1995). 

c) Heteroskedastisitas 

Asumsi ketiga dari model regresi linier klasik adalah homoskedastik, yaitu 

keadaan dimana faktor pengganggu mempunyai variance yang sama. Masalah 

heteroskedastisitas dalam data cross sectional yang meliputi unit yang heterogen, 

pada kenyataannya mungkin lebih merupakan kelaziman/aturan daripada 

perkecualian (Gujarati, 1995: 184). 

Menurut Santoso (2000: 208), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu 

pengamatan yang lain. Jika variance dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang 
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lain tetap, terjadi homoskedastisitas. Jika tidak, maka terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel  

serta melihat probabilitas siginifikansi pada hasil regresi, apabila probabilitas 

siginifikansi berada di atas tingkat kepercayaan 5% dan apabila thitung>ttabel maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 1995).  

d) Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

digunakan metode statistik “d” atau d test dari Durbin-Watson. D-W test digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independen saling mempengaruhi dan tidak 

mempengaruhi pengembangan kualitas sistem satu sama lain. Untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi dalam model tersebut dapat dilihat dari nilai D-W. Jika nilai D-

W lebih kecil daripada nilai du atau lebih besar dari 4-du maka ada kemungkinan 

terjadi autokorelasi (Gujarati, 1995). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 

Bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 12.0. 

  

A. DESKRIPSI DATA 

 

Tabel IV.1 
Jumlah Kuesioner yang Disebar, Kembali, 

Tidak Dapat Dianalisis dan Dapat Dianalisis 
  

 Keterangan           Jumlah    % 

 Kuesioner Disebar  310              100 

 Kuesioner Kembali  122           39,35 

     Kuesioner tidak    
     dapat dianalisis      7   2,26 

 Kuesioner Dianalisis  115             37,1 

 Sumber: data primer yang diolah 

 Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 

responden sesuai prosedur pengumpulan data yang direncanakan. Kuesioner yang 

disebarkan sebanyak 310 eksemplar yang terdistribusi di 31 perusahaan industri 
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perbankan yang beroperasi di wilayah kota Surakarta. Daftar nama-nama industri 

perbankan diperoleh dari Statistik Bank Indonesia 2006. Setiap bank diberikan 10 

eksemplar kuesioner yang ditujukan kepada pengguna akhir (end user) sistem dalam 

perusahaan. Pengambilan kuesioner dilakukan sesuai jadwal penyebaran kuesioner 

yang direncanakan.  

 Dari 310 eksemplar kuesioner yang disebarkan ternyata kembali sebanyak 122 

( respon rate 39,35%) eksemplar. Dari 122 eksemplar setelah diperiksa terdapat 7 

eksemplar yang tidak dapat dianalisis karena responden tidak bersedia mengisi 

kuesioner. Jumlah total kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 115 eksemplar. 

Tabel IV.2 
Tabel data Responden  

Mengembalikan kuesioner dan dapat dianalisis 
 

    No  Nama Bank  Jumlah % 
 

1. Bank Bukopin   7   70 

2. Standard Chartered   8   80 

3. Bank Harda Internasional 10 100 

4. Bank Rakyat Indonesia   5   50 

5. Bank Negara Indonesia   8   80 

6. Bank Century   5   50 

7. BTN Syariah   4   40 

8. Bank Danamon   8   80 
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    No  Nama Bank  Jumlah % 

9. Bank Ekonomi   7   70 

10. Bank Muamalat   6   60 

11. Bank Syariah Mandiri 10 100 

12. Bank Danamon Syariah   6   60 

13. BRI Syariah   5   50  

14. BNI Syariah   5   50 

15. Bank Permata   5   50 

16. Bank Mayapada   5   50 

17. Bank Niaga 10 100 

18. Bank Windu Kentjana   1   10 

 TOTAL 115 37,1% 

 Sumber: data primer yang diolah  
 

 Statistik deskriptif untuk persepsi tentang komunikasi pemakai-pengembang 

menunjukkan responden sebanyak 115 memiliki rata-rata persepsi 40,85, dengan 

nilai persepsi minimal adalah 12 dan nilai persepsi maksimal adalah 71. statistik 

