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ABSTRAK 
 

Yanti Setyarini 
F0301087 

 

Pengaruh Partisipasi Pemakai dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kepuasan 
Pemakai Dalam Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Komputer  

(Survey terhadap Rumah Sakit di Wilayah Surakarta) 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel partisipasi 
pemakai dan kompleksitas tugas terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan 
sistem informasi berbasis komputer di Rumah Sakit di wilayah Surakarta. 

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini menggunakan 
metode survey dengan menyampaikan kuesioner kepada manajer menengah di 
Rumah Sakit di wilayah Surakarta. Sampel diambil dengan metode purposive 
sampling terhadap populasi manajer menengah yang bekerja di Rumah Sakit di 
wilayah Surakarta antara lain di Kabupaten Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, 
Wonogiri, Boyolali, Klaten, dan Kotamadya Surakarta. Dari 122 kuesioner yang 
diberikan 90 kuesioner kembali, dan 67 kuesioner dapat diolah. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil analisis data mengindikasikan bahwa variabel partisipasi pemakai dan 
kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer di Rumah Sakit. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,215 dan -0,201 yang 
signifikan pada tingkat 0,002 dan 0,030.  
 

Kata kunci : Partisipasi Pemakai, Kompleksitas Tugas, Kepuasan Pemakai, 
Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Komputer. 
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ABSTRACT 
 

Yanti Setyarini 
F0301087 

 

The Influence of User Participation and Task Complexity to User Satisfaction In 
Information System Development Based on Computer 

(Survey In Hospital In Surakarta Area) 
 

This study explaines the influence of user participation and task complexity to 
user satisfaction in information system development based on computer in Hospital in 
Surakarta area. 

According to the purpose above, this study uses survey method by sending 
quitionare to middle managers in hospital located in Surakarta area. The sample of 
this study is choosed by using purposive sampling method. The population is middle 
manager who work in hospital located in Surakarta area such as Karanganyar, 
Surakarta, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Klaten, and Wonogiri. 122 quitionares has 
been sent, and quitionares which returned  were 90 quitionares, and 67 quitionares 
can be processed. Data analysis of this study is multiple linier regression. 

The analysis indicates that user participation and task complexity have 
significant influence to user satisfaction in information system development based on 
computer in hospital located in Surakarta area. This is shown by regression 
coefficient as 0,215 for user participation and –0,201 for task complexcity, and 
significant at the level of 0,002 and 0,030. 
 

Key words : user participation, task complexcity, user satisfaction, information 
system development based on computer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi informasi yang dilengkapi dengan peralatan yang 

semakin modern mendorong kemajuan dalam sistem informasi. Semakin banyak 

perusahaan-perusahaan bisnis di dunia yang menggunakan serta terus 

mengembangkan sistem informasi. Hampir semua keberhasilan perusahaan yang 

berskala dunia, ditunjang dengan kesuksesan menerapkan teknologi informasi 

yang tinggi dan canggih (Chandrarin dan Indriantoro, 1997). 

Sistem informasi merupakan alat yang sangat potensial untuk menciptakan 

keunggulan daya saing. Suatu perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi 

diharapkan dapat menggali potensi dirinya dan mampu memanfaatkannya secara 

maksimal dalam rangka meraih keunggulan didalam persaingan, sehingga 

keputusan investasi atas sistem informasi menjadi hal yang menarik terutama 

sebagai penentu keberhasilan pengembangan sistem. 

Pada saat ini komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang 

banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan sistem informasi. Wilkinson 

dalam Oktaviani (2002) menyebutkan beberapa keunggulan penggunaan sistem 

informasi berbasis komputer : 

1. Proses transaksi dan data lebih cepat. 

2. Teliti dalam hitung dan membandingkan data lebih besar 
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3. Biaya rendah. 

4. Penyusunan laporan dan output tepat waktu. 

5. Penyimpanan data yang lebih singkat dengan kemungkinan akses cepat. 

6. Produktivitas karyawan yang tinggi. 

Wilkinson dan Cerulio dalam Nurmayanti dan Supriyadi (2002) juga  

menyatakan ada beberapa alasan perlunya pengembangan sistem secara terus-

menerus, yaitu : 

1. Adanya perubahan yang tidak terelakkan, baik di dalam perusahaan maupun 

lingkungan di luar perusahaan. 

2. Adanya kelemahan dalam sistem informasi. 

3. Perbaikan teknologi, menuntut dipergunakannya sistem informasi yang lebih 

canggih, baik hardware maupun software.

Keberhasilan pengembangan sistem informasi juga tergantung pada 

kesesuaian harapan antara sistem anayst, pemakai (user), sponsor, dan langganan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan McKeen et al. dan Choe dalam 

Setianingsih (1998) menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan suatu sistem 

informasi mengidentifikasikan kepuasan pemakai sebagai salah satu indikator 

pengukuran.  

Kepuasan pemakai sistem informasi berkaitan dengan seberapa jauh 

pemakai  percaya pada sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang mereka butuhkan dan kualitas keputusan sebagai suatu 

tujuan penting sistem informasi dalam mendukung pembuatan keputusan (Ives et 

al., 1983)
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Disamping itu, pengembangan sistem informasi yang terus-menerus harus 

memperhatikan perencanaan dan implementasi untuk menghindari adanya 

penolakan terhadap sistem yang dikembangkan (resistence to change). Untuk 

menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan, maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pemakai. Banyak 

variabel yang mempengaruhi kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem. 

Beberapa variabel diketahui dapat mempengaruhi kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem, misalnya partisipasi pemakai (Franz dan Robey, 1986; 

Tait dan Vessey, 1988; McKeen et al., 1994; Choe, 1996, Chandrarin dan 

Indriantoro, 1997; Setianingsih & Indriantoro, 1998; Restuningdiah & 

Indriantoro, 2000), kualitas jasa (Subiyakto, 1999; Nurmayanti & Supriyadi, 

2002; Sureshchander et al., 2002), kualitas informasi, keahlian pemakai 

(Lindrianasari, 2000), dll. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandrarin dan Indriantoro (1997) 

memasukkan dua faktor kontijensi yaitu kompleksitas tugas dan kompleksitas 

sistem sebagai moderating variable dalam hubungan antara partisipasi dengan 

kepuasan pemakai sistem informasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

adanya hubungan positif antara partisipasi dan kepuasan pemakai. Kesimpulan 

yang diambil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak 

berpengaruh sebagai moderating variabel pada hubungan partisipasi dan 

kepuasan pemakai sistem informasi tetapi berlaku sebagai independent predictor 

tersendiri, sedangkan kompleksitas sistem berpengaruh kecil sekali terhadap 

hubungan partisipasi dan kepuasan pemakai. 
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Hasil dari penelitian Chandrarin dan Indriantoro (1997) bertentangan 

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

menyebutkan bahwa kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem berpengaruh 

sebagai moderating variable pada hubungan antara partisipasi dan kepuasan 

pemakai (sebagai pure moderator). Sedangkan komunikasi pemakai-pengembang 

dan pengaruh pemakai merupakan independent predictor yaitu berpengaruh 

langsung terhadap kepuasan pemakai. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Restuningdiah dan Indriantoro (2000) 

tentang pengaruh partisipasi terhadap kepuasan dalam pengembangan sistem 

dengan tiga faktor kontijensi antara lain kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, 

dan pengaruh pemakai ternyata mendukung temuan McKeen et al. (1994) dimana 

variabel kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem merupakan quasi moderator 

pada hubungan antara partisipasi dan kepuasan pemakai.  

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ternyata masih mempunyai 

perbedaan hasil  dalam menentukan hubungan masing-masing variabel antara lain 

variabel partisipasi, kompleksitas tugas, dan kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini, 

peneliti akan menguji hubungan antara partisipasi, kompleksitas tugas, dan 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer 

dengan cara memasukkan kompleksitas tugas sebagai variabel independen dan 

bukan sebagai variabel moderat. Peneliti menentukan populasi rumah sakit di 

wilayah Surakarta dengan pertimbangan bahwa rumah sakit memiliki kegiatan 

operasional yang kompleks sehingga kompleksitas operasional tersebut akan 

mendorong pengadopsian teknologi komputer. 
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II. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang diberikan pada latar belakang masalah, maka 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah partisipasi pemakai mempunyai hubungan terhadap kepuasan 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer? 

2. Apakah kompleksitas tugas mempunyai hubungan terhadap kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer? 

 

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Hubungan partisipasi pemakai terhadap kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer. 

