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Pengaruh keahlian dan komunikasi pemakai-pengembang terhadap 

hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi 

 
 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara empiris tentang 

pengaruh keahlian dan komunikasi pemakai-pengembang terhadap hubungan 
partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi.di 
perusahaan manufaktur yang berlokasi di Surakarta. 
 Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan metode survey dengan menyampaikan kuesioner kepada manajer 
departemen fungsional diperusahaan manufaktur yang berlokasi di Surakarta. 
 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisa 
regresi sederhana dan moderated regression analisis (MRA) 
 Hasil analisis yang melibatkan 50 manajer, mengindikasikan bahwa 
partisipasi pemakai mempunyai hubungan positif terhadap kepuasan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi, sedangkan keahlian merupakan quasi 
moderator yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi dan kepuasan 
pemakai dalam pengembangan sistem informasi, sedangkan komunikasi pemakai-  
pengembang tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara partisipasi 
dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi, namun 
mempengaruhi secara langsung kepuasan pemakai, dan merupakan quasi 
moderator.  
 
Kata Kunci: Keahlian, Komunikasi Pemakai-Pengembang, Partisipasi dan  

Kepuasan Pemakai 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Persaingan, perubahan, dan ketidakpastian mewarnai kehidupan 

lingkungan bisnis, untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang mampu 

menangkap, mencipta dan memanipulasi informasi internal dan eksternal 

secara efektif. Hampir semua keberhasilan perusahaan yang berskala dunia 

ditunjang dengan kesuksesannya menerapkan teknologi informasi yang 

tinggi/canggih. Teknologi informasi yang tinggi dapat diperoleh melalui 

pengembangan sistem berbasis komputer. Hampir semua perusahaan 

membutuhkan hal itu, baik yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun 

manufaktur. 

Perusahaan yang dapat mengelola dan memanfaatkan informasi-

informasi secara efektif akan memperoleh keuntungan kompetitif di pasar 

global. Oleh karena itu informasi-informasi yang penting dibutuhkan oleh 

perusahaan-perusahaan modern adalah informasi yang bersifat strategis yaitu 

informasi yang berkaitan dengan kehidupan jangka panjang perusahaan. 

Pimpinan perusahaan (manajer) dituntut untuk dapat menyerahkan dan 

mengelola segala sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, agar 

tetap eksis dan dapat meningkatkan laba usaha, dengan demikian penggunaan 

sistem informasi diharapkan memberi manfaat besar terhadap dunia bisnis. 

Sistem informasi mampu mengubah bentuk organisasi, mampu 

mengubah cara perusahaan dalam beroperasi, dan mampu mengubah cara 

perusahaan dalam bersaing (Alter, 1996). Keunggulan daya saing inilah yang 
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harus dimenangkan oleh para manajemen melalui inovasi-inovasinya, dan 

inovasi-inovasi inilah yang dengan bantuan sistem informasi yang dapat 

ditingkatkan, dengan bantuan sistem informasi diharapkan perusahaan akan 

mampu mengelola sumber dayanya secara penuh dengan efektif dan efisien 

sehingga informasi sekarang dilihat sebagai sumber daya strategis untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif dalam iklim bisnis yang baru., hal ini 

menunjukan bahwa sistem informasi dapat memainkan berbagai peran dalam 

organisasi. 

Melihat pentingnya peranan informasi maka sistem sangat membantu 

keberhasilan pencapaian tujuan usaha. Menurut Wilkinson, Joseph W dalam 

Accounting system & information menyebutkan bahwa “informasi merupakan 

sumber daya yang harus dirancang dengan baik”. 

Untuk memodifikasi atau mengubah sebagian atau seluruh sistem 

informasi, maka perusahan harus melakukan pengembangan terhadap sistem 

informasi, pengembangan sistem informasi akan melalui siklus hidup 

pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang meliputi 

perencanaan, perancangan dan implementasi. 

Pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan 

implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap 

sistem yang dikembangkan dengan demikian pengembangan suatu sistem 

informasi sebaiknya berorientasi pada pemakai, dimana pemakai harus 

terlibat secara langsung didalamnya. Perlunya keterlibatan pemakai karena 

mereka secara teknis lebih tahu mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam 
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penyediaan informasi, dengan demikian partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi akan menghasilkan  harapan yang realistis 

tentang kemampuan sistem, dimana harapan yang realistis ini mempunyai 

harapan yang signifikan dengan kepuasan pemakai. 

Pengembangan sistem informasi juga melibatkan berbagai pihak seperti 

manajemen penentu kebijakan pengembangan sistem, analis, programmer dan 

manajer/ karyawan yang menjadi pemakai sistem informasi tersebut, karena 

merekalah yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan sistem informasi. 

Apabila rasa nyaman timbul yang merupakan hasil dari implementasi sistem 

informasi tersebut, maka akan mendukung efisensi dan produktivitas mereka 

dan pada akhirnya akan mendorong tercapainya tujuan perusahaan. 

Pemahaman pengguna terhadap sistem yang dipakai sangat menentukan 

keberhasilan penerapan suatu sistem dan sebaliknya ketidaktahuan pengguna 

terhadap sistem akan mengakibatkan kegagalan pengembangan sistem 

informasi. 

Hasil penelitian yang menguji adanya hubungan positif antara partisipasi 

dan kepuasan pemakai telah dilakukan oleh Chandrarin dan Indriantoro, 

1997, dalam penelitian tersebut 10 % variasi perubahan kepuasan pemakai 

dipengaruhi oleh variasi perubahan partisipasi pemakai. 

Partisipasi pengguna yang memiliki kemampuan dalam pengembangan 

sistem informasi diharapkan akan menghasilkan sebuah sistem yang 

berkualitas baik. Melalui kerjasama antar pekerja yang memiliki kemampuan 

yang tinggi, akan semakin memperkuat keberhasilan pengembangan sistem. 
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Dalam sistem yang berhubungan dengan keahlian pengguna dalam suatu 

batasan kontijensi, tingkat keahlian akan mempengaruhi partisipasi pengguna. 

(Leonard dan Sinha, 1993; Lucas, 1978; Newman, 1990 dalam Lindriana, 

1999). Diharapkan, pengguna dengan tingkat keahlian yang tinggi akan 

memberikan partisipasi yang tinggi, sehingga kualitas sistem yang diterapkan 

akan lebih baik. (Boland,1978; Doll dan Torkzadeh, 1989; Ives dan Olson, 

1984). 

Masih mengacu dalam penelitian Saleem (1996) dikatakan bahwa 

tingkat partisipasi pengguna yang tinggi akan menghasilkan suatu desain 

sistem yang sesuai dengan keahlian pengguna tersebut pada proses 

pengembangan sistem (Ives dan Olson, 1984), sehingga pada akhirnya dapat 

menciptakan suatu system acceptance (Penerimaan terhadap sistem) yang 

dikembangkan tersebut dan menghindari task uncertainty (ketidakpastian 

tugas) yang tinggi (Debrander. B, dan Their, 1984, dalam Lindriana. 1999). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih dan Indriantoro, yang meneliti 

pengaruh dukungan manajemen puncak dan komunikasi pemakai 

pengembang terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi, perbedaanya terletak pada sampel, dan 

lokasi penelitian,.dimana penelitian ini, sampel diambil dari satu macam 

perusahaan saja yaitu perusahaan manufaktur yang berada di wilayah 

Surakarta, serta penambahan satu variabel yaitu variabel keahlian. 
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik 

melakukan penelitian ulang, seperti yang telah dilakukan beberapa peneliti 

sebelumnya dengan melakukan pengujian terhadap keahlian dan komunikasi 

pemakai-pengembang terhadap hubungan antara partisipasi dan kepuasan 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi ? 

2. Apakah keahlian berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi dan 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi ? 

3. Apakah komunikasi pemakai-pengembang berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi? 

C. Tujuan Penelitian. 

Untuk menguji apakah ada pengaruh keahlian dan komunikasi pemakai - 

pengembang terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan- perusahaan manufaktur 

dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. 
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2. Menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah sehingga dapat 

dipraktekkan didalam dunia usaha secara nyata serta dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan. 

3. Mendukung penelitian sebelumnya, meskipun dalam lingkup yang lebih 

kecil 

4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan penelitian, perumusan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi 

Bab II Landasan Teori 

Bab II merupakan landasan teori yang digunakan sebagai landasan 

dalam melakukan penelitian. 

Bab III Metodelogi Penelitian 

Bab III merupakan bagian yang menguraikan mengenai metodelogi 

penelitian yang menjelaskan mengenai sejauh mana ruang lingkup 

penelitian, variabel penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik 

analisis data, teknik pengujian data dan alat statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisa Data dan Pembahasan 

Merupakan bagian dari analisa data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat uji yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. 
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Bab V kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa data yang dilakukan 

serta sejumlah saran yang perlu dicermati untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. LANDASAN TEORI 

1. Sistem Informasi 

Secara praktis semua manajemen adalah tentang sistem. Konsep- konsep 

sistem dapat digunakan untuk membantu memahami jaringan yang rumit, yang 

berhubungan dengan tindakan-tindakan dan peristiwa- peristiwa yang terjadi, 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan- perubahan 

positif dalam bisnis. Kemampuan untuk memandang organisasi sebagai sistem - 

sistem merupakan suatu keahlian penting, yang seharusnya dimiliki oleh manajer 

(Martin et al.,1994, hal 271) 

Menurut para ahli, sistem memiliki arti yang bermacam- macam, tergantung 

dari sudut pandang mana sistem tersebut dipandang. Dalam lingkup sistem 

informasi (SI), sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari komponen- 

komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk memenuhi 

suatu tujuan atau fungsi tertentu (McLeod, 1995 hal 13). Sistem dapat juga 

diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan yang berguna 

untuk menstransformasikan input menjadi output (Martin et al., 1994. hal 272). 