deskriptif untuk persepsi tentang konflik pemakai menunjukkan responden 

sebanyak 115 memiliki rata-rata persepsi 7,12, dengan nilai persepsi minimal 

adalah 3 dan nilai persepsi maksimal dalah 14. statistik deskriptif untuk persepsi 

kepuasan menunjukkan responden sebanyak 115 memiliki rata-rata persepsi 33,82 , 

dengan nilai persepsi minimal adalah 19 dan nilai persepsi maksimal adalah 50. 
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Tabel IV.3 
Statistik Deskriptif Variabel penelitian 

  

  N Minimum Maximum 
Rata-
rata Std. Deviasi 

KPP 115 12 71 40.85 11.759 

KFP 115 3 14 7.12 2.785 

KP 115 19 50 33.82 6.472 

          
  Sumber: data primer yang diolah 

 

B. PENGUJIAN DATA 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-

operasi mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghiselli et al., 1981, hal. 266 dalam 

Jogiyanto, 2004). Untuk mengukur validitas konstruk dalam penelitian ini 

menggunakan analisis faktor. Untuk melihat interkorelasi antar variabel dan dapat 

tidaknya analisis faktor dilakukan adalah measure of of sampling adequacy (MSA). 

Jika nilai MSA < 0,5 maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. Dari tabel terlihat 

nilai MSA 0,863 sehingga analisis faktor dapat dilakukan. 

Tabel IV.4 
Hasil Analisis Faktor 

KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .863 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2251.404 

  df 300 

  
 

Sig. 
.000 

    Sumber: data primer yang diolah  
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Hasil Analisis Faktor Awal 
 

Komponen 

Konflik Item 
Pertanyaan 
  

Komunikasi pemakai-

pengembang Kepuasan Pemakai 
kpp1 .652     
kpp2 .597    
kpp3 .723    
kpp4 .756    
kpp5 .778    
kpp6 .744    
kpp7 .696    
kpp8 .743    
kpp9 .740    
kpp10 .729    
kpp11 .669    
kpp12 .744    
kfp1   .852 
kfp2   .888 
kfp3   .804 
kp1  .614   
kp2     
kp3  .593   
kp4 .556 .548   
kp5  .562   
kp6  .669   
kp7 .533 .640   
kp8 .571 .542   
kp9 .569 .552   
kp10   .726   

 Sumber: data primer yang diolah 
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Hasil Analisis Faktor Akhir 
 

Komponen 
Item 

Pertanyaan 
Komunikasi Pemakai-

Pengembang Kepuasan Konflik Pemakai 
kpp1 .637     
kpp2 .555     
kpp3 .792     
kpp4 .743     
kpp5 .804     
kpp6 .774     
kpp7 .776     
kpp8 .898     
kpp9 .888     
kpp10 .845     
kpp11 .789     
kpp12 .868     
kfp1    .880 
kfp2    .920 
kfp3    .851 
kp1   .681   
kp2   .522   
kp3   .780   
kp4   .762   
kp5   .706   
kp6   .810   
kp7   .822   
kp8   .783   
kp9   .788   
kp10   .872   

         Sumber: Data primer yang diolah 
 
 

 Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat konstruk 

yang berbeda yang mengukur dua buah konstruk yang diprediksikan tidak berkolerasi 

menghasilkan skor-skor yang memang tidak berkorelasi (validitas konstruk). Hasil 

dari analisis faktor ini menunjukkan 4 item pertanyaan dari variabel kepuasan 

menghasilkan skor yang memiliki korelasi dengan variabel yang lain. 
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2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemampuan atau konsistensi suatu 

alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dikatakan mantap apabila dalam mengukur 

sesuatu secara berulang kali memberikan hasil yang sama dengan catatan bahwa 

kondisi saat pengukuran tidak berubah.  