2. Hubungan kompleksitas tugas terhadap kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer. 

Manfaat penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh partisipasi 

pemakai dan kompleksitas tugas terhadap kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Penelitian ini juga 

bermanfaat bagi organisasi publik dan swasta yang sedang mengembangkan 

sistem informasi, karena dengan mengetahui hubungan antara variabel-variabel 

tersebut diharapkan mereka berhasil mengembangkan sistem informasi.  
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IV. SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB I Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

 BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan teori 

dalam penyusunan penelitian yang berkaitan dengan variabel dalam 

penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang akan dijawab dalam 

penelitian ini. 

 BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengambilan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan 

data, variabel yang diteliti dan pengukurannya, instrumen pengumpulan 

data serta alat analisis yang direncanakan akan dipakai dalam penelitian 

ini. 

 BAB IV  Analisis Data 

Analisis data menguraikan tentang pelaksanaan penelitian serta analisis 

hasil penelitian berdasarkan data statistik yang diperoleh. 

 BAB V  Penutup 

Penutup menguraikan tentang kumpulan akhir dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian sekaligus rekomendasi atau saran yang diberikan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Partisipasi Pemakai 

Muawanah (2000) mendefinisikan pemakai sebagai orang yang 

menggunakan sistem sebagai bagian tugasnya maupun orang yang 

menggunakan output sistem informasi. Setianingsih dan Indriantoro (1998) 

menyebutkan bahwa pemakai adalah mereka yang terlibat  secara langsung 

dalam penggunaan informasi.  

Pemakai secara teknis lebih tahu mengenai kebutuhan yang diperlukan 

dalam penyediaan informasi. Oleh karena itu partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi akan memberikan dampak positif terhadap 

organisasi dan memberikan keuntungan ekonomis. Partisipasi pemakai 

diidentifikasikan sebagai perilaku dan tindakan yang dilakukan melalui suatu 

target yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuai dengan kemampuan 

pemakai selama proses  pendesainan sistem (Barki dan Hartwitch dalam 

Lindrianasari, 2001). 

Partisipasi yang diberikan pemakai diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas sistem dan dapat menjadi sarana penyediaan pengukuran kebutuhan 

informasi secara lengkap dan akurat (Robbey and Farrow, 1982). Dengan 

tingkat partisipasi yang tinggi akan menghasilkan suatu desain sistem yang 
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sesuai dengan pemakai dalam pengembangan sistem. Karena dengan 

partisipasi, pemakai akan merasakan memiliki sistem, mengendalikan sistem, 

lebih memahami tujuan dan kemampuan sistem dan lain sebagainya. 

Partisipasi juga digunakan untuk menunjukkan intervensi personal yang nyata 

atau aktivitas pemakai dalam pengembangan sistem informasi, mulai dari 

tahap perencanaan, pengembangan sampai tahap implementasi sistem 

informasi. 

Tenner dalam Cho dan Wong (1997) menyatakan bahwa sistem harus 

memprioritaskan kebutuhan dari pemakai dan perbedaan tingkat pemakai 

harus bisa diakomodasi sehingga penyedia sistem perlu mendesain sistem 

yang sesuai untuk mesin dan pemakai, khususnya pemakai baru. Penelitian 

yang dilakukan Gallagger (1974) menemukan bahwa pemakai yang 

berpartisipasi dalam desain sistem akan menghasilkan suatu sistem yang 

bernilai tinggi dibandingkan dengan pemakainya yang tidak berpartisipasi. 

Pernyataan ini didukung oleh Alter (1978), yang menemukan bahwa 

pengguna yang sebagian besar menolak sistem yang tersedia dikarenakan 

mereka tidak terlibat di dalam pendesaian dan tidak berpartisipasi.  

Salah satu pendekatan yang memfokuskan keterlibatan pemakai dalam 

pengembangan sistem adalah user-led developmental approach. User-led 

developmental approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

melibatkan pemakai dalam proyek pengembangan sistem. Pada dasarnya 

sekelompok kecil pemakai dalam proyek pengembangan sistem diberi 

tanggung jawab untuk memimpin proyek dan mewakili komunitas pemakai 
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dalam menentukan kebutuhan (requirement), pengujian (testing), pelatihan 

(training), dan implementasi sistem. Dalam pengembangan sistem yang 

menggunakan user-led developmental approach, wakil pemakai memiliki 

kontrol yang jelas pada keseluruhan proyek. Pemakai sering melakukan 

kontrol selengkapnya pada anggaran sistem informasi, dan ia bersama dengan 

manajer sistem informasi keduanya lebih memperhatikan kepuasan pemakai. 

Keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem juga berkaitan dengan 

issue keadilan sosial serta berhubungan dengan manfaat organisasional 

(Lodge dalam Setianingsih dan Indriantoro, 1998).  

Keberhasilan pengembangan sistem informasi tidak hanya ditentukan 

oleh bagaimana sistem informasi tersebut dapat memproses informasi dengan 

baik, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan. 

Karena walaupun secara teknis sistem tersebut bagus belum dapat dikatakan 

berhasil jika pemakai sistem tidak dapat menerimanya, atau bahkan jika 

sistem tersebut dapat menurunkan semangat kerja para pemakainya 

(Setianingsih & Indriantoro, 1998). 

Setianingsih (1998) menyebutkan ada tiga jenis partisipasi pengguna 

dalam pengembangan sistem, yaitu konsultatif, representatif dan konsensus 

yang dibedakan berdasarkan tingkat pengaruh dan kontrol yang diberikan oleh 

pemakai. Dalam partisipasi konsultatif, pemakai diajak berunding atau 

berkonsultasi oleh pemegang dalam menetapkan desain sistem informasi yang 

baru, walaupun keputusan atas desain sistem terletak pada personel sistem 

informasi. Dalam partisipasi representatif, suatu tim dibentuk dengan 
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perwakilan dari pemakai analis sitem. Tim ini diberi tanggung jawab 

mendesain dan mengelola proyek pengembangan sistem. Sedangkan pada 

partisipasi konsensus, menggunakan pendekatan demokratis, dengan berupaya 

melibatkan pemakai secara terus-menerus untuk seluruh proses 

pengembangan sistem informasi.  

 

b. Kepuasan Pemakai 

Chandrarin dan Indriantoro (1997) mendefinisikan kepuasan pemakai 

merupakan ungkapan rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan yang 

timbul dalam diri pemakai. Kepuasan pemakai mengungkapkan keselarasan 

antara harapan seseorang dan hasil yang diperoleh dari sistem. Kepuasan 

pemakai merupakan hal yang penting untuk mengukur keberhasilan sistem 

informasi. 

Menurut Ives et al. (1983) kepuasan pemakai adalah seberapa jauh 

pemakai percaya pada sistem informasi yang disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang mereka dan kualitas keputusan sebagai tujuan 

penting dari sistem informasi dalam mendukung pembuatan keputusan. 

Apabila suatu sistem informasi mengalami kegagalan, salah satu sebabnya 

mungkin karena ketidakmampuan sistem informasi itu memenuhi harapan 

stakeholder yang meliputi analis sistem, pemakai akhir, sponsor dan 

pelanggan. Untuk mengurangi resiko kegagalan sistem informsi, organisasi 

harus mampu memprediksi outcome dari upaya yang sudah dilakukan untuk 
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mengembangkan sistem informasi. Prediksi lebih awal ini dapat dibuat dalam 

tahap-tahap proyek pengembangan sistem informasi (Setianingsih, 1998). 

Meskipun tidak bersifat ekonomis dan tidak dapat dihubungkan secara 

langsung pada pengaruh bisnis, seperti : mengurangi persediaan, 

meningkatkan kepuasan pemakai atau memperbaiki kualitas produk, kepuasan 

pemakai dapat diukur dan dibandingkan sepanjang waktu. Sikap-sikap 

terhadap sistem dan divisi sistem informasi berpengaruh pada kerelaannya 

untuk bekerja sama dengan profesional-profesional sistem informasi. 

Secara teoritis, penentu nilai sistem informasi adalah unsur ekonomis 

seperti manfaat riil sistem dikurangi biaya operasi dan pengembangan sistem. 

Namun kenyataannya, unsur ekonomis sulit untuk ditentukan karena : 

1. Biaya dan manfaat intangible dari sistem informasi sulit ditetapkan dan 

dikonversikan kedalam unit moneter. 

2. Penaksiran atas manfaat sistem yang dikembangkan secara khusus hampir 

tidak mungkin dilakukan. 