Komponen- komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, 

memproses dan menyimpan informasi untuk tujuan membantu perencanaan, 

pengendalian, koordinasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun 
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setiap komponen sistem sederhana, sistem tetap tidak akan berguna jika 

komponen- komponennya tidak saling bekerja sama.   

Informasi merupakan hasil dari suatu sistem informasi dan berperan penting 

dalam organisasi. Produktivitas dimana dalam suatu persaingan adalah hal yang 

penting, dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang baik. Jika suatu sistem 

kurang menghasilkan informasi yang berkualitas, pada akhirnya sistem tersebut 

akan mati. Antony dan Dearden (1980) dalam Jogiyanto (2001: 8) menyebutkan  

keadaan suatu sistem dalam hubungannya dengan keberakhirnya dengan istilah 

entropy dan informasi yang berguna akan menghindarkan proses entropy yang 

disebut dengan negative entropy atau negentropy. 

Sistem informasi (SI) mengandung banyak subsistem. Menurut Wilkinson & 

Cerullo (1997), 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 stok serta persediaan. 

b. Manajemen information system adalah suatu sistem informasi yang 

bertujuan memberi informasi bagi pengambilan keputusan yang 

terstruktur dan sering terjadi. 

c. Decesion 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. 
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Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah menjadi sebuah 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya untuk pengambilan 

keputusan. Jogiyanto (2001: 10) menyebutkan ada empat dimensi informasi yang 

dapat memberi kontribusi pada nilai informasi yaitu: 

a. Relevansi, yaitu informasi harus mempunyai manfaat bagi para 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap pemakai berbeda 

tergantung pada kepentingan pemakai informasi 

b. Akurasi (accuracy), berarti informasi harus bebas dari kesalahan-

kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan bagi para pemakainya. 

Akurasi juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. 

c. Tepat waktu (timeliness), yaitu pemberian informasi tidak boleh 

terlambat dalam arti informasi harus tersedia bagi para pemakai pada 

saat dibutuhkan. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai 

nilai bagi para pemakainya karena informasi merupakan landasan 

dalam pengambilan keputusan, maka dapat berakibat fatal bagi 

organisasi. 

d. Kelengkapan (Completeness), yaitu informasi menyajikan gambaran 

masalah dan solusi secara lengkap bagi para pemakai. 

Informasi seperti yang telah diuraikan diatas diperoleh dari sistem informasi 

(Information system). Leitch dan Davis (1983) dalam jogiyanto (2001: 11) 

mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut: 

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan. 

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



 

2. Peran Sistem Informasi 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa peran sistem informasi (SI) semakin 

meningkat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dalam 

perkembangannya, SI tidak lagi hanya berperan sebagai fungsi pendukung dalam 

operasi perusahaan, namun ia lebih berperan sebagai enabler bagi perusahaan 

untuk memperoleh keunggulan kompetitif (Indriantoro, 1996). Sistem Informasi 

(SI) mampu mengubah bentuk organisasi, cara perusahaan untuk beroperasi, dan 

mampu mengubah cara perusahaan untuk bersaing. Ini berarti Sistem Informasi 

(SI) adalah sumber potensial untuk mendapatkan keunggulan dalam bersaing. 

 McFarlan et al. (1983) dalam Pontoh dan Indriantoro (1998) menemukan 

bahwa dalam beberapa organisasi, Sistem informasi (SI) berperan diarea strategik, 

sementara dalam organisasi lainnya Sistem Informasi (SI) berperan sebagai 

efisiensi biaya. McFarlan mengemukakan strategic grid untuk melihat peranan 

sistem informasi dalam organisasi dengan membagi dampak strategik sistem 

informasi pada operasi saat ini dan dampak strategik sistem informasi pada 

operasi yang akan datang. 

Gambar II.1 
Strategic Grid 

 
 
Dampak strategik SI saat ini 

                                                   Tinggi       Rendah  

                  Tinggi 

Dampak Stratejis SI  

Strategik     Turnaround 
 
 
 
 
 

Factory Support 
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dimasa depan 

   Rendah 

Sumber: McFarlan et al. (1983) dalam Pontoh & Indriantoro (1998). 

Dalam rerangka strategic grid, organisasi diklasifikasikan menjadi empat 

lingkungan sistem informasi, yaitu strategic, turnaround, factory, dan support. 

Organisasi dalam kelompok strategic, sangat bergantung pada kelancaran fungsi 

SI untuk operasi sehari-hari dan juga penting untuk kesuksesan organisasi dalam 

bersaing. Organisasi dalam kelompok turnaround, kurang bergantung pada 

dukungan SI untuk operasi perusahaan saat ini, tetapi SI dikembangkan untuk 

kepantingan tujuan strategis jangka panjang. Organisasi kelompok factory, sangat 

bergantung pada fungsi SI untuk operasi sehari-hari, tetapi pengembangan 

aplikasi untuk masa yang akan datang kurang menjadi pertimbangan utama. 

Organisasi dalam kelompok support, kurang bergantung terhadap SI untuk operasi 

saat ini dan juga untuk operasi yang akan datang. 

3.  Pengembangan Sistem Informasi 

Sistem informasi dalam suatu organisasi berfungsi sebagai alat bantu 

pencapaian tujuan melalui penyediaan informasi. Sistem yang dimaksud 

harus memenuhi beberapa syarat antara lain mudah digunakan (user 

friendly) dan alami. Karena faktor manusia bersifat tetap dan sulit untuk 

diubah, maka desain sistem harus mampu masuk kedalam karakter 

manusia penggunanya. 

Keberhasilan pengembangan sistem informasi tidak hanya ditentukan 

oleh bagaimana sistem informasi tersebut dapat memproses informasi 
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dengan baik, tatapi juga ditentukan oleh kesesuaian dengan lingkungan 

pekerjaan, karena walaupun secara teknis sistem tersebut briliant, tetapi 

hal ini belum dapat dikatakan berhasil jika pengguna sistem tidak dapat 

menerimanya atau bahkan jika semangat kerja pengguna menurun karena 

sistem tersebut ( Alter, 1996). 

Partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

diharapkan dapat memperbaiki kualitas sistem dan informasi yang 

dihasilkan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemakai dapat 

memberikan penilaian yang lebih lengkap dan akurat tentang kebutuhan 

informasi pemakai (Norton & mcFarlan, 1975; Robey & Farrow, 1982), 

memperbaiki pemahaman pemakai mengenai sistem (Lucas, 1974; Robbey 

& Farrow 1982), meningkatkan penerimaan sistem oleh pemakai dengan 

mengembangkan harapan yang realistis terhadap kemampuan sistem 

(Gibson, 1977), memberikan sarana untuk bargaining dan pemecahan 

konflik tentang perancangan sistem (Keen, 1981) dalam Mckeen et al, 

1994), dan memperkecil resistance to change dari pemakai terhadap 

sistem informasi yang dikembangkan (Muntoro,1994). 

Kepuasan pengguna (user satisfaction) merupakan salah satu 

indikator dari keberhasilan pengembangan sistem informasi. Keterlibatan 

dan partisipasi pengguna dalam perencanaan dan perancangan sistem 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pengguna. (Franz dan Robey, 1986, Tait dan Vessey, 1988; Baronas, et al, 

1988; McKeen, et al., 1994, Choe,1996) 
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Pengembangan sistem informasi adalah proses memodifikasi atau 

mengubah bagian-bagian atau keseluruhan sistem informasi. Proses ini 

membutuhkan komitmen substantial mengenai waktu dan sumber daya 

dan merupakan aktifitas yang berkesinambungan. 

Setiap proyek pengembangan sistem akan melalui siklus hidup 

pengembangan sistem - system development life cycles, yang secara hakiki 

relatif sama. Pendekatan dengan SDLC ini biasanya digunakan oleh divisi 

sistem informasi untuk memberikan pengertian yang jelas tentang apa 

yang seharusnya disertakan dalam pengembangan suatu sistem. Untuk 

lebih mudah dipahami tahap- tahap dalam SDLC dapat ditunjukkan dalam 

gambar berikut ini: 
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Gambar II.2 
System Development Life Cycles 

 

General Phase Detail Phases 
Analysis 
 
Design 
 
 
Implementation 

Feasibility assessment 
Information analyst 
System design 
Program development 
Procedure development 
Conversion 
Operation & maintenance 
Audit and review 

Sumber: Accounting information system, 2001, hal. 451 

Pengembangan sistem ini merupakan asfek kritis dalam penggunaan 

teknologi informasi, maka akan dijelaskan secara terinci mengenai SDLC 

  Analysis Phase 

Fase analisis mendefinisikan dengan jelas pemahaman tentang sistem 

yang telah ada dan masalah - masalah yang terjadi, serta penentuan 

kebutuhan informasi untuk sistem selanjutnya. Informasi yang 

dikumpulkan terutama mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

dan kekurangan ini meliputi beberapa aspek seperti kualitas informasi 

yang dihasilkan, distribusi informasi ke pemakai, pengawasan yang 

tercakup dalam sistem, biaya pengerjaan sistem dan lain-lain. 