 Untuk menguji reliabilitas, dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Cronbach’s Alpha. Nilai alpha 0,8 – 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai 0,6 – 

0,79 dikatakan reliabilitas diterima dan kurang dari 0,6 dikategorikan relabilitas 

kurang baik (Sekaran, 2000:312). 

 Dari hasil pengujian cronbach’s alpha untuk menguji reliabilitas menunjukkan 

bahwa variabel kepuasan, variabel komunikasi pemakai-pengembang dan variabel 

konflik pemakai dikategorikan reliabilitas baik. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas 

maka variabel yang ada layak untuk dilakukan uji asumsi klasik. 

Tabel IV.5 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
 Variabel Nilai Alpha Keterangan  

X1 (Komunikasi   
Pemakai-pengembang) 0,945 Reliabilitas baik 

X2 (Konflik Pemakai) 0,881 Reliabilitas baik 

Y (Kepuasan) 0,919 Reliabilitas baik 
 Sumber: data primer yang diolah 
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C. UJI ASUMSI KLASIK 

1. Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Kolmogorov-Smirnov ini sangat membantu peneliti untuk mengetahui apakah sampel 

yang dipilih berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal (nugroho, 

2005:107). Suatu distribusi data dikatakan normal apabila nilai signifikansi hitung    > 

0,05 (Gujarati, 2003). Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan dapat kita 

ketahui bahwa variabel kepuasan, komunikasi pemakai-pengembang, konflik 

pemakai berdistribusi normal. Berikut ini tabel hasil uji normalitas. 

 

Tabel IV.6 
Hasil Uji Normalitas 

 
Variabel  K-S Signifikansi Critical Value Status 

Komunikasi Pemakai- 
    Pengembang 0,752  0,05 Normal 

Konflik Pemakai 0,119  0,05 Normal 

Kepuasan 0,324  0,05 Normal 
     Sumber: data primer yang diolah. 
 

2. Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas merupakan suatu alat dimana variabel-variabel 

independen dalam persamaan regresi mempunyai hubungan yang kuat satu sama lain 

(Arsyad, 1997). Deteksi multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari 

beberapa hal, antara lain (Nugroho, 2005): 
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1. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai 

Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas 

dari multikolinearitas VIF=1/Tolerance, jika VIF=10 maka Tolerance = 

1/10 = 0,1. Semakin tinggi VIF semakin rendah Tolerance.  

2. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen 

kurang dari 0,70 maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik 

multikolinearitas. Jika lebih dari 0,7 maka diasumsikan terjadi korelasi 

yang sangat kuat antar variabel sehingga terjadi multikolinearitas. 

3. Jika nilai koefisien determinan, baik dilihat dari R2 maupun R-Square di 

atas 0,60 namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen, maka ditengarai model terkena multikolinearitas. 

Dari hasil uji multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel dependen memiliki Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 

10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dinyatakan model regresi 

linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistik dan dapat digunakan dalam 

penelitian.  

Tabel IV.7 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Colinearity Statistics Model 

Tolerance VIF 
Keterangan 

X1 0,999 1,001 Tidak terjadi Multikolineraritas 

X2 0,999 1,001 Tidak terjadi Multikolineraritas 

       Sumber: data primer yang diolah 
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3. Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu 

periode pengamatan ke periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau 

gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan unstandardized residual nilai 

tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan 

variance residual suatu periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara 

nilai yang diprediksi dengan unstandardized residual nilai tersebut sehingga 

dikatakan model tersebut homokedastisitas.  

Tabel IV.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Variabel Critical Value Signifikansi  Keterangan 

Komunikasi pemakai-

pengembang 

0,05 1,000 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Konflik Pemakai 0,05 1,000 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 Sumber: data primer yang diolah 

 Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa probabilitas signifikansi berada di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung 

adanya heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 

4. Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. 

Nilai d yang dihasilkan dalam persamaan regresi dihitung sebesar 1,826 dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Nilai d pada tabel statistik d dari Durbin Watson untuk K 
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(jumlah variabel independen)= 2 dan jumlah n (jumlah sampel)= 115 yaitu nilai du = 

1,7285. Dari nilai-nilai tersebut diketahui tidak terjadi autokorelasi sebab du < d < (4-

du) yaitu 1,7285 < 1,826 < 2,2715. 