3. Data mengenai keberhasilan sistem mungkin saja dapat ditentukan    

untuk tujuan penelitian, namun organisasi yang bersangkutan tidak 

menyelenggarakan pencatatan atas data tersebut (Ives, et al., 1983)

Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pemakai yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Baroudi dan 

Orlikowski dalam Nurmayanti dan Supriyadi (2002) mengidentifikasikan 

faktor-faktor utama kepuasan para pemakai sistem informasi terdiri dari: 
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1. Kualitas produk informasi 

2. Tingkat keterlibatan dan pengetahuan pemakai 

3. Sikap para staf fungsi sistem informasi 

 

c. Kompleksitas Tugas 

Menurut Godhue dalam Irwansyah (2003) tugas adalah tindakan yang 

dijalankan oleh individu dalam mengubah input menjadi output. Tugas dalam 

konteks penelitian sistem informasi meliputi pelaksanaan tugas-tugas yang 

dapat mendorong pemakai untuk meletakkan kepercayaan yang lebih besar 

pada aspek-aspek teknologi informasi dalam membantu penyelesaian tugas 

tertentu, misalnya adanya kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang beragam dan tidak dapat diprediksi sebelumnya tentang operasi 

perusahaan akan mendorong individu untuk menjadi tergantung pada 

kapasitas sistem informasi dalam memproses pertanyaan-pertanyaan tersebut 

menggunakan basis data informasi operasi perusahaan. 

Jika suatu tugas sudah dipahami dengan baik sebelum 

melaksanakannya, maka banyak hal yang dapat direncanakan terlebih dahulu 

dengan baik. Jika tugas belum dipahami, maka selama eksekusi tugas tersebut 

dibutuhkan lebih banyak pengetahuan yang dapat mengubah pengalokasian 

sumber daya, penjadwalan, dan prioritas dalam melaksanakan tugas (Zulazmi, 

2003). 

Berdasarkan penelitian Weick, maka Draft et al. dalam McKeen et al. 

(1994) menyatakan bahwa kompleksitas sendiri muncul dari ambiguitas dan 
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struktur yang lemah, baik dalam tugas-tugas utama maupun tugas-tugas lain 

yang terlibat. Sehingga kompleksitas secara relatif lebih tinggi untuk tugas-

tugas yang “fuzzy dan ill defined” dan lebih rendah untuk tugas-tugas yang 

sudah terpola dan terstruktur. Untuk tugas-tugas yang membingungkan 

(ambigous) dan tidak terstruktur, maka akibatnya adalah alternatif yang ada 

tidak dapat diidentifikasi, sehingga data tidak dapat diperoleh dan outputnya 

tidak dapat diprediksi. Ambiguity atau equivocality yang berarti kerancuan, 

kurang pengertian dan ketidaksetujuan, sedangkan ketidakpastian 

menunjukkan pada tidak adanya informasi yang diperlukan, seperti yang 

dinyatakan oleh Gagner, Miller & Frick serta Shanmon dan Weaver dalam 

McKeen et al. (1994), perbedaan antara informasi yang tersedia dan apa yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Perrow dalam Faisal (2000) menyatakan bahwa struktur organisasi, 

khususnya organisasi yang berbentuk birokratik akan sangat tergantung pada 

derajat rutinitas dari teknologi tugas. Perrow mengelompokkan rutinitas dalam 

dua dimensi yaitu task analyzability dan number of exeption. Task 

analyzability rendah bila teknik yang digunakan untuk melakukan tugas 

tertentu tidak ada (low), dan sebaliknya task analyzability tinggi bila terdapat 

banyak teknik yang digunakan dalam melakukan tugas. Sedangkan number of 

exeption dikatakan tinggi bila terdapat banyak variasi yang substansial dalam 

menghadapi tugas dan sebaliknya.  
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d. Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Komputer  

McLeod (1998) mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari 

komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk 

memenuhi tujuan atau fungsi tertentu. Sedangkan Martin et al. (1994) 

mendefinisikan sebagai kumpulan aktivitas yang saling berhubungan yang 

berguna untuk mentransformasikan input menjadi output.  

Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem informasi yang 

menempatkan perkakas pengolahan data komputer dalam kedudukan yang 

penting. Pesatnya perkembangan teknologi komputer dewasa ini telah 

mendorong berkembangnya sistem informasi berbasis komputer yang mampu 

menghasilkan sistem informasi yang handal (Kumorotomo dan Margono 

dalam Oktaviani, 2002). 

Ada dua alasan komputer sangat penting dalam sistem informasi 

modern antara lain : 

1. Berhubungan dengan kemampuan komputer dalam mengolah data. Dalam 

beberapa hal, komputer lebih unggul jika dibandingkan dengan daya ingat 

manusia. 

2. Komputer kini sudah tersedia dimana-mana dan dapat diperoleh dengan 

biaya yang relatif murah. 

Penggunaan komputer dalam sistem informasi melahirkan sistem 

informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer  adalah 

sistem aplikasi komputer yang terdiri dari sistem pengolahan data, sistem 
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pendukung keputusan, dan sistem otomatisasi kantor (McLeod dalam 

Oktaviani, 2002). 

Wilkinson (1991: 242) menyebutkan bahwa ada tiga faktor penyebab 

utama yang mengakibatkan perlunya perubahan dalam sistem informasi yang 

sedang digunakan atau pembentukan sistem informasi yang baru, antara lain : 

adanya perubahan internal atau lingkungan, perkembangan teknologi dan 

adanya berbagai kelemahan dalam sistem informasi yang sedang digunakan. 

Sedangkan faktor pendorong yang paling sering muncul adalah permintaan 

atau keluhan pemakai, misalnya manajer departemen yang meminta 

penyiapan laporan. Permintaan tersebut bisa merupakan indikasi kurangnya 

informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sistem dikatakan tidak 

efektif jika tidak memenuhi kebutuhan akan informasi. Ketika informasi yang 

disediakan terlalu terbatas maka pemakai akan membutuhkan banyak waktu 

guna menemukan inti informasi tersebut. 

Siklus hidup software seperti halnya organisme, software-pun 

mengalami apa yang disebut siklus hidup, yaitu : diciptakan, berkembang dan 

kadang-kadang mati. Pengembangan software melewati beberapa tahapan 

mulai dari software itu direncanakan, dikembangkan, diujicobakan, 

diimplementasikan sampai dengan pemeliharaanyya. Bila dalam pemakaian 

software tersebut timbul masalah kritis yang tidak dapat diatasi pada saat 

pemeliharaan, maka perlu dikembangkan suatu software baru yang dapat 

merupakan versi perbaikan atau baru sama sekali. Di sini prosesnya akan 

berulang dari awal kembali, hal seperti inilah yang dimaksud dengan siklus 
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hidup software. Siklus hidup software sering juga disebut dengan system life 

cycle-SLC (Mcleod, 1998), dan karena siklus ini sesungguhnya merupakan 

suatu rangkaian pengembangan sistem, maka SLC merupakan System 

Development Life Cycle (SDLC) (McLeod, 1998).   

 
Tabel II.1 

A System Development Life Cycle 
 

General Phases Detailed Phases 
Analysis 

 
Feasibility assesment 
Information analysist 
 

Design System Design 
Program development 
Procedure development 
 

Implementation Conversion 
Operation and Maintenance 
Audit and Review 

Sumber : Bodnar GH and Hopwood W.S. (1995), Accounting Information 
System, p. 351 
 

Feasibility assesment mendefinisikan dengan jelas apa yang harus 

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

harus diterima, bagaimana input data yang diperoleh, basis data seperti apa 

yang diperlukan, dan seberapa cepat output harus tersedia. Dalam penilaian 

kelayakan ini juga dilakukan analisa cost dan benefit dan kelayakan teknis 

serta menyiapkan  rencana pengembangan. Tahap ini akan menghasilkan 

dokumen proposal sistem yang berisi seluruh analisis yang telah dilakukan. 

Information analysis. Pada tahap ini dilakukan pendefinisian sistem 

secara rinci tentang apa saja yang diperlukan untuk penulisan komputer bagi 
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sistem yang akan dikembangkan. Tahap ini menghasilkan dokumen 

kebutuhan sistem yang menyeluruh yang berisi diagran kamus data dan 

spesifikasi pemakai. 

System design melibatkan keputusan hardware dan software apa saja 

yang akan digunakan, mendesain isi dan struktur basis data, dan 

mendefinisikan modul (program) pembangunan sistem dan bagaimana 

hubungan antara modul yang satu dengan yang lain. Tahap ini akan 

menghasilkan dokumen yang menerangkan secara detail bagaimana sistem 

akan bekerja. 

Program development,  yaitu membuat program komputer dan 

mendesain rinci basis data dan file-file yang digunakan oleh sistem. Setiap 

modul program yang selesai dibuat akan diuji kebenarannya. Pengujian juga 

dilakukan  setelah program selesai secara keseluruhan. 