Fase analisis terdiri dari dua  yaitu feasibility assesment (Studi 

kelayakan) dan information analysis (Analisa informasi). Feasibility 

assesment mendefinisikan dengan jelas apa yang harus dilakukan sistem, 

output seperti apa yang harus dilakukan, input seperti apa yang harus 

diterima / dimasukkan, bagimana input data diperoleh, basis data seperti 
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apa yang diperlukan, dan seberapa cepat output harus tersedia (Chandrarin 

dan Idriantoro, 1997). Kegiatan penting dalam studi kelayakan ini adalah 

mendefinisikan lingkup jangkauan atau batasan sistem. Studi ini dibagi 

menjadi 5 (lima) kategori yaitu : (Davis dan Olson,1985: 575).  

a. Teacnical feasibility. Kelayakan teknis ini menjelaskan analisa 

teknologi yang akan dipakai untuk penerapan sistem yang baru. 

b. Ekonomic feasibility. Analisa yang dilakukan dalam kelayakan 

ekonomis ini adalah analisis cost and benefit, yaitu apakah sistem 

mampu memberikan keuntungan yang lebih dari biaya yang 

dikeluarkan untuk pengembangan sistem. 

c. Motivational feasibility. Studi ini mengenalisa kemungkinan organisasi 

cukup termotivasi untuk mendukung pengembangan dan implementasi 

sistem yang baru dengan keikutsertaan pemakai, sumber daya dan 

pelatihan. 

d. Schedule  feasibility. Kelayakan schedule dilakukan untuk mengetahui 

kemungkinan organisasi dapat menyelesaikan proses pengembangan 

sistem dalam waktu yang telah ditetapkan. 

e. Operational feasibility. Studi ini menganalisa kemungkinan sistem 

dapat beroperasi dengan mempertimbangkan faktor atau lingkungan 

politik dan menagerial. Fase analisa ini menghasilkan dokumen 

proposal sistem (sistem proposal dokumen) yang berisi seluruh hasil 

analisis yang telah dilakukan. 
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Tahap atau kegiatan kedua dari analisis fase adalah mengidentifikasi 

kebutuhan informasi untuk pembuatan keputusan menejerial. Analisa 

kebutuhan informasi merupakan elemen kunci dalam rencana 

pengembangan sistem. Botnar dan Hopwood (2001:503). menyebut proses 

ini sebagai jantung dari studi pembuatan keputusan. Tahap ini 

menghasilkan reports (termasuk item data pada laporan), queries, skema 

konsep uang untuk data base, kebutuhan fungsional (termasuk 

karakteristik operasional),dan user interfase requirements. 

Design phase  

  Fase desain merupakan perumusan dari suatu cetak biru untuk 

sistem yang lebih lengkap. Fase ini terdiri dari 3 subfase yaitu system 

design, program development dan procedure development. Desain sistem 

melibatkan keputusan hardware dan software apa saja yang digunakan, 

mendasari isi dan struktur basis data, mendefinisikan modul (program) 

pembangunan sistem dan bagimana hubungan anatara model yang satu 

dengan yang lain. 

  Pengembangan program (program development) terdiri dari dua 

kegiatan yaitu membuat program komputer dan desain rinci basis data dan 

file - file yang digunakan oleh sistem. Program yang telah selesai dibuat 

akan diuji baik secara keseluruhan atau terpisah yang akan melibatkan 

pemakai untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan benar 

dilingkungan pemakai. Pengembangan prosedur (Procedure 

Development)-manual, intruksi, bentuk input dll. Dapat berlangsung secara 
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bersamaan dengan pengembangn program / prosedur harus dibuat untuk 

semua personil yang mempunyai hubungan dengan sistem. 

Implementation Phase 
  Fase implementasi merupakan tahap pemasangan sistem informasi 

yang baru pada perusahaan. Tahap inu terdiri dari conversion, operation 

and maitenance, serta audit and review. Konversi (conversion) pada sistem 

informasi baru dimulai pada saat semua program dan prosedur telah 

disiapkan pada tahap konversi ini adalah acceptance testing, file building 

dan user training. 

  Acceptance testing merupakan pengujian terhadap sistem secara 

lengkap dan membandingkannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 

Pengujian meliputi user input, prosedur operasi dan pengendalian, serta 

output yang dihasilkan. Perbedaan antara apa yang diharapkan pemakai 

dan apa yang dihasilkan oleh sistem diidentifikasi dalam tahap ini.. 

  File building mengacu pada pengumpulan dan konversi dari semua 

data baru ke format yang terbaca oleh mesin (komputer) yang diperlukan 

oleh sistem. User training secara relatif mungkin merupakan usaha yang 

kritis, tergantung pada tingkat dimana aplikasi sistem yang baru 

mempengaruhi pekerjaan atau tugas yang ada. Pelatihan yang tepat 

merupakan faktor penting dalam mengatasi user resistance terhadap 

sistem yang baru. Konversi dari sistem yang lama ke sistem yang baru 

berlangsung setelah acceptance testing, file building, dan user training 

selesai. 
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  Tahap kedua setelah konversi adalah operations and maintenance. 

Banyak sistem dapat digunakan selama 15 atau 20 tahun, tatapi ada juga 

sistem yang menjadi usang hanya dalam beberapa tahun saja sehingga 

perlu diganti dengan sistem yang baru. Seiring dengan perubahan 

kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan modifikasi terhadap sistem. 

Proses modifiasi agar sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi 

dilakukan dalam pemeliharaan sistem. Pemeliharaan ini dapat diklasifikasi 

menjadi perbaikan atau pengembangan. Perbaikan diperlukan ketika 

aplikasi sistem baru dipandang cacat atau tidak sempurna. Sedangkan 

pengembangan merupakan penambahan atau peningkatan pada sistem 

yang baru. Aktivitas perbaikan biasanya mendominasi aktivitas 

pemeliharaan untuk beberapa bulan pertama saat sistem baru beroperasi. 

Kemudian sebagian besar aktivitas pemeliharaan selanjutnya adalah 

pengembangan. 

  Bagian akhir dalam SDLC adalah review atas sistem setelah 

beroperasi selama beberapa periode, biasanya satu tahun. Audit team yang 

mewakili pemakai dan mungkin internal audit melakukan review atas 

operasi, pemakai, biaya (cost), dan manfaat dari sistem. 

Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer 

merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan 

dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk 

menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem melewati beberapa 

tahapan dari mulai sistem itu direncanakan sampai dengan sistem tersebut 
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diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Bila operasi sistem yang sudah 

dikembangkan masih timbul kembali permasalahan-permasalahan yang 

kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka 

perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya. Daur atau 

siklus hidup dari pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang 

digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah 

yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-

langkah didalam tahapan tersebut dalam proses pengembangannya. 

 Sementara menurut Joseph W. Wilkinson dalam Accounting And 

Information System, siklus pengembangan sistem yaitu terdiri dari 

perencanaan sistem, analis sistem, desain sistem, justifikasi dan seleksi 

sistem dan implementasi sistem. 

4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dan kepuasan 

pemakai telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Pujiati 

dan Ahmar (2003) yang menguji hubungan partispasi dan kepuasan 

pemakai dengan empat faktor kontijensi yaitu kompleksitas tugas, 

kompleksitas sistem, pengaruh pengguna, dan komunikasi pemakai 

pengembang.  Penelitian ini dilakukan terhadap pengguna akhir (end user), 

sampel diambil dari satu macam perusahaan saja yaitu perbankan. Alat 

analisis yang digunakan adalah statistik deskriftif, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa partisipasi pengguna mempunyai hubungan positif 

dan signifikan dengan kepuasan pengguna, sedangkan kompleksitas tugas 
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terbukti merupakan variabel pure moderator, kompleksitas sistem 

merupakan pure moderator dan komunikasi pemakai-pengembang 

merupakan variabel pure moderator. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saleem (1996) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara partisipasi dengan keberhasilan sistem informasi 

suatu perusahaan. Variabel yang berpengaruh dalan partisipasi yang 

diberikan pengguna yaitu keahlian fungsional pengguna, namun hubungan 

itu lebih bersifat kontijensi, tergantung dari keahlian tingkat pengguna itu 

sendiri. 

Hasil yang dilakukan oleh Pujiati konsisten dengn hasil penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Chandarin dan Indriantoro, (1997), 

Setianingsih dan Indriantoro, (1998), Lindriana sari, (1999) dan 

Restuningdiah dan Indriantoro, (2000). 

a. Hubungan Partisipasi dan Kepuasan Pemakai. 