Tabel IV.9 
Hasil Uji Autokorelasi  

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

 
Keterangan 

1 
.298(a) .089 .073 6.232 1.826 

Tidak terjadi 
autokorelasi 

      Sumber: data primer yang diolah 

 

D. ANALISIS REGRESI 

 Analisis data dengan menggunakan model analisis regresi dilakukan dengan 

bantuan program statistik SPSS versi 12.0. Regresi bertujuan untuk menguji 

hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain (Nugroho, 2005). 

Model empiris untuk variabel moderasi ini menggunakan model analisis regresi 

berganda. 

Berikut ini tabel hasil analisis regresi pengaruh komunikasi pemakai-

pengembang dan konflik pemakai terhadap kualitas sistem pada tabel IV.10. Hasil 

analisis tersebut diperoleh dari persamaan: 
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Y = α + β X1 + βX2 + e 

 Keterangan : 

 X1 =  komunikasi pemakai-pengembang 

 X2 = konflik Pemakai 

 e   = kesalahan residu 

Tabel IV.10 
Hasil Analisis Regresi  

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
(Consta
nt) 

30.992 2.556   12.126 .000 

kpp .138 .050 .250 2.771 .007 

1 

kfp -.393 .210 -.169 -1.872 .064 
       Sumber: data primer yang diolah 
 
 
 
E. UJI KOEFISIEN DETERMINASI BERGANDA 

 Hasil pengujian dengan bantuan SPSS versi 12.0 menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi berganda yang ditunjukkan dengan nilai R2 atau Adjusted R 

Square yaitu sebesar 0,073. hal ini menunjukkan bahwa 7,3% dari kualitas sistem (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel komunikasi pemakai-pengembang dan konflik pemakai 

sebagai variabel independen.  

 Sisanya sebesar 92,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diamati/dianggap tetap. Perhitungan koefisien determinasi berganda yang telah 
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disesuaikan (R2)/Adjusted R Square adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel 

IV.11 dibawah ini.  

Tabel IV.11 
Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda 

 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .298(a) .089 .073 6.232 

                         Sumber: data primer yang diolah 

 

F. PENGUJIAN HIPOTESIS MENGGUNAKAN UJI SIMULTAN DENGAN 

UJI F 

 Uji simultan F-test ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama 

variabel independen terhadap variabel dependen (Nugroho, 2005:53). Menurut 

Nugroho (2005) hasil F-test menunjukkan variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen jika p-value (pada kolom Sig.) lebih kecil 

dari level of significant yang ditentukan, atau F hitung (pada kolom F) lebih besar 

dari F tabel. 

Tabel IV.12 
Hasil Uji Simultan dengan F-test 

  

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regressi
on 

424.744 2 212.372 5.467 .005(a) 

Residual 4350.421 112 38.843     

1 

Total 4775.165 114       
      Sumber: data primer yang diolah 
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 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F, pada tingkat kepercayaan 

95% (α = 0,05). Hasil perhitungan pada tabel IV.12 diatas menunjukkan p-value 

0,005 < 0,05 yang berarti signifikan. Sedangkan F hitung sebesar 5,467 dan F tabel 

sebesar 3,08 (5,467 > 3,08) yang berarti signifikan. Signifikan disini berarti H01 

ditolak dan Ha1 diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara komunikasi 

pemakai-pengembang dan konflik pemakai terhadap kualitas sistem. 

