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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Secara etimologi, kata pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:849) memiliki arti sebagai berikut: 

“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.” 

Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

pengaruh merupakan bentuk satu variabel terhadap terwujudnya variabel yang 

lain. 

 

2.2 Pengertian Kualitas 

Pengertian atau definisi kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang, 

karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. 

Banyak pakar dibidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas 

berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. 

Kualitas menurut Gaspersz (2003:4) pengertian dasar dari kualitas 

menunjukkan bahwa : 

“Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi dari 
yang konvensional sampai yang lebih strategik. Definisi konvensional dari 
kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu jasa 
seperti performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam 
penggunaan (ease of use), estetika (esthetics) dan sebagainya, seperti 
kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil.” 
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Davis dalam Yamit (2005:8) membuat definisi kualitas yang lebih luas 

cakupannya yaitu: 

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. Pendekatan yang digunakan Goetsch Davis ini 
menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil 
akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, 
kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan produk dan jasa 
yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang berkualitas.” 
 
Sedangkan secara obyektif kualitas menurut Juran dalam dalam Yamit 

(2005:337) adalah: 

“Kualitas adalah suatu standar khusus dimana kemampuannya 

(availability), kinerja (performance), kendalannya (reliability), kemudahan 

pemeliharaan ( maintainability ) dan karakteristiknya dapat diukur.” 

Dari beberapa pengertian kualitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan usaha mamenuhi atau melebihi harapan yang mencakup 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

 

2.3 Sistem 

2.3.1 Pengertian Sistem 

Sistem pada dasarnya merupakan sekumpulan objek yang bekerja 

bersama-sama menghasilkan metode, prosedur, teknik yang digabungkan dan 

diatur sedimikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan yang berfungsi untuk 

mencapai suatu tujuan. 
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Sistem menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh 

Fitrianasari dan Kwary (2004:2) menyatakan bahwa sistem adalah : 

“Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang 
saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 
Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-
masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem 
yang lebih besar.” 

Sedangkan menurut Jogiyanto (2005:34) mengemukakan bahwa definisi 

sistem yaitu: 

“Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan  prosedur dan pendekatan 
komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai 
kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 
Dengan pendekatan komponen, sistem didefinisikan sebagai kumpulan 
dari komponen yang saling berhubungan dengan yang lainnya membentuk 
satu kesatuan dengan tujuan tertentu.” 

Adapun sistem menurut Hall (2008:5) menyatakan bahwa sistem adalah: 

“A system is a group of two or more interrelated components or 

subsystems that serve a common purpose.” 

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa sebuah sistem adalah kumpulan dua 

atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan atau subsistem dalam 

mencapai tujuan. 

Sementara itu, menurut Prajudi dalam buku Sutabri (2004:10) menyatakan 

bahwa sistem adalah: 

“Suatu sistem terdiri dari atas objek-objek, unsur-unsur, atau komponen-
komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian 
rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan 
atau pengolahan yang tertentu.”  
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Dari beberapa definisi sistem di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

adalah komponen-komponen yang saling bekerjasama dan berinteraksi 

membentuk kesatuan sehingga tujuan serta sasaran sistem dapat tercapai. 

2.3.2 Karakteristik Sistem 

Model sistem terdiri dari input, proses, output. Konsep sistem ini 

sederhana, mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan 

keluaran sekaligus. Selain itu, sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu. 

Karakteristik sistem menurut Jogiyanto (2005:54) menyatakan bahwa 

karakteristik sistem antara lain: 

1. Suatu sistem mempunyai komponen-komponen sistem (components) atau 
subsistem-subsistem. 

2. Suatu sistem mempunyai batas sistem (boundary). 
3. Suatu sistem mempunyai lingkungan luar (environment). 
4. Suatu sistem mempunyai penghubung (interface). 
5. Suatu sistem mempunyai tujuan (goal). 

Sedangkan menurut Sutabri (2004:12) karakteristik sistem terdiri dari: 

1. Komponen Sistem (components) 
2. Batasan Sistem (Boundary) 
3. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 
4. Penghubung Sistem (Interface) 
5. Masukan Sistem (Input) 
6. Keluaran Sistem (Output) 
7. Pengolah Sistem (Process) 
8. Sasaran Sistem (Objective) 

 
 Karakteristik sistem diuraikan sebagai berikut: 

1. Komponen Sistem (components) 
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 Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

bekerja sama membentuk suatu kesatuan. 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

 Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem 

dengan sistem lainnya atau sitem dengan lingkungan luarnya. 