Partisipasi merupakan perilaku, pekerjaan dan aktifitas yang 

dilakukan oleh pengguna selama proses pengembangan sistem  

informasi (Barki dan Hartwick, 1994). Partisipasi digunakan untuk 

menunjukkan intervensi personal yang nyata dari pemakai / pengguna 

dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari tahap perencanaan, 

pengembangan sampai pada tahap implementasi sistem informasi. 

Ginzberg (1981) menyatakan bahwa partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi akan memberikan dampak positif 

terhadap organisasi dan dapat memberikan keuntungan ekonomi. 
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Pemakai adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam 

penggunaan informasi. Pemakai dapat memberikan masukan yang 

berguna mengenai apa saja yang harus direncanakan oleh sytem analist.

 Pengukuran prilaku pemakai dalam aktifitas harus 

dipertimbangkan sebagai pengukur user partisipation bukan user 

involvement, berkaitan dengan hal ini, user partisipation sebaiknya 

lebih digunakan dibanding user involvement (Barki dan Hearwick, 1994, 

Barouki dkk, 1986, Doll dan Torkzaddeh, 1990) Adanya partisipasi 

pemakai diharapkan dapat meningkatkan penerimaan sistem oleh 

pemakai yaitu dengan mengembangkan harapan yang realistis terhadap 

kemampuan sistem. 

Partisipasi bervariasi dalam tingkatannya. Variasi ini dipahami 

sebagai suatu kontinum. Pada ujung rendah kontinum ini, input pemakai 

diabaikan, dan pada ujung tertinggi, input pemakai membentuk dasar 

dari persyaratan sistem (Ives dan Olson 1984 dalam Lindriana Sari, 

2000). Partisipasi lebih berkaitan dengan anggota organisasi yang 

dipakai dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan sistem 

informasi melalui partisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan 

pengembangan sistem informasi, pemakai dapat memberikan pengaruh 

pada pengembangan sistem, tanpa partisipasi tidak akan ada pengaruh, 

bagaimanapun sangat memungkinkan pemakai berpartisipasi dalam 

pengembangan sistem tanpa memberikan pengaruh, pada kasus ini, 

partisipasi menjadi tidak efektif dan tidak produktif (Markus, 1989). 
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Kepuasan pemakai didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana 

pemakai percaya bahwa sistem informasi disediakan untuk masuk dan 

memenuhi kebutuhan informasi mereka (Delone dan McLean 1992). 

Kepuasan pemakai mengungkapkan keselarasan antara harapan 

seseorang dengan hasil yang diperoleh dari sistem yang sehubungan 

dengan partisipasi yang diberikannya selama pengembangan sistem 

(Ives, dkk 1993). 

  b. Keahlian 

Faktor keahlian pemakai dalam sistem informasi diyakini sebagai 

sesuatu yang cukup penting dalam memberikan partisipasi. Partisipasi 

pemakai yang memiliki kemampun dalam penggunaan sistem informasi 

diharapkan akan menghasilkan sebuah sistem yang berkualitas baik. 

Melalui kerja sama antar pekerja yang memiliki kemampuan yang tinggi, 

akan semakin memperkuat keberhasilan pengembangan sistem. 

(Lindriana sari, 2000). Selain itu juga dalam sistem yang berhubungan 

dengan keahlian pengguna dalam suatu batasan kontijensi, tingkat 

keahlian akan mempengaruhi partisipasi pengguna (Leonard dan Sinha, 

1993, Lukas 1978; Newman 1990) diharapkan pengguna dengan tingkat 

keahlian yang tinggi akan memberikan partisipasi ysng tinggi sehingga 

kualitas sistem yang diterapkan akan lebih baik. (Bolan, 1978; Doll dan 

Torkzadeh, 1989; Ives dan Olson 1984). 
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c. Komunikasi Pemakai - Pengembang. 

Persepsi setiap pihak - analis sistem, manajer, pemakai atas sistem 

yang akan dikembangkan dipengaruhi oleh fungsinya masing-masing. 

Setiap fungsi dapat memandang proyek pengembangan sistem dari 

sudut masing-masing, oleh karena itu diperlukan rantai komunikasi 

yang lengkap. Komunikasi yang tersamar akan mendorong timbulnya 

perbedaan persepsi atas sistem yang akan dikembangkan. 

Proses komunikasi memungkinkan manajer untuk melaksankan 

tugas-tugas mereka, dan bagaimanapun juga, komunikasi tetap 

merupakan peralatan (tool) manajemen yang dirancang untuk mencapai 

tujuan. 

Hubungan antara pengguna dan pengembang selalu bersifat 

simbolik (Chruchman dan Schainblatt, 1965 dalam Mckeen et al., 1994). 

Pengguna memiliki informasi dan pengetahuan tentang dinamika 

lingkungan dan analis memiliki waktu untuk mengadakan analisis 

sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan - keputusan 

strategis yang kompleks (Mintzberg, 1973, dalam Pujiati dan Ahmar. 

2003).  

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Penelitian ini menguji pengaruh partisipasi sistem informasi terhadap 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi dengan dimoderasi 
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oleh variabel moderating. Dengan demikian secara skematis kerangka 

pemikirannya dibuat bagan sebagai berikut: 

Gambar II.3. 
 Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini terdiri dari tiga jenis variabel, yaitu: 

1. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, 

dalam hal ini adalah partisipasi pemakai. 

2. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, 

dalam hal ini adalah kepuasan pemakai. 

3. Variabel moderating, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderating dalam 

penelitian ini meliputi: Keahlian dan Komunikasi Pemakai-Pengembang. 

C. HIPOTESIS. 

Partisipasi 
Kepuasan 
Pemakai 

Keahlian 

Komunikasi 

Pemakai - 

Pengembang 
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Hipotesis penelitian ini menguji pengaruh partisipasi pemakai terhadap 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Berdasarkan 

penjelasan diatas, peneliti membuat hipotesis seperti dibawah ini: 

H.1.  Partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi  mempunyai 

hubungan posistif terhadap kepuasan pemakai  

H.2. Keahlian yang tinggi akan berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem  

informasi 

H.3. Komunikasi Pemakai - Pengembang yang tinggi dalam pengembangan 

sistem informasi akan meningkatkan hubungan partisipasi dan kepuasan 

pemakai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 

POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi 

diwilayah Surakarta. Perusahaan manufaktur ditetapkan sebagai populasi 

dengan pertimbangan: 

a. Perusahaan manufaktur menghadapi persaingan, kompleksitas operasional 

dan ketidakpastian karena adanya peningkatan pasar internasional serta 

kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil sehingga mendorong 

organisasi untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komputer. 

b. Perusahaan manufaktur memiliki sumber daya yang memadai untuk 

mengembangkan sistem informasi berbasis komputer. 

Sampel dipilih dari populasi dengan metode purposive sampling. Tipe 

purposive sampling yang digunakan adalah judgment sampling, yaitu metode 

untuk memilih unsur sampel yang memiliki informasi yang dikehendaki 

peneliti (Sekaran, 2000: 278). Kriteria sampel yang dipilih adalah perusahaan 

besar yang berlokasi di wilayah Surakarta yang telah atau sedang 

mengembangkan sistem informasi. Kerangka sampling diperoleh dari 

Departement Perindustrian dan Perdagangan di Surakarta. 

Pemakai sistem informasi meliputi manajer, non manajer dan orang-

orang serta organisasi-organisasi dalam lingkungan perusahaan (Mc Leod, 
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2001:7). Namun, penelitian ini memfokuskan pada Manejer/Kepala 

Bidang/Kepala Seksi sebagai responden karena: 

a. Manajer departemen/Kepala Bidang/Kepala Seksi sebagai pemakai 

informasi akan lebih obyektif dalam menilai efektivitas sistem informasi 

yang dikembangkan 

b. Manajer Departemen/Kepala Bidang/Kepala Seksi sebagai pemakai 

informasi mempunyai kepentingan yang sama dibanding pemakai dari luar 

perusahaan yang jumlahnya sulit untuk diidentifikasi dan mempunyai 

kepentingan yang berbeda (Choe dalam Setianingsih dan Indriantoro, 1998)  

Untuk analisa data, peneliti menetapkan jumlah minimum respon adalah 

30. Jumlah minimum respon sebanyak 30 diharapkan akan memiliki distribusi 

normal yang diperlukan untuk analisa data secara statistik. 

( Singarimbun et al., 1995: 171).  

JENIS DAN SUMBER DATA 

Data primer 

Sekaran (2000: 221) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari individu, kelompok- 

kelompok tertentu, dan juga responden yang telah ditentukan secara 

spesifik oleh peneliti yang memiliki data dari waktu ke waktu. 

Survey dalam bentuk kuesioner merupakan cara yang ditempuh 

untuk mendapatkan data primer. Tujuan pokok pembuatan kuesioner 

adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey 
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dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin. (Singarimbun dan 

Efendi, 1999: 175). 

Kuesioner dinyatakan dalam bentuk closed question. Sekaran (2000: 

237) mengatakan bahwa tujuan penggunaan closed question dalam suatu 

kuesioner adalah untuk membantu responden dalam membuat keputusan 

secara cepat dalam memilih berbagai alternatif pernyataan yang tersedia. 

Closed questions juga memudahkan peneliti dalam memberi kode untuk 

analisis yang akan dilakukan.  

Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

responden yang diteliti karena data tersebut dinyatakan dalam bentuk 

publikasi baik oleh media massa maupun oleh laporan tertulis yang 

dipublikasikan secara tidak langsung oleh responden melalui berbagai media, 

web sites, internet maupun oleh pemerintah (Sekaran. 2000).  untuk 

memperoleh data sekunder dilakukan studi pustaka dengan membandingkan 

relevansi antara masalah yang diteliti dengan literatur- literatur yang relevan, 

seperti jurnal- jurnal ilmiah dan artikel - artikel yang bersangkutan. 
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C.  METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pos dan 

mendatangi secara langsung. Untuk responden yang berada jauh dari domisili 

peneliti, maka digunakan jasa pos, sedangkan untuk responden yang mudah 

dijangkau,  peneliti mengantar dan mengambil sendiri kuesioner yang telah 

diisi responden. 

Digunakan jasa pos untuk penyebaran kuesioner yang berada jauh dari 

domisili peneliti, memiliki kelemahan antara lain: 

a. Kemungkinan yang menjawab kuesioner bukanlah sasaran yang dituju 

dalam penelitian 

b. Kemungkinan responden menjawab pertanyaan secara tidak serius. (asal- 

asalan). 

c. Kemungkinan kuesioner tidak kembali 

d. Memerlukan waktu yang cukup lama. 

Walaupun metode pos memiliki kelemahan - kelemahan diatas, namun 

mengingat penulis tinggal di wilayah Kotamadya Surakarta, maka metode 

tersebut menghemat biaya dan tenaga. Untuk memperkecil kemungkian resiko 

yang ditimbulkan oleh kelemahan - kelemahan metode pos, penulis 

sebelumnya menghubungi via telepon perusahaan manufaktur yang 

bersangkutan dengan menjelaskan maksud dan tujuan penyebaran kuesioner 

tersebut, serta permohonan agar kuesioner tersebut disebar kepada manajer 

atau fihak-fihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, dan 
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bantuan untuk mengirimkan kembali jawaban yang telah diisi kedalam amplop 

dan perangko balasan yang telah disedikan. 

Dengan mendatangi sendiri reponden yang berada dekat dengan domisi 

peneliti minimal dua kali, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak jika 

dibanding melalui pos, dan menyita banyak waktu dan tenaga. 

Walaupun metode mendatangi langsung responden memiliki kelemahan- 

kelemahan seperti disebutkan diatas, namun peneliti menganggap keuntungan 

dari metode ini lebih banyak, antara lain: 

a. Dapat dipastikan bahwa yang berpartisipasi adalah mereka yang benar- 

benar memiliki kepentingan dengan penelitian ini 

b. Kemungkinan jawaban kuesioner hanya diisi secara asal-asalan oleh 

responden dapat diperkecil 

c. Kemungkinan yang mengisi kuesioner yang bukan sasaran dapat 

diperkecil 

d. Waktu yang diperlukan lebih sedikit. 

Dengan kelebihan - kelebihan dalam metode pengumpulan data ini, maka 

diharapkan data dapat memenuhi kriteria pengolahan dan hasil penelitian 

dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 
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D. DEFENISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, pada dasarnya telah 

digunakan oleh McKeen (1994), Grahita Chandrarin dan Nur Indrianto (1997), 

Sunarti Setyaningsih dan Nur Indriantoro (1998), dan Nurika Restuningdiah 

(1999). 

a. Partisipasi Pemakai adalah perilaku, pernyataan dan aktivitas yang 

dilakukan pemakai selama proses pengembangan sistem informasi. (Barki 

dan Hartwick, 1994). Variabel partisipasi akan diukur dengan mengunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Ives dan Olson, yang telah 

dimodifikasi sedemikian rupa oleh McKeen et al., sehingga lebih ringkas 

namun tetap memenuhi semua maksud pertanyaan (Restuningdiah dan 

Indriantoro, 2000) yang terdiri dari 19 item pertanyaan yang mengukur 

adanya partisipasi dari pemakai selama proses pengembangan sistem,  

mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi.  

Masing-masing item merupakan binary variabel yang menentukan apakah 

ada atau tidak ada partisipasi selama pengembangan sistem. 

b. Kepuasan Pemakai yaitu kesesuaian antara harapan seseorang dengan hasil 

yang diperolehnya dikarenakan adanya partisipasi selama pengembangan 

sistem (Ives dkk., 1983). Variabel ini diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan oleh Ives dkk. (1983). Instrumen ini telah dikaji ulang oleh 

Baroudi dan Orlikowski (1988) menjadi 13 item, kemudian oleh Galletta 

dan Laderer , diringkas menjadi 4 item. Instrument ini menggunakan 7 

skala linkert, dari sangat tidak puas (poin 1) sampai dengan sangat puas 
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(poin 7), digunakan untuk mengukur kepuasan pemakai atas partisipasinya 

dalam pengembangan sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

dikembangkan. 

c. Keahlian Pengguna yaitu pengetahuan (knowledge) dan kepandaian (skill) 

akan diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran keahlian dan 

pengetahuan sistem informasi yang digunakan didalam penelitian Lee, 

Tauth dan Farwel (1995). Terdapat 4 kategori penting keahlian dan 

pengetahuan sistem informasi yang diukur disini, yaitu pengetahuan teknis 

(terdiri dari 16 pertanyaan), pengetahuan dan keahlian teknologi 

manejemen (terdiri dari 3 pertanyaan), pengetahuan fungsi bisnis (terdiri 

dari 4 pertanyaan) dan keahlian interpersonal dan manejemen (terdiri dari 

11 pertanyaan). Skala yang digunakan adalah skala linkert yang terdiri dari 

5 point. 

d. Komunikasi Pemakai-Pengembang yaitu kemampuan pemakai dalam 

berkomunikasi sehingga pemakai dan pengembang dapat berkomunikasi 

secara efektif. Variabel ini akan diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan oleh Monge dkk, 1983, dan telah dimodifikasi oleh Guinan 

1988 untuk menilai kualitas komunikasi, yang terdiri dari 12 item dengan 

menggunakan 7 skala linkert untuk menilai kualitas komunikasi antar 

pengguna dan pengembang. 
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TEKNIK ANALISA DATA 

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel 

penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini tidak akan mengenai 

sasarannya bila data yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah data yang 

tidak reliabel dan tidak menggmbarkan secara tepat konsep yang diukur 

(Singarimbun et al, 1996: 122). Untuk mengetahui kulaitas data, peneliti akan 

menguji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian yang digunakan untuk 

memperolah data primer. 

Uji Validitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas konstruk untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan memang mengukur apa yang ingin 

diukur (Singarimbun et al., 1996: 124). Validitas konstruk menunjukan 

sejauh mana suatu instrumen menyerap konsep teoritis yang dijadikan 

dasar penyusunan instrumen tersebut. (Sekaran, 2000; 209). 

Untuk mengetahui apakah instrumen memiliki validitas konstruk atau 

tidak, dapat dilihat dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi diperoleh 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment yang menghitung 

korelasi masing- masing pertanyaan dengan skor total. Jika koefisien 

korelasi nilainya lebih tinggi dari nilai kritis pada tingkat signifikansi 

tertentu, maka pertanyaan tersebut memilki validitas konstruk. Jika 

koefisien korelasi negatif atau kurang dari nilai kritis, maka pertanyaaan 

tersebut bertentangan atau tidak berhubungan dengan pernyataan- 
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pernyatan lain dalam instrumen, atau dengan kata lain pernyataan tersebut 

tidak valid.  

Uji Reliabilitas. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan kemampuan suatu alat 

ukur untuk dipakai dua kali dalam mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten (Singarimbun et al., 1996: 

140). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji konsistensi 

internal yang dinyatakan dalam cronbach alpha. Pengujian ini merupakan 

pengujian terhadap konsistensi jawaban responden atas semua item 

instrumen pengukur. Pada penggunaan cronbach alpha, pengujian suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika alpha lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2003: 

312). Peneliti menggunakan pendekatan uji konsistensi internal dengan 

alasan kepraktisan dan efisiensi, karena uji konsisitensi internal hanya 

memerlukan satu kali pengambilan data. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dapat dikatakan sebagai uji kriteria ekonomi untuk 

mengetahui bahwa hasil estimasi memenuhi asumsi dasar linear klasik. 

Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi ini, maka diharapkan koefisien- 

koefisien yang diperoleh menjadi penaksir mempunyai sifat efisien, linier 

dan tidak bias. Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik berupa: 

uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolinearitas. 
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Berkaitan dengan asumsi diatas, maka perlu diperhatikan hal-hal 

berikut sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan regesi sederhana. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data 

sesuai dengan sifat - sifat penting distribusi normal. Uji yang digunakan 

adalah kolmogorov smirnov. Deteksi kolmogorov Smirnov dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Apabila nilai signifikan atau probabilitas (p) £ 0,05 maka data 

tersebut tidak berdistribusi normal 

b. Apabila nilai signifikan atau probabilitas (p) ³ 0,05 maka data 

tersebut berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas data bertujuan untuk menghindari terjadinya 

bias dalam pengambilan kesimpulan.  