Procedure development. Pada tahap ini menyusun kumpulan dokumen 

yang terorganisasi yang berkaitan dengan prosedur operasi yang mencakup 

aplikasi-aplikasi tertentu dan instruksi operasi. Instruksi operasi merupakan 

pedoman menjalankan program bagi pemakai, personel operasi komputer  dan 

orang lainnya yang terlibat dalam operasi sistem. 

Conversion. Pengubahan sistem baru mencakup bentuk-bentuk 

pemotongan dan penggandaan aktivitas pemrosesan. Hal ini  dilakukan untuk 

mengatasi kekurangan dan resiko yang secara potensial dapat merusak sistem 

baru. 
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Operation and maintenance. Dalam tahap ini disususn skedul operasi 

yang berhubungan dengan pemrosesan data perusahaan serta pemeliharaan 

sistem. Banyak sistem dapat digunakan lama (lebih dari dua puluh tahun), 

tetapi juga ada sistem yang menjadi usang hanya dalam beberapa tahun saja, 

sehingga perlu diganti dengan yang baru. Pemeliharaan sistem ini nantinya 

juga akan mengikuti aliran SDLC. 

Audit and review, menspesifikasikan hakekat setiap audit yang akan 

dilakukan untuk mengevaluasi operasi sistem serta mengumpulkan dan 

menelaah tanggapan-tanggapan pemakai dalam sistem setelah sistem 

dioperasikan. 

Pengembangan dan implementasi sistem informasi merupakan hal 

yang kompleks karena melibatkan human decision making dimana 

pertimbangan sosial dan teknis merupakan bagian yang sangat kritis. Dengan 

demikian pengembang harus mempunyai pengetahuan teknologi informasi 

terkini, mengembangkan kemampuan interpersonal, dan harus memahami 

serta melaksanakan strategi keterlibatan selama proses pengembangan sistem 

informasi (Hunton & Price, dalam Muawanah, 2000). 

 

B. KERANGKA TEORITIS 

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan antara lain oleh Chandrarin 

dan Indriantoro (1997), McKeen et al. (1994), Restuningdiah dan Indriantoro 

(2000), ternyata masih mempunyai perbedaan hasil  dalam menentukan hubungan 

masing-masing variabel antara lain variabel partisipasi, kompleksitas tugas, dan 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem.  
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Menurut model kontijensi yang dikemukakan Nauman et al. (1980) yang 

kemudian dikutip oleh McKeen et al. (1994), menunjukkan peningkatan 

kompleksitas dalam suatu proyek (tugas dan atau sistem) akan menurunkan 

tingkat kepastian keberhasilan proyek tersebut, sehingga untuk mengurangi 

kegagalan, disarankan untuk meningkatkan partisipasi secara proporsional dengan 

kompleksitas proyek. 

Keberhasilan suatu proyek dalam penelitian ini diindikasikan dalam 

bentuk kepuasan pemakai, jadi ketika pemakai semakin puas dapat dinyatakan 

bahwa proyek yang dikembangkan berhasil. Akan tetapi ketika pemakai 

tidak/kurang puas maka dapat dinyatakan bahwa proyek pengembangan tidak 

berhasil. 

Adanya partisipasi dari pemakai diharapkan memperkecil adanya 

resistance to change dari pemakai terhadap sistem informasi yang dikembangkan. 

Semakin sering pemakai berpartisipasi dalam proses pengembangan dalam tiap 

tahap tahap pengembangan sistem, maka pengaruh pemakai akan semakin besar.  

Kompleksitas tugas merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu 

tugas. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas sulit bagi 

seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Pemakai dengan 

kompleksitas tugas yang tinggi akan makin sulit dalam menyusun target yang 

memuaskan yang dapat dijadikan dasar penilaian prestasi. Dapat dikatakan bahwa 

kompleksitas tugas yang tinggi akan dapat mengurangi tingkat kepuasan pegawai. 

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



20 

Berdasarkan hal tersebut, untuk mempermudah pemahaman terhadap 

hubungan antar variabel, maka diusulkan sebuah model penelitian sebagai 

berikut: 

 

C. HIPOTESIS 

Sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai akan mendorong 

kepuasan dari sistem. Jika sistem tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan, 

pengguna akan kecewa dan mencari penyedia informasi lain (Ives et al., 1983). 

Menurut Robbey dan Farrow (1982) dalam pengembangan sistem pengembang 

akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pemakai untuk terlibat 

sehingga pemakai akan terpuaskan dengan pengaruh yang diberikannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bailey dan Pearson dalam Kim (1989) 

menyatakan bahwa penelitian dengan menggunakan perilaku kepuasan pemakai 

sebagai variabel dependen dan keterlibatan pemakai sebagai variabel independen, 

menemukan adanya keterkaitan antara dua variabel.  

Partisipasi 
Pemakai 

Kompleksitas  
Tugas 

Kepuasan 
Pemakai 

Variabel Independen Variabel Dependen 
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Dalam melihat hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai, 

McKeen et al. (1994) telah melakukan investigasi terhadap delapan organisasi 

besar. Dari sampel sejumlah 151,  menunjukkan bahwa partisipasi  mempunyai 

hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan pemakai. Sedangkan Wagner 

(1994) meneliti pengaruh partisipasi ternyata berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja dan kepuasan walaupun rata-rata pengaruh tersebut sangat kecil. 

Chandrarin dan Indriantoro (1997), telah melakukan penelitian terhadap 

135 manajer tingkat menengah mengenai hubungan antara partisipasi dengan 

kepuasan pemakai. Hasil yang mereka dapatkan menunjukkan hubungan positif 

antara partisipasi dengan kepuasan pemakai. 

Setianingsih dan Indriantoro (1998) menggunakan 94 manajer dari 

berbagai jenis perusahaan sebagai respondennya, menunjukkan bahwa partisipasi 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan.  

Hasil yang serupa juga diperoleh dalam penelitian yang dilakukan 

Restuningdiah dan Indriantoro (1999). Hasilnya adalah partisipasi pemakai 

dengan pengembangan sistem informasi mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan pemakai atas sistem yang dikembangkan. 

Lindrianasari (2001) juga mengungkapkan bahwa dari hasil regresi 

AMOS maupun SPSS, variabel partisipasi memiliki hubungan yang cukup kuat 

terhadap variabel kepuasan pemakai.  
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Atas dasar kerangka teoritis yang diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis yang akan diuji untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel tersebut: 

H01 :  Partisipasi pemakai tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis 

komputer. 

 

McKeen et al., (1994) memasukkan empat faktor kontijensi yang akan 

mempengaruhi hubungan partisipasi dengan kepuasan pemakai. Keempat faktor 

tersebut adalah kompleksitas tugas, kompleksitas sistem, pengaruh pengguna, dan 

komunikasi antara pengembang dengan pemakai. Dari pengujian yang dilakukan 

diperoleh hasil bahwa kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem berpengaruh 

sebagai moderating variable pada hubungan antara partisipasi dan kepuasan 

pemakai (sebagai pure moderator). Sedangkan komunikasi pemakai-pengembang 

dan pengaruh pemakai merupakan independent predictor yaitu berpengaruh 

langsung terhadap kepuasan pemakai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandrarin dan Indriantoro (1997) 

menemukan bahwa kompleksitas tugas merupakan independent predictor 

terhadap variabel kepuasan pemakai. Mereka menemukan bahwa kompleksitas 

lebih sesuai sebagai variabel independen terhadap kepuasan daripada variabel 

moderator   pada hubungan partisipasi pemakai dan kepuasan pemakai. 

Sedangkan penelitian Restuningdiah dan Indriantoro (2000) ternyata 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McKeen et al., dimana variabel 
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kompleksitas tugas adalah sebagai pure moderator antara hubungan partisipasi 

dengan kepuasan pemakai. 

Dalam kondisi kompleksitas tugas yang rendah, informasi akuntansi 

merupakan ukuran yang cukup baik untuk mengetahui hasil penugasan seseorang 

dan kecil kemungkinan terjadinya perilaku negatif bawahan. Dia juga menyatakan 

semakin tidak pasti tugas seorang manajer, maka makin sulit menyusun target 

yang memuaskan yang dapat dijadikan dasar penilaian prestasi (Hirst dalam 

Lindrianasari, 2001).  

Suryaningrum (2001) mengutip penelitian Kreamer et al., penelitian yang 

dilakukan Kreamer et al., yang mengukur kompleksitas tugas yang rutin atau 

tidak rutin membuktikan bahwa semakin kompleks tugas (kurang terstruktur, 

kurang rutin) makin besar kebutuhan manajer untuk memperoleh banyak sumber 

informasi dan banyak input dari  berbagai sumber. Dengan demikian tugas yang 

seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat akan lebih memerlukan banyak waktu 

untuk menyelesaikannya, karena bahan yang digunakan untuk menyelesaikannya 

belum tersedia. Hal ini berarti adanya tugas yang tidak rutin dan tidak terstruktur 

(kompleks) membuat pekerja tidak puas akan pekerjaannya karena kurangnya 

bahan-bahan informasi yang diperoleh. 