3. Lingkungan Luar Sistem (Environment) 

Lingkungan luar sistem yaitu bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup 

atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem yang mempengaruhi 

operasi sistem. 

4. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung sistem yaitu sebagai media yang menghubungkan sistem dengan 

subsistem lain. 

5. Masukan Sistem (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat berupa pemeliharaan 

(maintanance input) dan sinyal (signal input). 

6. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna. 

7. Pengolah Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan 

menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (Objective) 
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Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti yang bersifat 

deterministik. 

Dari karakteristik sistem, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem harus 

memiliki sifat-sifat yang mencirikan suatu sistem sehingga dapat dikembangkan 

menjadi suatu kerangka terpadu untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu 

organisasi. 

 

2.4 Pengertian Informasi 

Informasi tidak lepas kaitannya dengan data, informasi merupakan data 

yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 

dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Dasar dari informasi adalah 

data, kesalahan dari mengambil atau memasukkan data, dan kesalahan dalam 

mengolah data akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan informasi yang 

berkualitas. 

Data adalah bentuk mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Pengertian 

informasi dan data yang dikemukakan oleh Cushing yang diterjemahkan oleh 

Midjan dan Susanto (2003:7), menyatakan bahwa: 

“Data dapat dianggap terdiri dari sekumpulan karakter yang diterima 
sebagai masukan (input) oleh suatu sistem informasi, disimpan, serta 
diolah untuk menghasilkan informasi. Sedangkan informasi diartikan 
sebagai keluaran (output) dari suatu pengolahan data (sistem informasi) 
yang telah terorganisir dan berguna bagi orang yang menerima.” 

Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Fitrianasari dan 

Kwary (2004:11), pengertian data dan informasi adalah sebagai berikut: 
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“Data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan 

proses dengan sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diatur 

dan diproses untuk memberikan arti.” 

Adapun definisi data dan informasi menurut Laudon yang diterjemahkan 

oleh Sungkono dan Eka (2007:13) mengungkapkan bahwa: 

“Data adalah sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian 
yang terjadi dalam organisasi/lingkungan fisik perusahaan. Informasi 
adalah data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan 
berguna bagi manusia.” 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa data merupakan 

fakta yang belum diolah. Sedangkan informasi merupakan hasil dari data yang 

telah diolah dan diorganisasikan, sehingga memberikan arti bagi penerima yang 

dapat mempengaruhi tindakan dalam pengambilan keputusan.  

 

2.5 Sistem Informasi 

2.5.1 Pengertian Sistem Informasi 

Setelah mengetahui pengertian dari sistem dan informasi yang telah 

diuraikan di atas, maka sistem informasi merupakan suatu media pengolahan data 

yang bekerja secara terstruktur mengkoordinasikan  berbagai sumber daya untuk 

menghasilkan informasi yang diperlukan oleh berbagai pemakainya terutama bagi 

manajemen dalam mengambil keputusan dan menunjang keberhasilan operasi 

perusahaan.  
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Definisi sistem informasi menurut Sutedjo (2002:14) adalah sebagai 

berikut: 

“Sistem Informasi (SI) dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang 
saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk 
mengintegrasikan data, memproses, dan menyimpan, serta 
mendistribusikan informasi. SI merupakan kesatuan elemen-elemen yang 
saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan 
membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan 
dan melakukan kontrol terhadap jalannya perusahaan.” 

Adapun pengertian sistem informasi menurut Susanto (2005:55) 

menyatakan bahwa: 

“Sistem informasi merupakan kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik 
maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 
sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data 
menjadi informasi yang berguna.” 

Bodnar dan Hopwood (2010:3) mengungkapkan bahwa sistem informasi 

mengarah pada penggunaan tekhnologi didefinisikan sebagai berikut: 

“A computer based information system is a collection of computer 

hardware and software designed to transform data into useful 

information.” 

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi berbasis komputer 

merupakan suatu rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang 

untuk mentransformasi data menjadi informasi.” 