 

G. PENGUJIAN HIPOTESIS MENGGUNAKAN UJI PARSIAL DENGAN T-

TEST 

  Uji T-Test ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (Nugroho, 

2005:54). Menurut Nugroho (2005) hasil uji ini dapat dilihat pada tabel Coefficients 

pada SPSS. Dari hasil pengujian ini, apabila t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel 

pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) dan derajat kebebasan = 114, maka 

hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif  diterima, yang berarti ada pengaruh 

signifikan begitu pula sebaliknya. 
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Tabel IV.13 
Hasil Uji Parsial dengan T-Test 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
(Consta
nt) 

30.992 2.556   12.126 .000 

kpp .138 .050 .250 2.771 .007 

1 

kfp -.393 .210 -.169 -1.872 .064 
     Sumber: data primer yang diolah 
 
 Pada tabel IV.13 diatas untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial 

terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 

1. Variabel komunikasi pemakai-pengembang (KPP) memiliki p-value    

0,007 < 0,05 yang artinya signifikan. Sedangkan t hitung sebesar 2,771 

dan t tabel sebesar 1,66 (2,771 > 1,66) yang berarti signifikan  Hal ini 

berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan komunikasi pemakai-

pengembang terhadap kualitas sistem. 

2. Variabel konflik pemakai (KFP) memiliki p-value 0,064 > 0,05 yang 

berarti tidak signifikan. Sedangkan t hitung sebesar -1,872 dan t tabel 

sebesar 1,66 (-1,872 < 1,66) yang berarti tidak signifikan  Hal ini berarti 

bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan konflik pemakai terhadap 

kualitas sistem. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemakai-

pengembang dan konflik pemakai dalam proses pengembangan kualitas sistem. 

Dengan komunikasi pemakai-pengembang dan konflik pemakai sebagai variabel 

independen serta kepuasan pemakai sebagai variabel dependen. 

Peneliti melakukan pengujian secara empiris mengenai pengaruh komunikasi 

pemakai-pengembang dan konflik pemakai terhadap kualitas sistem yang diproksikan 

dengan kepuasan pemakai pada 31 perusahaan industri perbankan yang beroperasi di 

wilayah kota Surakarta. Daftar nama-nama industri perbankan diperoleh dari Statistik 

Bank Indonesia 2006. Dengan responden pengguna akhir (end-user) sistem. 

 Hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

komunikasi pemakai-pengembang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pemakai. Hasil ini sesuai dengan penelitian Verrijn dan Anzenhofer dalam Mc Keen 

(1994) yang menyatakan bahwa komunikasi akan memudahkan pertukaran informasi 

yang esensial bagi penentuan kebutuhan sistem dan keberhasilan usaha 

pengembangan sistem, namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Guimaraes et al. (2003). Konflik pemakai secara parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 
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berbasis komputer di perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Guimaraes et al. (2003) dan McKeen et al. (1994).  

 

Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan atau kelemahan yang dapat 

mempengaruhi hasil analisis data, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada industri perbankan di wilayah Surakarta 

dengan responden yang terbatas jumlahnya, hal ini menimbulkan hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasikan. 

2. Penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden mengalami 

hambatan keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak perusahaan tidak 

memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dan menjelaskan item 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Dengan demikian, responden 

mungkin tidak serius dalam memberikan jawaban atau jawaban yang 

diberikan tidak jujur baik karena disengaja atau karena kesalahan penafsiran 

atas pertanyaan yang dihadapi.  

3. Peneliti tidak memisahkan responden menurut gender dan faktor lama bekerja 

dalam perusahaannya, sehingga mungkin akan didapatkan hasil yang berbeda 

berdasarkan pemisahan tersebut.  

 

B. Saran 
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Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka peneliti menyarankan beberapa 

hal berikut ini. 

1. Ketika memberikan kuesioner secara langsung kepada responden 

sebaiknya peneliti memilih waktu yang tepat agar memungkinkan 

peneliti untuk melakukan wawancara dan menjelaskan item 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner secara langsung dan durasi 

lebih lama agar mendapatkan respon yang lebih baik, mengurangi 

misinterpretasi dari responden dan persentase tingkat 

pengembaliannya tinggi. 

2. memperluas obyek dan wilayah penelitian tidak hanya pada industri 

perbankan di wilayah Surakarta saja namun juga pada industri lainnya. 

3. Penelitian mendatang sebaiknya memandang responden  berdasarkan 

gender serta faktor lama bekerja di perusahaan. 
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