Sanders dan Courtney dalam Suryaningrum (2001) melakukan penelitian 

dengan melibatkan tugas sebagai determinal dalam keberhasilan sistem informasi. 

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketidaktergantungan tugas 

berdampak positif terhadap kepuasan pemakai sebaliknya tingkat kesulitan tugas 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kepuasan pemakai. 
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H02 : Kompleksitas tugas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem informasi 

berbasis komputer. 

 

Untuk mengetahui apakah kedua variabel independen mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama maka diusulkan satu 

hipotesa lagi yaitu : 

H03 :  Partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan 

sistem berbasis komputer. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode pengujian yang digunakan adalah pengujian hipotesa karena 

penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan sifat dasar hubungan antar 

variabel. Jenis penyelidikan yang digunakan adalah penyelidikan korelasi yang 

tujuannya adalah untuk menggambarkan variabel-variabel penting yang 

berhubungan dengan masalah. Setting yang digunakan adalah noncontrived 

dimana penelitian dilakukan dalam kondisi natural atau dalam keadaan normal 

(penelitian lapangan). Disini peneliti memiliki campur tangan minimal. Unit yang 

dianalisa adalah individu pemakai sistem informasi. 

 

B. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang diteliti adalah Rumah Sakit di wilayah Surakarta yang 

diperoleh dari internet dengan alamat www.depkes.go.id. Sampel yang diambil 

adalah kepala bagian di Rumah Sakit. Pemilihan sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu judgement sampling untuk memilih unsur 

sampel yang memiliki informasi yang dikehendaki peneliti. 

Sampel kepala bagian dipilih dengan alasan: 

� Sebagai pemakai informasi akan lebih obyektif dalam menilai efektifitas 

sistem informasi yang dikembangkan. 
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� 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). 

Jumlah sampel yang ditentukan minimal berjumlah 30, mengingat tingkat 

respon di Indonesia yang relatif rendah, berkisar 10-20 %. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian survei yang menggunakan data primer 

sebagai sumber data. Data yang diperoleh melalui pemberian daftar pertanyaan 

(kuesioner). Penelitian ini dilakukan di rumah sakit-rumah sakit di wilayah 

Surakarta antara lain rumah sakit di Kabupaten Wonogiri, Klaten, Boyolali, 

Sukoharjo, Sragen, Karanganyar dan Kotamadya Surakarta.  

Alasan pemilihan wilayah tersebut karena banyaknya rumah sakit yang 

didirikan di wilayah tersebut, serta letak geografis kota Surakarta dan sekitarnya 

relatif dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memungkinkan 

penghematan biaya dan waktu. 

Data diperoleh dengan memberikan dan mengambil kuesioner kepada 

responden secara langsung. Data penelitian terdiri dari data yang dikumpulkan 

melalui kuesioner serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, 

yaitu dari penelitian terdahulu yang mengangkat masalah yang hampir sama, dan 

dasar-dasar teoritis yang sesuai dengan topik penelitian ini, serta daftar rumah 

sakit yang dijadikan responden. 
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D. Definisi Operasional dan Instrumen Pengukuran Variabel 

Partisipasi Pemakai, yang dimaksud adalah perilaku, pernyataan, dan 

aktivitas yang dilakukan pemakai selama proses pengembangan sistem informasi 

(Barki dan Hartwick dalam Restuningdiah dan Indriantoro, 2000) atau dengan 

kata lain tingkat partispasi individu dalam pengembangan sistem informasi. 

Diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Ives dan Olson (1984) yang 

telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh McKeen et al. (1994), sehingga lebih 

ringkas namun tetap memenuhi semua maksud pertanyaan. Pertanyaan terdiri dari 

19 item yang mengukur adanya partisipasi dari pemakai selama proses 

pengembangan sistem mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap 

implementasi. Masing-masing item merupakan binary variabel yang menentukan 

apakah ada atau tidak ada partisipasi yang dilakukan oleh pemakai. 

Kompleksitas Tugas, didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan 

suatu tugas. Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas sulit bagi 

seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Diukur dengan instrumen 

yang dikembangkan oleh Rizzo et al. (1970) sejumlah 6 item dengan 

menggunakn skala Likert. Tiap item berkisar dari (1) sangat salah sampai (7) 

sangat benar, dan nilai (4) menunjukkan tidak benar dan tidak salah (netral). 

Kepuasan Pemakai, mengungkapkan kesesuaian antara harapan 

seseorang dengan hasil yang diperolehnya, dikarenakan adanya partisipasi selama 

pengembangan sistem (Ives, et al., 1983). Variabel ini diukur dengan instrumen 

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

Baroudi dan Orlikowski (1988) menjadi 13 item dengan menghilangkan beberapa 
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item untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Oleh 

Galleta dan Laderer (1989) instrumen ini diringkas menjadi 4 item (Kettinger dan 

Lee, 1992). Instrumen ini menggunakan 7 skala Likert, dari sangat tidak puas (1) 

sampai dengan sangat puas (7), yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pemakai atas partisipasinya dalam pengembangan sistem informasi. 

 

E. Metode Analisis Data  

Rencana analsisis data mencakup : 

1. Statistik deskriptif 

2. Uji kualitas data 

3. Uji asumsi klasik 

4. Uji  hipotesis 

 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang 

memudahkan peneliti untuk mengitepretasikan hasil analisis data dan 

pembahasannya. Statistik deskriptif menjelaskan data demografi responden 

dan statistik deskriptif variabel yang diteliti. Deskriptif variabel penelitian 

meliputi : kisaran skor jawaban responden baik secara teoritis maupun 

berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini (rentang teoritis 

dan rentang sesungguhnya), rata-rata, deviasi standar. 
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2. Uji Kualitas Data 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas data dan keandalan 

(reabilitas) yang dihasilkan dari penggunaan instrumen pengukuran variabel 

penelitian ini. 

2.1. Uji Validitas 

Uji validitas konstruk digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang digunakan memang mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun,       

et al., 1995 : 124). Dengan demikian diharapkan kuesioner yang digunakan 

dapat berfungsi sebagai alat pengumpul data yang akurat dan dapat 

dipercaya. Uji validitas dilakukan pada tiap-tiap butir pertanyaan dalam 

kuesioner. Hal ini bertujuan untuk menguji apakah tiap-tiap butir pertanyaan 

benar-benar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin 

diselidiki.  

Untuk mengetahui apakah insrumen 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. 

Pengujian validitas konstruk dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment diformulasikan sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy : Koefisien Korelasi 
y : skor total 
x : skor item 
N : jumlah responden 

 

Pernyataan  dikatakan valid jika koefisien korelasi nilainya lebih 

tinggi dari nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu ditunjukkan dengan 

tanda flag pada nilai koefisien korelasi, sebaliknya pernyataan dikatakan 

tidak valid jika koefisien korelasi negatif atau kurang dari nilai kritis 

ditandai dengan tidak adanya tanda  flag pada nilai koefisien korelasi. 

 

2.2. 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., 1995 :

140). 

Untuk mengetahui reliabilitas masing-masing variabel yang diuji 

digunakan Cronbach alpha. Untuk memenuhi konsistensi dan akurasi data 

yang dikumpulkan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap konsistensi 

internal dengan koefisien Cronbach alpha. Pengujian ini dilakukan untuk 

menguji konsistensi jawaban responden untuk semua item instrumen 

pengukur. Dalam Sekaran (2000 : 312) instrumen dikatakan reliabel jika 

alpha lebih besar dari 0,6. 

Uji reabilitas dilakukan hanya terhadap data-data yang telah lulus 

dalam pengujian validitas dan hanya pernyataan-pernyataan yang valid saja. 
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Pengujian dilakukan dengan SPSS. Reabilitas data penelitian ini diuji 

berdasarkan konsistensi internal yang umumnya dilakukan dengan 

menghitung besarnya nilai Cronbach alpha. 

3. Uji  Asumsi 

Uji asumsi 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 akan digunakan uji penyimpangan 

asumsi dengan bantuan program SPSS berupa : uji Normalitas, 

Autokorelasi, Heterokedastisitas dan Uji Multikoliniearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menentukan statistik induktif yang 

seharusnya digunakan, apakah menggunakan statistik parametrik 

ataukah non parametrik. Apabila data berdistribusi normal maka statistik 

induktif yang digunakan adalah statistik parametrik, sebaliknya apabila 

data tidak berdistribusi normal maka statistik induktif yang digunakan 

adalah statistik non parametrik. 

Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS. Deteksi kenormalan dapat diketahui 

dengan cara berikut ini : 
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1). Apabila p-value / nilai probabilitas ≤ 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

2). Apabila p-value / nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. (Santosa, 2001). 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah suatu kondisi yang variabel gangguannya 

pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode 

lain. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi biasanya digunakan uji 

Durbin-Watson (Ghozali, 2001). 

Langkah yang dilakukan : 

- Dilakukan analisis regresi untuk mendapatkan nilai d. 

- Dicari nilai kritis dL dan du

- Ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan cara : 

1. Jika DW  terletak antara batas atas atau upper bound (du ) dan (4- 

du ), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak 

ada autokorelasi.  

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dL ), maka koefisien autokorelasi lebih beasr daripada nol, berarti 

ada autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4- dL ), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi 

negatif.  
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4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah 

(dL) atau DW terletak antara (4- du) dan (4- dL), maka hasilnya 

tidak dapat disimpulkan. 

 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain jika tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2001). Metode yang dapat digunakan 

untuk menguji adanya gejala ini adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SPRESID).  

Dasar analisis : 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2001). 

 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah hubungan linear yang sempurna atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model 

regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat tolerance value atau variance 
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inflation factor (VIF). Jika tolerance value lebih kecil dari 0,10 atau nilai 

VIF diatas 10, berarti terjadi multikoliniearitas (Ghozali, 2001). 

 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode 

regresi linear berganda. Model regresi yang digunakan untuk membantu 

pengujian hipotesis diformulasikan sebagai berikut : 

KP = α0 + β1PP + β2KT + u

Keterangan : 
KP : Kepuasan Pemakai 
PP : Partisipasi Pemakai 
KT : Kompleksitas Tugas 
α0 : Intercept 
β12 : Koefisien variabel independen 
u : Faktor gangguan 
 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur 

dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H0

ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah di mana H0 diterima (Ghozali, 2001) 

 

- Pengujian Hipotesis dengan Nilai t Statistik 

Pengujian hipotesis dengan nilai t statistik dinilai untuk melihat 

apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara 
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signifikan terhadap variabel dependen. Formula untuk menghitung nilai 

t adalah : 

)Se(β
β

t
1

i=

Keterangan : 

βi : Koefisien regresi 
Se(βI) : Kesalahan standar koefisien regresi 
 

Hipotesis yang akan diuji adalah : 

1. H01 : Variabel partisipasi pemakai secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan pemakai. 

2. H02 : Variabel kompleksitas tugas secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan pemakai. 

 

Kriteria pengujian : 

- Apabila t hitung < t tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Berarti 

variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 

sebesar α.

- Apabila t hitung > t tabel pada α tertentu, maka H0 ditolak. Berarti 

variabel independen secara individu berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 

sebesar α.
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Atau  

- Jika probabilitas > 0,05; maka H0 tidak dapat ditolak (menerima 

H0)

- Jika probabilitas < 0,05; maka H0 ditolak. 

 

- Pengujian Hipotesis dengan Nilai F Statistik 

Pengujian hipotesis dengan nilai F statistik dilakukan untuk 

menguji apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hipotesis yang akan 

diuji adalah : 

H03 : Variabel independen (partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas) 

secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(kepuasan pemakai). 

 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Apabila nilai signifikansi F > 0,05; maka H03 tidak dapat ditolak. 

Berarti secara serentak variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Apabila nilai signifikansi F < 0,05; maka H03 ditolak. Berarti secara 

serentak variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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- Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi 

(Ghozali, 2001). Formulasi R2 adalah sebagai berikut : 

kN
NRadjR
−
−

−−= 1)1(1 22

Keterangan : 

N : banyaknya observasi 
K : banyaknya variabel 
R2 : koefisien determinasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh peneliti 

terdahulu sehingga tidak dilakukan pretest. Kuesioner yang disebarkan disertai 

dengan surat ijin penelitian dari fakultas dan surat permohonan mengisi kuesioner. 

Surat ijin penelitian menyatakan identitas peneliti dan permohonan untuk 

mengadakan survei atau penelitian di rumah sakit serta penjelasan untuk 

meyakinkan responden bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk kepentingan 

ilmiah semata dan akan dijamin kerahasiaannya. Surat permohonan pengisian 

kuesioner menyatakan jenis penelitian dan permohonan untuk mengisi kuesioner. 

Responden dalam penelitian ini adalah manajer tingkat menengah yang 

bekerja di rumah sakit  di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Penyebaran kuesioner 

dan pengumpulan data penelitian memakan waktu selama kurang lebih dua bulan 

yaitu mulai 23 Mei – 20 Juli 2004. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode personal survey yaitu peneliti datang sendiri 

menyampaikan kuesioner pada masing-masing rumah sakit di wilayah Surakarta 

dan sekitarnya dan mengambil kembali kuesioner yang telah didistribusikan 

sesuai waktu yang telah disepakati. Peneliti menggunakan metode ini dengan 

harapan tingkat pengambilan kuesioner akan lebih besar. 
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Dalam pelaksanaan pengumpulan data ini terdapat beberapa kendala yang 

dialami peneliti, yaitu : 

a Beberapa rumah sakit ada yang tidak bersedia menerima kuesioner 

dikarenakan kesibukan kerja yang tinggi atau karena mereka belum 

menggunakan komputer sebagai alat bantu pengolah data. 

b Waktu yang diperlukan untuk memperoleh ijin penyebaran kuesioner cukup 

lama, sehingga memperlambat  penyebaran kuesioner. 

Rumah sakit yang bersedia untuk menerima dan mengisi kuesioner 

sebanyak 12 rumah sakit dari 38 rumah sakit yang ada di Surakarta dan sekitarnya 

yang terdaftar di www.depkes.go.id. Distribusi kuesioner selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel IV. 1 berikut ini : 

TABEL IV. 1 
DAFTAR RUMAH SAKIT 

Nama Rumah Sakit Tempat Kedudukan 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi 

Rumah Sakit Jiwa Surakarta 

Rumah Sakit Kasih Ibu 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

Rumah Sakit Islam Klaten 

Rumah Sakit Cakra Husada 

Rumah Sakit Nirmala Suri 

Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang  

Rumah Sakit Umum Daerah Sragen 

Rumah Sakit Mardi Lestari  

Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar 

Surakarta 

Surakarta 

Surakarta 

Surakarta 

Klaten 

Klaten 

Sukoharjo 

Boyolali 

Sragen 

Sragen 

Karanganyar 

Karanganyar 

Sumber : Data primer 
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Kuesioner yang disebarkan seluruhnya berjumlah 160 buah dan kuesioner 

yang kembali sebanyak 101 buah. Setelah dilakukan pengeditan data ternyata  ada 

34 kuesioner yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Jumlah 

kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya hanya 67 buah atau 

sebesar 41,88% dari jumlah kuesioner yang disebar. 

Jumlah sampel sebanyak 67 ini sudah memenuhi syarat untuk dianalisa 

karena jumlah sampel minimal adalah 30 buah mengingat tingkat respon di 

Indonesia hanya sebesar 10 – 20 %. 

TABEL IV. 2 
DISTRIBUSI KUESIONER 

Nama RS 
Kuesioner 

Dibagi 

Kuesioner 

Kembali 

Kuesioner 

Valid 

%Kuesioner 

Valid 

1. RSUD dr. Moewardi 

2. RSJ Surakarta 

3. RS Kasih Ibu 

4. RS PKU Muh. Surakarta 

5. RSI Klaten 

6. RS Cakra Husada 

7. RS Nirmala Suri 

8. RSUD Pandan Arang  

9. RSUD Sragen 

10. RS Mardi Lestari  

11. RSUD Karanganyar 

12. RS PKU Muh. Kra 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

10 

20 

5

15 

20 

7

5

6

13 

7

7

11 

6

11 

1

13 

12 

7

4

4

8

7

4

7

5

7

1

6

7

70% 

40% 

40% 

53% 

47% 

27% 

47% 

50% 

35% 

20% 

40% 

35% 

Sumber : Data primer yang diolah. 
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B. Statistik Deskriptif 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi partisipasi 

pemakai (PP), kompleksitas tugas (KT), dan kepuasan pemakai (KP). Hasil 

pengolahan data mengenai statistik deskriptif ini ditunjukkan dalam tabel  IV. 3.  