Dengan demikian, sistem informasi menurut Laudon yang ditejemahkan 

oleh Sungkono dan Eka (2008:15) menyatakan bahwa: 

“Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling 
berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, 
menyimpan dan mnyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan 
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keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran 
aktivitas dalam perusahaan. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

merupakan kerangka kerja organisasi dalam menghasilkan informasi yang 

bermanfaat dan berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang 

objektif sehingga hasilnya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. 

2.5.2. Komponen-komponen Sistem Informasi  

Sistem informasi menerima sumber data sebagai input dan memprosesnya 

sebagai informasi sebagai outputnya. Komponen yang terlibat di dalam sistem 

informasi mendayagunakan agar sistem informasi mencapai tujuan. 

Komponen-komponen sistem informasi menurut Susanto (2004:61) 

adalah: 

1. Perangkat Keras (hardware) 
2. Perangkat Lunak (software) 
3. Manusia (Brainware) 
4. Prosedur (Procedure) 
5. Basis Data (Database) 
6. Jaringan Komunikasi (Communication network) 

Adapun penjelasan dari komponen-komponen sistem informasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras (Hardware)  

Perangkat keras (hardware) merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan 

mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. 

2. Perangkat Lunak (Software) 
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Perangkat lunak (Software) merupakan kumpulan dari program-program yang 

digunakan untuk menjalankan komputer. 

3. Manusia (Brainware) 

Manusia (brainware) merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan 

sistem informasi, pegumpulan, dan pengolahan data, pendistribusian dan 

pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. 

4. Basis Data (Database) 

Basis data (database) merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di 

dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam 

komputer (arti sempit). 

5. Prosedur (Procedure) 

Prosedur (Procedure) merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 

6. Jaringan Komunikasi (Communication network) 

Jaringan Komunikasi (Communication network) merupakan kumpulan 

hardware dan software yang sesuai (compitable) yang disusun untuk 

mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi 

yang lain. 

Sedangkan komponen-komponen menurut O’Brien yang diterjemahkan 

oleh Fitrianasari dan Kwary (2005:35) adalah sebagai berikut: 
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1. Manusia 
2. Hardware 
3. Software 
4. Data 
5. Jaringan 

Penjelasan singkat mengenai komponen-komponen tersebut adalah: 

1. Manusia 

Manusia meliputi pemakai akhir dan pakar SI. Para pakar antara lain: sistem 

analis, pembuat software, operator sistem. Pemakai akhir yaitu orang-orang 

lainnya yang menggunakan sistem informasi.  

2. Hardware 

Hardware terdiri dari mesin dan media. Mesin antara lain: komputer, monitor 

video, disk drive magnetis, printer, pemindai optikal. Media antara lain: 

floppy disk magnetic tape, disk optical, kartu plastik, dan formulir kertas. 

3. Software 

Software meliputi baik program maupun prosedur. Program-program antara 

lain: program sistem operasi, program spreadsheeet, program word 

processing, program penggajian. Prosedur antara lain: prosedur entry data, 

prosedur untuk memperbaiki kesalahan, prosedur pendistribusian cek gaji. 

4. Data 

Data meliputi dasar data dan pengetahuan. Data dan pengetahuan antara lain: 

deskripsi produk, catatan pelanggan, file kepegawaian, database persediaan. 
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5. Jaringan komunikasi 

Jaringan meliputi media komunikasi jaringan antar media komunikasi, 

pemroses komunikasi, software untuk akses dan pengendalian jaringan. 

Dari penjelasan komponen-komponen di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia, 

hardware, software, data, serta jaringan untuk melakukan input, pemrosesan, 

output, penyimpanan, dan aktivitas pengendalian yang mengubah sumber daya 

data menjadi produk informasi. 

2.5.3  Kualitas Layanan Sistem Informasi 

 Konsep kualitas layanan sistem informasi pada dasarnya memberikan 

persepsi secara konkrit mengenai kualitas suatu layanan yang diberikan oleh 

penyedia software aplikasi sistem informasi. Konsep kualitas layanan ini 

merupakan suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara 

pandang manusia dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang 

berkaitan dengan proses dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi 

harapan, keinginan dan kebutuhan.  