2. Multikolinearitas 

   Multikolineritas adalah situasi dimana ada hubungan linear baik 

yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel independen xi. Jika 

terdapat multikolinearitas sempurna diantara variabel independen xi, 

maka koefisien regesi memiliki nilai tak tentu dan kesalahan standarnya 

menjadi tak terhingga. Pada multikolinearitas kurang sempurna, 

koefisien regresi meskipun dapat ditentukan akan memiliki kesalahan 

standar yang besar atau koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketetapan 

yang tinggi (Gujarati, 1993). Koefisien korelasi menyatakan adanya 
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hubungan linear antara dua variabel (Djarwanto dan Subagya, 1996: 

323).  

3. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara faktor gangguan µ 

yang masuk dalam model regresi. Dengan adanya autokorelasi, penaksir 

tidak lagi efisien atau tidak lagi memiliki varian minimum (Gujarati, 

1993:223). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi biasanya 

digunakan uji Durbin Watson. 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

a. Menentukkan nilai statistik Durbin Watson 

  

( )
2
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2
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k

1tt
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ee

å

å

=

--
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b. Nilai ¶ hitung dibandingkan dengan ¶ tabel pada derajat kebebasan 

dari tingkat signifikan tertentu. 
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c. Membandingkan hasil pengujian dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel III.1 
Auto Durbin Watson ( Gujarati, 1995) 

Ho (Hipotesis nol) Keputusan Apabila 

Tidak ada auto + 

Tidak ada auto + 

Tidak ada auto – 

Tidak ada auto – 

Tidak ada auto -
+  

 

Menolak 

Ragu-ragu 

Menolak 

Ragu-ragu 

Menerima 

0 < ¶ hit < ¶L 

¶L < ¶ hit < ¶u 

(4 - ¶1) < ¶ hit < 4 

(4 - ¶u) < ¶ hit < (4 - ¶L) 

¶u < ¶ hit < (4 - ¶u) 

Sumber: Gujarati. Damodar N. 1995. Basic econometric, Singapore. 
Mc. Graw Hill.Inc 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika variabel gangguan dalam fungsi 

regresi linier mempunyai varian yang tidak sama. Uji ini dimaksudkan 

untuk terjadinya penyimpangan terhadap asumsi variance residual 

constant, var. (µ/xi) = σ2,  untuk semua variabel penjelas. Keberadaan 

heteroskedastisitas menyebabkan penaksir ordinary least sguare (OLS) 

tidak lagi efisien, meskipun tetap konsisten dan tidak bias. Hal ini 

disebabkan adanya persyaratan varian minimum yang tidak terpenuhi 

sepenuhnya. Pendeteksian ada tidaknya heterokedastisitas adalah 

apabila t hitung < t tabel, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Menurut Arief (1993) kebanyakan data cross- section mengandung 

situasi heterokedastisitas karena data tersebut menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) 
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Adanya situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penaksiran 

koefisien regresi menjadi tidak efisien, hasil taksiran dapat menjadi 

kurang dari semestinya, melebihi dari yang semestinya atau 

menyesatkan. 

F. METODE ANALISA DATA 

Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana karena terdiri dari 

satu variabel dependen dan satu variabel independen. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan alat analisis yaitu: 

 a. Simple Linear Regression  

Persamaaan Statistika yang digunakan adalah: 

Y= a+bx+e 

Keterangan:  

  Y = Kepuasan Pemakai 

   a = Konstanta 

                     b = Koefisien Regresi 

                     x = Partisipasi Pemakai 

                     e = Variabel pengaruh yang lain 

 b. Moderated Regression Analisis ( MRA ). 

Moderated Regresion Analisis ( MRA ) digunakan untuk membantu 

menentukan variabel-variabel moderator yang mendukung hubungan antara 

partisipasi dan kepuasan pemakai yang dirancang secara hirarki untuk 
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menentukan hubungan antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

ketiga atau moderating. (Nunnaly dan Berstein, 1994, dalam Aplonia. 2003) 

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan 

adalah: 

KP = a +b1 PP        …………..    (1) 

KP = a +b1 PP + b2 KaP                  …………..   (2) 

KP = a +b1 PP + b2 KaP + b3 PP*KaP    …………..  (3) 

KP = a +b1 PP + b1 KPP                 …………..   (4) 

        KP = a +b1 PP + b2 KPP + b3 PP*KPP    ………….. (5) 

 Keterangan: 

KP : Kepuasan Pemakai 

PP : Partisipasi Pemakai 

KaP : Keahlian 

KPP : Komunikasi Pemakai - Pengembang. 

a             : Intercept 

b    : Slope 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa variabel X2 

dan X3 benar - benar merupakan variabel moderator (Sharma 1981, dalam 

Setianingsih) adalah: 

Jika persamaan (2) dan (3) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 0; b2’ 0, 

maka X2 bukan variabel moderator. Variabel X2 disebut pure moderator, 

jika persamaan (1) dan (2 tidak berbeda, tetapi berbeda dengan persamaan (3) 
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yaitu b2 = 0; b3’ 0. Variabel X2 diklasifikasikan sebagai quasi moderator, 

jika persamaan (1), (2), dan (3) masing-masing berbeda yaitu b2’0 dan b3’0 

Jika persamaan (4) dan (5) tidak secara signifikan berbeda yaitu b3 = 0;b2’0, 

maka X3 bukan variabel moderator. Variabel X3 disebut pure moderator, 

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

(5) yaitu b2 =0;b3’0. variabel X3 diklasifikasikan sebagai quasi moderator, 

jika persamaan (1), (4), dan (5) masing-masing berbeda yaitu b2’0 dan b3’0. 

Pure moderator adalah variabel perantara murni yang berintegrasi menjadi 

gejala yang kondisinya mendukung atau mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen, sedangkan quasi moderator 

adalah unsur-unsur yang berintegrasi menjadi gejala yang kondisinya tidak 

dominan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh keahlian dan komunikasi 

pemakai- pengembang terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi di perusahaan manufaktur yang berlokasi 

di kota Surakarta. Dari data yang diperoleh berupa kuesioner yang telah diisi oleh 

responden, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan Excel 2000 dan paket 

program SPSS 12,0 for windows. 

Kerangka sampling diperoleh dari Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Surakarta. Sampel dipilih dari kerangka sampling sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, yaitu perusahaan manufaktur yang berlokasi di kota 

Surakarta yang telah atau sedang mengembangkan sistem informasi.. 

Penelitian ini menguji hipotesis dengan metode regresi sederhana untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, 

moderated regression analisis (MRA) untuk melihat variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen, sebelumnya data diuji dengan kriteria 

ekonometrika untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik yaitu, 

uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. 
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A. HASIL PENGUMPULAN DATA. 

Data penelitian dikumpulkan melalui jasa pos dan juga mendatangi 

responden yang berkedudukan relatif dekat dengan peneliti. Kuesioner dikirim 

kepada 120 manajer perusahaan dari 35 perusahaan di Surakarta. 

Dari 120 kuesioner yang dikirim, ada 54 kuesioner yang kembali, yang 

berasal dari 15 perusahaan. Kuesioner yang diterima kemudian diperiksa 

untuk mengetahui kelengkapannya. Terdapat 4 kuesioner yang tidak dapat 

dipakai, karena tidak lengkap pengisiannya. Dengan demikian ada 50 

kuesioner yang dapat disertakan dalam analisa data. Tingkat pengembalian 

kuesioner adalah tinggi disebabkan karena peneliti aktif dalam menghubungi 

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Data demografi sebagai profile responden dalam penelitian ini 

ditabulasikan pada tabel IV.2. dan IV.3. Terlihat dari profilenya, sampel terdiri 

dari beragam jenjang pendidikan dan level jabatan yang dimiliki saat ini. 

Untuk jenis kelamin tidak menjadi fokus dalam pemelitian sehingga dominasi 

laki-laki tidak mengganggu distribusi sampel. 
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                                Tabel IV.1 
Daftar Perusahaan Manufaktur 

                               Yang berpartisipasi dalam penelitian 
1. PT. Batik Keris 

2. PT. Sari Warna Asli 

3. PT. Konimex 

4. PT. Air Mancur 

5. PT. BAT Indonesia 

6. PT. Asia Makro 

7. PT. Indotobacco Pratama 

8. PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy 

9. PT Hero Garment Manufacturing 

10. PT. Indo Makmur Perkasa 

11. PT. Multi Cipta Busana 

12. PT. Keris Inove Nissho Indonesia 

13. PT. BASF Indonesia 

14. PT. Alfa Gema Indotama 

15. PT. Alfa Gema Indotama 

 

 
Tabel IV.2 

Level Jabatan Responden 
Jabatan fungsional Jumlah Persentase 

Manajer EDP 13 26% 

Chief Accounting 

 

11 22% 

Manajer SDM 

 

9 18% 

Manajer pemasaran 

 

8 16% 

Manajer produksi 

 

9 18% 
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Total 50 100% 
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Tabel IV.3 
Jenjang Pendidikan 

Pendidikan terakhir Jumlah Persentase 

S-2 

S-1 

D-3 

D-1 

SMU Sederajat 

Total 

3 

30 

9 

5 

3 

50 

6 % 

60 % 

18 % 

10 % 

6 % 

100 % 

 

B. PENGUJIAN INSTRUMEN 

Instrumen penelitian diuji dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji konsistensi internal yang dinyatakan 

dalam cronbach alpha. Pengujian ini merupakan pengujian terhadap 

konsistensi jawaban responden atas semua item instrumen pengukur (Sekaran, 

2000:206). Sedangkan uji validitas dalam penelitian ini adalah uji validitas 

konstruk. Uji validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen telah menyerap konsep yang ditetapkan. Validitas konstruk 

dinyatakan dalam koefisien korelasi product moment. 