 
TABEL IV. 3 

STATISTIK DESKRIPTIF 
Variabel Rentang 

teoritis 

Rentang 

aktual 

Rata-rata Median  Deviasi 

standar  

PP 

KT 

KP 

0-19 

6-42 

4-28 

0-19 

13-32 

7-24 

7,7 

25,12 

13,45 

8

26 

13 

6,167 

4,630 

3,731 

Sumber : Data primer yang diolah. 
 

Peneliti juga mengumpulkan data-data pribadi responden yang 

meliputi jenis kelamin, lama bekerja, jabatan, dan pendidikan terakhir. 

Informasi mengenai demografi responden ditunjukkan dalam tabel IV. 4 

 
TABEL IV. 4 

INFORMASI DEMOGRAFI RESPONDEN 
Keterangan Frekuensi Persentase 

Jenis kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
Lama bekerja 

< 1 tahun 
1-5 tahun 
5-10 tahun 
> 10 tahun 
 

29 
38
67 
 

16 
30 
12 
9
67 

 
43,3% 
56,7%
100% 

 
23,8% 
44,8% 
17,9% 
13,5%
100% 
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Keterangan Frekuensi Persentase 

Jabatan  
Ka. Sekretariat & Tata Usaha 
Ka. Akuntansi, Keuangan & Verifikasi 
Ka. Laborat 
Ka. Rekam Medik 
Ka. Personalia 
Ka. Gizi dan Dapur 
Ka. Diklat, Humas, & Informasi 
Ka. IGD 
Ka. Ruang 

 
Pendidikan  

SMU 
D3 
S1 
S2 
 

10 
12 
3
5
5
2
13 
1
16
67 

 
6
25 
29 
7
67 

 
14,9% 
17,9% 
4,5% 
7,5% 
7,5% 
2,9% 
19,4% 
1,5% 
23,9%
100% 

 
8,9% 
37,3% 
43,3% 
10,5%
100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 67 responden terdapat  29 orang pria 

atau 43,3%, sedangkan responden wanita sebanyak 38 atau 56,7%. Data 

menunjukkan semakin banyak wanita menempati posisi middle manager dalam 

susunan struktur organisasi di rumah sakit. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menempati 

jabatannya selama 1 – 5 tahun, yaitu sebesar 30 orang atau sebesar 44,8% dari 

jumlah total responden. 

Peneliti mengelompokkan jenis jabatan menjadi 9, yaitu Ka. Sekretariat & 

Tata Usaha, Ka. Akuntansi, Keuangan & Verifikasi, Ka. Laborat, Ka. Rekam 
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Medik, Ka. Personalia, Ka. Gizi dan Dapur, Ka. Diklat, Humas, & Informasi, Ka. 

IGD, dan Ka. Ruang. Tabel diatas menunjukkan bahwa semua manajer menengah 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan dapat 

meningkatkan generalisasi hasil penelitian. 

Dari tabel IV. 4 diatas, ditunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir 

responden adalah sarjana strata 1 dan diploma 3 sehingga diharapkan responden 

tidak mengalami kesulitan dalam memahami masing-masing pertanyaan dalam 

kuesioner. 

Selain data-data mengenai identitas responden, penulis juga melakukan 

tabulasi terhadap data yang berkaitan dengan perilaku responden sesuai dengan 

variabel penelitian. Berikut ini gambaran distribusi frekuensi data utama. 

1 Variabel  Partisipasi Pemakai 

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer maka nilai partisipasi 

pemakai berkisar antara 0-19 dengan rentang teoritis 0-19. 

TABEL IV. 5 
DISTRIBUSI PARTISIPASI PEMAKAI 

Batas Kelas Frekuensi Persentase Klasifikasi  

0-2 
3-5 
6-8 
9-11 
12-14 
15-17 
18-19 

18 
13 
7
10 
7
5
7

26,9% 
19,4% 
10,5% 
14,8% 
10,5% 
7,4% 
10,5% 

Sangat rendah 
Rendah  

Rata-rata bawah 
Rata-rata menengah 

Rata-rata atas 
Tinggi 

Sangat tinggi 

Total 67 100%  

Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi yang dimiliki manajer 

menengah rendah, yaitu sebesar 56,8% responden berada dalam klasifikasi 

rata-rata bawah, rendah, dan sangat rendah. 

2 Variabel Kompleksitas Tugas 

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kompleksitas tugas dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer di rumah sakit di wilayah 

Surakarta dan sekitarnya, nilai kompleksitas tugas aktual berkisar antara 13-32 

dengan rentang teoritis 6-42. 

TABEL IV. 6 
DISTRIBUSI KOMPLEKSITAS TUGAS 

Batas kelas Frekuensi Persentase  Klasifikasi  

13-15 

16-18 

19-21 

22-24 

25-27 

28-30 

31-32 

5

2

2

15 

18 

22 

3

7,46% 

2,98% 

2,98% 

22,39% 

26,87% 

32,84% 

4,48% 

Sangat rendah 

Rendah  

Rata-rata bawah 

Rata-rata menengah 

Rata-rata atas 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Total  67 100%  

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas tugas tinggi, 

yaitu sebesar 64,19% responden berada dalam klasifikasi rata-rata atas, tinggi,  

dan sangat tinggi. 

3 Variabel Kepuasan Pemakai 

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kepuasan pemakai dalam 

pengembangan sistem informasi berbasis komputer di rumah sakit-rumah 
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sakit di wilayah Surakarta dan sekitarnya nilai kepuasan pemakai berkisar 

antara 7-24 dengan rentang teoritis 4-28 

 

TABEL IV. 7 
DISTRIBUSI KEPUASAN PEMAKAI 

Batas kelas Frekuensi Persentase  Klasifikasi  

7-9,4   

9,5-11,9 

12-14,4 

14,5-16,9 

17-19,4 

19,5-21,9 

22-24 

7

12 

23 

19 

1

1

4

10,45% 

17,91% 

34,33% 

28,36% 

1,49% 

1,49% 

5,97% 

Sangat rendah 

Rendah  

Rata-rata bawah 

Rata-rata menengah 

Rata-rata atas 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Total  67 100%  

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kepuasan manajer menengah 

terhadap sistem informasi berbasis komputer rendah, yaitu sebesar 62,69% 

berada dalam klasifikasi rata-rata bawah, rendah, dan sangat rendah, 

sedangkan 8,95% berada pada klasifikasi rata-rata atas, tinggi,  dan sangat 

tinggi. 

 

C. Pengujian Kualitas Data 

1 Uji Validitas 

Penelitian ini tidak dilakukan pretest karena validitas dan reliabilitas 

kuesioner telah diuji oleh peneliti terdahulu. Dari pengujian validitas terhadap 

semua item pertanyaan yang mengukur partisipasi pemakai menunjukkan 
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bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai lebih tinggi dari nilai kritis pada 

tingkat signifikansi 0,05 sehingga semua pertanyaan (19 item) diikutsertakan 

dalam analisis selanjutnya. Hasil pengujian validitas terhadap instrumen 

partisipasi pemakai ditunjukkan dalam tabel IV. 8 berikut ini. 

TABEL IV. 8 
UJI VALIDITAS PARTISIPASI PEMAKAI 

Item pertanyaan Koefisien korelasi Interpretasi 

PP1 

PP2 

PP3 

PP4 

PP5 

PP6 

PP7 

PP8 

PP9 

PP10 

PP11 

PP12 

PP13 

PP14 

PP15 

PP16 

PP17 

PP18 

PP19 

0,500** 

0,505** 

0,569** 

0,585** 

0,617** 

0,682** 

0,661** 

0,747** 

0,701** 

0,674** 

0,577** 

0,753** 

0,790** 

0,735** 

0,751** 

0,764** 

0,701** 

0,650** 

0,773** 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan pada 

variabel kompleksitas tugas valid, sehingga semua dapat diikutsertakan dalam 
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analisis data. Hasil pengujian validitas terhadap instrumen kompleksitas tugas 

ditunjukkan dalam tabel IV. 9. 

TABEL IV. 9 
UJI VALIDITAS KOMPLEKSITAS TUGAS 

Item pertanyaan Koefisien korelasi Interpretasi 

KT1 

KT2 

KT3 

KT4 

KT5 

KT6 

0,797** 

0,500** 

0,780** 

0,252** 

0,793** 

0,464** 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil uji validitas kepuasan pemakai menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan dapat diikutsertakan dalam uji analisis data selanjutnya. Hasil uji 

validitas variabel kepuasan pemakai adalah sebagai berikut : 

TABEL IV. 10 
UJI VALIDITAS KEPUASAN PEMAKAI 

Item pertanyaan Koefisien korelasi Interpretasi 

KP1 

KP2 

KP3 

KP4 

0,733** 

0,801** 

0,840** 

0,888** 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

2 Uji Reliabilitas 

Penelitian ini melakukan uji reliabilitas dengan menghitung nilai 

cronbach alpha dari masing-masing instrumen. Menurut Sekaran (2000), 

suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,6. 
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TABEL IV. 11 
UJI RELIABILITAS 

Variabel Cronbach alpha Interpretasi  

Partisipasi pemakai 

Kompleksitas tugas 

Kepuasan pemakai 

0,9315 

0,6693 

0,8228 

Reliabel/andal 

Reliabel/andal 

Reliabel/andal 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen 

memiliki alpha diatas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen 

reliabel. 