1.  Uji Validitas 

Dari pengujian validitas terhadap semua item pertanyaan yang 

mengukur partisipasi pemakai, ada 3 item yang tidak valid, sehingga 

hanya 16 item pertanyaan yang diikutsertakan dalam analisis. Hasil 
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pengujian validitas terhadap instrumen partisipasi pemakai dinyatakan 

ditunjukkan dalam tabel IV.4 berikut ini: 

Tabel IV. 4 
Uji validitas Partisipasi Pemakai. 

Item 
Pertanyaan 

Koefisien korelasi r. tabel Interpretasi 

PP 1 0,546 0,297 Valid 
PP 2 0,518 0,297 Valid 
PP 3 0,372 0,297 Valid 
PP 4 0,612 0,297 Valid 
PP 5 0,377 0,297 Valid 
PP 6 0,165 0,297 Tidak Valid 
PP 7 0,476 0,297 Valid 
PP 8 0,561 0,297 Valid 
PP 9 0,636 0,297 Valid 
PP 10 0,479 0,297 Valid 
PP 11 0,407 0,297 Valid 
PP 12 0,487 0,297 Valid 
PP 13 0,458 0,297 Valid 
PP 14 0,374 0,297 Valid 
PP 15 0,212 0,297 Tidak Valid 
PP 16 0,264 0,297 Tidak Valid 
PP 17 0,396 0,297 Valid 
PP 18 0,491 0,297 Valid 
PP 19 0,321 0,297 Valid 

        

  

Pengujian validitas terhadap instrumen kepuasan pemakai 

menunjukkan bahwa semua item valid, sehingga semua dapat 

diikutsertakan dalam analisis data. Hasil pengujian validitas terhadap 

instrumen kepuasan pemakai ditunjukkan dalam tabel IV.5 
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                                        Tabel IV. 5 
              Uji validitas Kepuasan Pemakai 

Item 
Pertanyaan 

Koefisien korelasi r tabel Interpretasi 

KP 1 0,717 0,297 Valid 
KP 2 0,790 0,297 Valid 
KP 3 0,713 0,297 Valid 
KP 4 0,758 0,297 Valid 

Pengujian validitas terhadap instrumen keahlian pemakai 

menunjukkan bahwa ada 5 item yang tidak valid, sehingga tidak semua 

dapat diiuktsertakan dalam analisis data. Hasil pengujian validitas terhadap 

instrumen keahlian pemakai ditunjukkan dalam tabel IV.6 

Tabel IV. 6 
Uji validitas keahlian 

Item 
pertanyaan 

Koefisien korelasi r tabel Interpretasi 

Kap 1 0,695 0,297 Valid 
Kap 2 0,695 0,297 Valid 
Kap 3 0,818 0,297 Valid 
Kap 4 0,306 0,297 Valid 
Kap 5 0,482 0,297 Valid 
Kap 6 0,468 0,297 Valid 
Kap 7 0,818 0,297 Valid 
Kap 8 0,629 0,297 Valid 
Kap 9 0,695 0,297 Valid 
Kap 10 - 0,017 0,297 Tidak Valid 
Kap 11 0,818 0,297 Valid 
Kap 12 0,317 0,297 Valid 
Kap 13 0,306 0,297 Valid 
Kap 14 0,176 0,297 Tidak Valid 
Kap 15 0,443 0,297 Valid 
Kap 16 0,584 0,297 Valid 
Kap 17 0,604 0,297 Valid 
Kap 18 0,235 0,297 Tidak Valid 
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Tabel IV. 6 
lanjutan 

   

Item 
pertanyaan 

Koefisien korelasi r tabel Interpretasi 

Kap 19 0,017 0,297 Tidak Valid 
Kap 20 0,139 0,297 Tidak Valid 
Kap 21 0,694 0,297 Valid 
Kap 22 0,584 0,297 Valid 
Kap 23 0,818 0,297 Valid 
Kap 24 0,761 0,297 Valid 
Kap 25 0,818 0,297 Valid 
Kap 26 0,694 0,297 Valid 
Kap 27 0,818 0,297 Valid 
Kap 28 0,818 0,297 Valid 
Kap 29 0,761 0,297 Valid 
Kap 30 0,317 0,297 Valid 
Kap 31 0,818 0,297 Valid 

Pengujian validitas terhadap instrumen komunikasi pemakai-

pengembang menunjukkan bahwa ada 1 item yang tidak valid, sehingga 

hanya 11 item yang diikutsertakan dalam analisis data.  

Hasil pengujian validitas terhadap instrumen komunikasi pemakai - 

pengembang pemakai ditunjukkan dalam table IV.7 

                               Tabel IV. 7 
   Uji Validitas Komunikasi Pemakai - Pengembang 

Item 
pertanyaan 

 Koefisien korelasi r tabel interpretasi 

KPP I 0,451 0,297 Valid 
KPP 2 0,726 0,297 Valid 
KPP 3 0,386 0,297 Valid 
KPP 4 0,795 0,297 Valid 
KPP 5 0,605 0,297 Valid 
KPP 6 0,394 0,297 Valid 
KPP 7 0,766 0,297 Valid 
KPP 8 0,708 0,297 Valid 
KPP 9 0,637 0,297 Valid 
KPP I0 0,463 0,297 Valid 
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KPP I1 0,283 0,297 Valid 
KPP I2 0,551 0,297 Valid 

2. Uji Reliabilitas. 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

nilai cronbach alpha dari masing-,asing instrumen. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika alpha lebih besar dari 0,6 (Sekaran, 2000: 312). 

Tabel IV.8 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas instrumen 

penelitian. 

Tabel IV. 8 
Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 
alpha 

Interpretasi 

Partisipasi pemakai 0,715 Reliabel/andal 

Kepuasan pemakai 0,796 Reliabel/andal 

Keahlian 0,723 Reliabel/andal 

Komunikasi pemakai – 
pengembang 

0,665 Reliabel/andal 

 

Dari tabel IV.8. diatas ditunjukkan bahwa semua instrumen memiliki 

alpha diatas 0,6. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semua instrumen 

reliabel. 

 

C. UJI ASUMSI KLASIK  

Menurut Algifari (2000) agar penyusunan model regresi yang dilakukan 

mencapai suatu taksiran yang memiliki sifat yang tidak bias linear terbaik 
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(best linear unbiased estimate) analisis data dalam pengujian regresi harus 

memenuhi asumsi klasik. Pengujian ini menggunakan tiga asumsi klasik yang 

merupakan penyimpangan asumsi klasik yaitu meliputi: heteroskedastisitas, 

autokorelasi dan multikolineritas. 

1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang 

diperoleh memenuhi syarat-syarat normalitas. Adanya syarat normalitas 

pada data adalah untuk menghindari terjadinya bias. Dalam penelitian uji 

normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov Smirnov. Data disebut 

berdistribusi normal apabila mempunyai probabilitas > 0,05. Hasil pengujian 

normalitas dari kolmogarf- smirnov menunjukkan hasil seperti dalam tabel 

berikut: 

Tabel IV. 9 
Hasil pengujian Normalitas 

Variabel K-S 
Signifikansi 

Critical 
Value 

Status 

Partisipasi Pemakai 
Kepuasan Pemakai 

0,186 
0,246 

0,05 
0,05 

Normal  
Normal 

Keahlian 0,185 0,05 Normal 
Komunikasi Pemakai- 
Pengembang 

0,117 0,05 Normal 

    
        

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen dan 

dependen memiliki probabilitas diatas 0,05 sehingga dinyatakan bahwa data 

berdistribusi secara normal. 
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2. Uji Heterokedasitisitas. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada varian error terms 

yang signifikan atau tidak. heterokedastisitas.akan menyebabkan penaksiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penelitian dapat 

menjadi kurang dari semestinya, melebihi atau bahkan menyesatkan.  

Pengujian asumsi heterokedastisitas dilakukan terhadap model regresi 

linear sederhana. Uji heterokedastisitas dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel. Tidak terjadi heterokedastisitas jika t hitung< t tabel. 

Hasil dari pengujian heterokedastisitas ditunjukkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel IV. 10 

Uji Heterokedastisitas 

Variabel t hitung t tabel Sig Interpretasi 

Partisipasi pemakai 2,021 Tidak terdapat 
heterokedastisitas 

Keahlian 2,021 Tidak terdapat 
heterokedastisitas 

Komunikasi 
pemakai-
pengembang 

2,021 Tidak terdapat 
heterokedastisitas 

 

1,891 
 

0,501 
 

-0,751 

 

0,015 
 
0,021 
 
0,012 

 

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa  t hitung< t tabel, dengan 

demikian tidak terdapat heterokedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi. 