 

D. Uji  Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menentukan statistik induktif yang seharusnya 

digunakan, apakah menggunakan statistik parametrik ataukah non parametrik. 

Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

program SPSS. 

TABEL IV. 12 
UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV 

Variabel  p-value 

Partisipasi pemakai 

Kompleksitas tugas 

Kepuasan pemakai 

0,193 

0,072 

0,051 

Sumber : Data primer yang diolah 

Normalitas ditentukan apabila p-value / nilai probabilitas > 0,05 

(Santosa, 2001). Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa semua variabel  

berdistribusi normal karena p-value > 0,05. 

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



49 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar 

faktor gangguan. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi biasanya 

digunakan uji Durbin-watson (Ghozali, 2001). 

Jika Durbin-watson terletak antara batas atas atau upper bound (du )

dan (4- du ), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. Hasil pengujian Durbin-watson ditunjukkan dalam tabel IV. 13. 

TABEL IV. 14 
UJI AUTOKORELASI 

N K dhitung du 4- du Interpretasi  

67 2 1,752 1,672 2,328 Tidak ada autokorelasi 

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel IV. 14 menyatakan tidak ada autokorelasi  diantara faktor 

gangguan. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain jika tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas (Ghozali, 2001). Metode yang dapat digunakan untuk 

menguji adanya gejala ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SPRESID).  
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GAMBAR IV. 1 
UJI HETEROKEDASTISITAS 

Scatterplot
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Gambar Scatterplot menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah hubungan linear yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. 

TABEL IV. 15 
UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel VIF Tolerance value Interpretasi  

PP 

KT 

1,037 

1,037 

0,964 

0,964 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data primer yang diolah 
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Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel 

bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10% dan tidak ada satu 

variabel bebas pun yang memiliki VIF (Variance Inflation Factor) lebih 

sari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar 

variabel bebas dalam model regresi. 

 

E. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi 

linear berganda. Model regresi yang digunakan untuk membantu pengujian 

hipotesis diformulasikan sebagai berikut : 

KP = α0 + β1PP + β2KT + u

Keterangan : 
KP : Kepuasan tugas 
PP : Partisipasi pemakai 
KT : Kompleksitas tugas 
α0 : Intercept 
β12 : Koefisien variabel independen 
u : Faktor gangguan 

 

Untuk pengujian pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

depdenden secara individu dilakukan dengan melihat nilai t statistik, sedangkan 

untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersama-sama dilakukan dengan melihat nilai F statistik. 
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TABEL IV. 16 
HASIL PENGUJIAN REGRESI 

Variabel Nilai koefisien Nilai t statistik Nilai t (0,05;65) Sig.

Konstan 

PP 

KT 

16,827 

0,215 

-0,201 

6,840 

3,170 

-2,217 

1,67 

1,67 

1,67 

0,000 

0,002 

0,030 

Nilai F Statistik : 9,140 sig. 0,000

Nilai R2 yang disesuaikan : 0,198 

Sumber : Data primer yang diolah. 

Hasil analisa : 

a. Hasil Pengujian Hipotesis Null 1 dan Hipotesis Null 2 

Pengujian H01 dan H02 dilakukan dengan membandingkan nilai t 

statistik hitung dengan nilai t tabel. Hasil pengujian terhadap H01 dan H02 

adalah sebagai berikut :  

t hitung partisipasi pemakai = 3,170 yaitu lebih besar dari t tabel = 1,67 

t hitung komplektisitas tugas = -2,217 yaitu lebih besar dari t tabel = 1,67

Karena nilai t hitung partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas 

lebih besar dari t tabel, maka H01 dan H02 ditolak. Koefisien regresi             

(β1 = 0,215 dan β2 = -0,201) mengindikasikan bahwa partisipasi pemakai 

secara individual mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepuasan pemakai, sedangkan kompleksitas tugas secara individual 

mempunyai pengaruh negatif atau berkebalikan dengan kepuasan pemakai 

secara signifikan.  

b. Hasil Pengujian Hipotesis Null 3 

Pengujian terhadap H03 dilakukan dengan membandingkan nilai F 

statistik hitung dengan nilai F tabel atau dengan melihat nilai probabilitas, 
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jika nilai prob < 0,05, maka H0 ditolak, dan jika nilai prob > 0,05 maka H0

diterima. Hasil pengujian adalah sebagai berikut : 

Prob uji F = 0,000 < 0,05 sehingga H03 ditolak.  

Hal ini menunjukkan bahwa secara serentak, variabel independen 

(partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas) secara signifikan 

berpengaruh pada kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem 

informasi berbasis komputer.  

c. Model Regresi 

Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : KP = 16,827 + 0,215PP – 0,201KT. Dari persamaan 

tersebut, dimana nilai β1 = 0,215 dan β2 = -0,201 signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa dengan menjaga faktor kompleksitas tugas tetap, 

kepuasan pemakai dapat ditingkatkan sebesar 21,5% pada setiap 1 poin 

partisipasi pemakai. Sedangkan koefisien regresi β2 = -0,201 berarti 

dengan menjaga faktor partisipasi pemakai tetap, setiap kenaikan 1 poin 

kompleksitas tugas akan meurunkan kepuasan pemakai sebesar 20,1%. 

d. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Berdasarkan hasil 

perhitungan nilai R2 yang disesuaikan adalah sebesar 0,198. hal ini berarti 

bahwa 19,8% total variasi variabel kepuasan pemakai dapat dijelaskan 

oleh variabel partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data yang telah diuraikan dalam 

Bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a). Sesuai dengan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi berbasis 

komputer mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pemakai atas 

sistem yang dikembangkan. Ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel  yaitu t 

hitung : 3,170 > t tabel  : 1,67 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,002. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, 

antara lain Mc.Keen et al. (1994), Chandrarin & Indriantoro (1997), 

Setianingsih & Indriantoro (1998), Restuningdiah & Indriantoro (2000), dan 

Lindrianasari (2001). 

b). Kompleksitas tugas yang diduga sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi kepuasan pemakai didukung oleh hasil penelitian ini dengan 

arah (-) berlawanan dengan kepuasan pemakai yaitu jika kompleksitas tugas 

meningkat maka kepuasan pemakai akan menurun. Hal ini dibuktikan 

dengan uji t yang dilakukan, dimana nilai t hitung dibuktikan lebih besar 

dari t tabel  (2,212 > 1,67) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 

0,030 < 0,05. Hasil  penelitian ini tidak mendukung pernyataan Mc. Keen et 
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al. (1994) dan Restuningdiah & Indriantoro (2000), tetapi mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Chandrarin & Indriantoro (1997). 

c). Dari analisa yang dilakukan, variabel partisipasi pemakai dan kompleksitas 

tugas ternyata berpengaruh terhadap kepuasan pemakai secara bersama-

sama. Hal ini dibuktikan dengan uji F dimana nilai signifikansi F ternyata 

sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai R2 yang 

disesuaikan hanya sebesar 0,198 yang artinya partisipasi pemakai dan 

kompleksitas tugas mempengaruhi kepuasan pemakai hanya sebesar 19,8%, 

sehingga 80,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain partisipasi pemakai 

dan kompleksitas tugas. Walaupun koefisien determinasi hanya sebesar 

19,8%, tetapi partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas harus tetap 

diperhatikan untuk mendukung keberhasilan pengembangan sistem 

informasi berbasis komputer. 

 

B. Keterbatasan  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, dintaranya : 

a. Koefisien determinasi hanya sebesar 19,8%, sehingga kepuasan pemakai 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebesar 80,2%. 

b. Penelitian hanya melibatkan middle manager yang bekerja di rumah sakit di 

wilayah Surakarta dan sekitarnya, sehingga hasilnya kurang dapat 

digeneralisasikan. 
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C. Saran 

Berikut ini disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu 

penelitian sejenis di masa datang. 

a. Menambah variabel independen yang lain misalnya variabel pengaruh 

pemakai, mengingat partisipasi pemakai dan kompleksitas tugas hanya 

mempengaruhi kepuasan pemakai sebesar 19,8%. 

b. Populasi yang digunakan sebaiknya diperbesar lagi sehingga hasilnya dapat 

lebih tergeneralisasi. 
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