Autokorelasi menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang 

berurutan dari variabel yang sama. Konsekuensi dari adanya autokorelasi 

terhadap penaksiran regresi adalah varians sample tidak dapat 

menggambarkan varians populasinya dan lebih jauh lagi, model regresi 
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yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel 

dependen pada nilai variabel independen tertentu (Algifari, 2000). 

Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson test.  

Dikatakan tidak terdapat autukorelasi +/- diantara faktor gangguan jika 

dipenuhi syarat du<dhitung<(4-du). Hasil pengujian Durbin Watson, 

ditunjukkan dalam tabel IV.11. 

Tabel IV. 11 
Uji Autokorelasi 

N K d hitung du 4-du Interpretasi 

50 3 1,807 1,674 2,326 Tidak terdapat 
autokorelasi 

 

Dari tabel IV.11. dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi +/- 

diantara faktor gangguan µi. 

4. Uji Multikolinearitas 

Menurut Algifari (2000) multikolinearitas adalah suatu keadaan 

dimana antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki 

hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya 

tinggi atau bahkan 1). Akibat adanya multikolineritas adalah bahwa nilai 

standar error setiap koefisien regresi cenderung meningkat dengan 

bertambahnya variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan 

untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar dan probabilitas 

menerima hipotesisi yang salah juga akan semakin besar. Penelitian ini 
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dinyatakan bebas multikolinearitas nilai VIF disekitar 1 dan mempunyai 

angka  tolerasi mendekati 1.  

Berikut ini hasil pengujian dengan SPSS versi 12.0. 

Tabel IV. 12 
Pengujian Multikolinearitas 

Collinearity Stastic Variabel 

Tolerance VIF 

   Partisipasi Pemakai 0,997 1,003 

 Keahlian Pemakai 0,995 1,005 
 Komunikasi Pemakai Pengembang 0,993 1,007 

 
Dari tabel IV.12, dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas 

D. PENGUJIAN HIPOTESIS  

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dituliskan 

dengan model regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a+bx+e 

dimana: Y. = Kepuasan Pemakai 

a.  = konstanta 

b. = Koefisien Regresi 

x. = Partisipasi Pemakai 

e. = Variabel Pengaruh Lain. 
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Hasil pengujian dengan menggunakan regresi sederhana dan moderated 

regression analisis adalah sebagai berikut: 

Tabel IV. 13 
Hasil Analisis MRA 

H Persamaan regresi Nilai F 

(sig) 

R2 Hasil 

H.1 

 

 

H.2 

 

 

 

 

 

H.3 

 

 

 

 

 

KP = 18,847+ 0,023PP 

                         (0,017) 

 

KP = 21,818 + 0,235PP+0,031KaP 

                                        (0,024) 

 

KP = 21,534 + 0,253PP + 0,028KaP + 0,025PPKaP                                             

(0,029)       

                                     

KP = 14,523 + 0,238PP + 0,074KPP 

                         (0,015) 

 

KP = 3,910 + 1,136PP + 0,253KPP +  0,015PPkaP 

                                                                  (0.64) 

 

6,104 

 

 

3,390 

 

 

2,212 

 

 

3,837 

 

 

2,732 

0,091 

 

 

0,119 

 

 

0,147 

 

 

0,169 

 

 

0,151 

Diterima 

 

 

Diterima 

 

 

Quasi 

moderator 

 

Ditolak 

 

 

Quasi 

moderator 

Keterangan: 

KP : Kepuasan pemakai 

PP : Partisipasi Pemakai 

KaP : Kepuasan Pemakai 

KPP : Komunikasi Pemakai - Pengembang 

 

Dari hasil analisis diatas diperoleh informasi bahwa partisipasi mempunyai 

hubungan positif dan signifikan dengan kepuasan pemakai. Hasil ini mendukung 

hipotesis pertama dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Chandrarin dan Indriantoro (1997).Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,091, 

berarti variasi perubahan kepuasan pemakai dapat dijelaskan oleh variasi 

perubahan partisipasi pemakai sebesar 9,1%. Pengguna yang berpartisipasi dalam 

perancangan sistem-sistem informasi cenderung lebih menghargai hasil sistemnya 

dibanding pengguna yang tidak berpartisipasi, sehingga kita tidak dapat menolak 

hipotesis yang pertama. 

 Dalam penelitian ini juga ingin diketahui apakah keahlian dan komunikasi 

pemakai-pengembang bertindak sebagai variabel penguat (moderating variabel) 

terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai. Dari persamaan ke-2 

menunjukkan bahwa koefisien determinasinya meningkat menjadi 0,119, yang 

berarti variabel keahlian dan komunikasi pemakai-pengembang mempengaruhi 

kepuasan pemakai dengan variasi perubahannya sebesar 2,8 (R2 persamaan 2- R2 

persamaan 1). 

Interaksi antara partisipasi dan keahlian dirumuskan dalam persamaan ke 

tiga menunjukkan koefisien positif (b3) sebesar 0,025 dengan tingkat signifikansi 

P£ 0,029, koefisien determinasi persamaan -3 juga meningkat  menjadi 0,147, hal 

ini berarti keahlian merupakan variabel quasi moderator, yang mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi dan kepuasan pemakai, hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh Lindriana Sari (1999). Dengan 

demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan 

keahlian yang tinggi dalam pengembangan sistem informasi akan meningkatkan 

hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai. 
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Untuk menguji hipotesis ketiga, dapat dilihat dari hasil analisis pada 

persamaan ke-5 yang menunjukkan hubungan antara partisipasi dan komunikasi 

pemakai- pengembang tidak signifikan mempengaruhi kepuasan pemakai dengan 

demikian hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan komunikasi 

pemakai-pengembang yang tinggi dalam pengembangan sistem informasi akan 

meningkatkan hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai dalam pengembangan 

sistem informasi, namun dari persamaan ke-4 dapat diketahui bahwa komunikasi 

pemakai-pengembang mempengaruhi secara langsung kepuasan pemakai. 

Komunikasi pemakai-pengembang sesuai dengan hipotesis 3 (H3) terbukti 

merupakan variabel quasi moderator. Dalam situasi dimana komunikasi pemakai-

pengembang baik, hubungan antara partisipasi pemakai dengan kepuasan pemakai 

sistem informasi akan jauh lebih kuat. Komunikasi yang efektif akan 

menguntungkan pemakai - pengembang.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh dari keahlian dan 

komunikasi pemakai-pengembang terhadap hubungan partisipasi dan 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi. Sesuai dengan 

hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan. Hasil ini 

mendukung penelitian sebelumnya. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar 

yang ditunjukkan dengan koefisien determinasinya hanya sebesar 0,091%, 

tetapi partisipasi tetap harus dipertimbangkan untuk mendukung keberhasilan 

dalam pengembangan sstem informasi. 

Variabel Keahlian pemakai sistem memiliki hubungan yang positif 

dengan variabel partisipasi pengguna didalam pengembangan sistem informasi, 

dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap pengaruh komunikasi pemakai-

pengembang terhadap hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi, menunjukkan bahwa komunikasi pemakai-

pengembang tidak berpengaruh secara signifikan pada hubungan partisipasi 

dan kepuasan pemakai, tetapi komunikasi pemakai-pengembang berpengaruh 

langsung terhadap kepuasan pemakai. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan yang 

harus diperbaiki. Kekurangan tersebut akan diungkapkan dalam beberapa 

keterbatasan dibawah ini: 

1. Responden penelitian hanya terbatas pada penguna akhir yang bekerja 

pada perusahaan manufaktur yang berlokasi di Surakarta. 

2. Tingkat pengembalian kuesioner yang tidak terlalu besar, meskipun telah 

memenuhi kriteria evaluasi model yang tepat, namun terdapat 

kemungkinan responden kurang mewakili populasi yang sebenarnya. Hal 

ini mungkin dapat mengurangi kemampuan generalisasi hasil penelitian ini. 

3. Dari perhitungan didapatkan R2 yang rendah, sehingga penelitian terhadap 

variabel kepuasan pengaruhnya sangat rendah. 

4. Metode mail-survey yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

berbagai kelemahan, antara lain kemungkinan terjadinya salah interpretasi 

oleh responden mengenai maksud pertanyaan yang sesungguhnya, 

kemungkinan responden menjawab pertanyaan secara tidak serius. Hal ini 

dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian ini. Kelemahan ini tidak 

diantisipasi dengan melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam 

aktivitas pengembangan sistem informasi. 

5. Data yang dihasilkan dari instrumen partisipasi dan keahlian kurang valid 

pada beberapa pertanyaan.  
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C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan diatas maka terdapat beberapa saran yang 

harus diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah: 

1. Penelitian yang akan datang diharapkan supaya responden bisa dapat 

mewakili populasi yang sebenarnya, sehingga jawaban tiap responden 

dapat digeneralisasikan dalam kehidupan nyata. 

2. Nilai R2 yang rendah, maka untuk penelitian selanjutnya dapat 

memasukkan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap hubungan 

partisipasi dan kepuasan pemakai. 

3. Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan dalam penggunaan metode 

mail-survey, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan 

wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas pengembangan sistem 

informasi dan merancang kuesioner sedemikian rupa sehingga menarik, 

jelas dan ringkas. 
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