Menurut Yong dan Loh yang diterjemahkan oleh Sutanto (2003:146) 

memberikan suatu pengertian bahwa: 

“Konsep kualitas layanan adalah suatu kecocokan untuk penggunaan 
(fitness for yours) yang bertujuan untuk menemukan suatu pemikiran 
yang jelas dari proses pemikiran yang melahirkan adanya suatu 
pemahaman yang tidak sulit untuk dipahami, karena tujuannya jelas dan 
prosesnya merupakan continue quality improvement (proses yang 
berkelanjutan).  
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Adapun pengertian kualitas layanan menurut Stemvelt yang diterjemahkan 

oleh Purwoko (2004:210) menyatakan bahwa: 

“Konsep kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang revolusi kualitas 
secara menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang harus 
dirumuskan (formulasi) agar penerapannya (implementasi) dapat diuji 
kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang dinamis, 
berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan.” 

Sedangkan menurut Parasuraman yang diterjemahkan oleh Sutanto 

(2001:162) bahwa konsep kualitas layanan adalah: 

 “Kualitas layanan yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas 

layanan. Kualitas layanan tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti 

fisik, empati dan kehandalan.” 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kualitas 

layanan  memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan sama dengan 

yang dirasakan artinya memuaskan bagi pengguna atas kualitas layanan yang 

diberikan oleh penyedia aplikasi software sistem informasi. Demikian pula 

dikatakan persepsi tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan 

lebih besar daripada pelayanan yang dirasakan artinya layanan tersebut tidak 

bermutu.  

Kualitas yang diterapkan pada kualitas layanan sistem informasi harus dapat 

mengidentifikasi suatu daftar indikator kualitas menurut Parasuraman yang 

diterjemahkan oleh Sutanto (2001:32) antara lain : 

1. Bukti Fisik (Tangibles) 
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Bukti fisik adalah bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat atau 

digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya 

yang dapat dirasakan membantu layanan yang diterima oleh orang yang 

menginginkan layanan, sehingga puas atas layanan yang dirasakan, yang 

sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian layanan yang diberikan. 

2. Keandalan (Reliability) 

Keandalan adalah setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, 

mengetahui mengenai seluk belum prosedur kerja, mekanisme kerja, 

memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai 

dengan prosedur kerja. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya tanggap memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, 

membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk 

prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi. 

4. Jaminan (Assurance) 

Setiap bentuk layanan memerlukan adanya kepastian atas layanan yang 

diberikan.  

5. Empati (Emphaty) 

Pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki adanya rasa empati 

(empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki komitmen 

yang sama terhadap layanan. 

Citra kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut  pandang 

atau persepsi pihak penyedia layanan, melainkan berdasarkan sudut pandang atau 
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persepsi pengguna. Pengguna yang menikmati layanan perusahaan yang 

menentukan kualitas layanan. Persepsi pengguna terhadap kualitas layanan 

merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu layanan sistem informasi 

yang ada. 

2.5.4 Kualitas Sistem Informasi 

Kualitas sistem informasi menurut DeLone dan McLean (1992) dalam 

Istianingsih dan Utami (2009:6) adalah: 

“Kualitas sistem berarti fokus pada performa sistem informasi yang terdiri 
dari perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan dan prosedur yang dapat 
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang terdiri dari 
kemudahan untuk digunakan (ease to use), kemudahan untuk diakses 
(flexibility), keandalan sistem (reliability).” 
 
Sedangkan menurut Shannon dan Weaver (2003) dalam Gowinda 

(2010:38), menyatakan bahwa: 

“Kualitas suatu sistem informasi mengukur kesuksesan secara teknik. 

Level teknikal komunikasi diartikan sebagai keakuratan dan keefisienan 

sistem komunikasi yang menghasilkan informasi.” 

Kualitas sistem informasi biasanya berfokus pada karakteristik kinerja 

sistem. Menurut Livari (2005) dalam Gowinda (2010:37) menyatakan bahwa: 

“Kualitas sistem informasi merupakan sistem ciri karakteristik kualitas 

yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri, dan kualitas informasi 

yang diinginkan informasi karakteristik produk.” 

 

Maka, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem 

merupakan karakteristik kualitas yang dari suatu sistem informasi sehingga 

menghasilkan informasi yang akurat dan efisien. Indikator dari kualitas sistem 
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informasi menurut DeLone dan McLean (2003) dalam Rachmawati (2012), antara 

lain: 

1. Fleksibilitas (Flexibility) 

Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi 

yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Fleksibilitas yang 

dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-

perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna. 

2. Kemudahan Penggunaan (Ease of use) 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut 

dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. 

3.  Keandalan Sistem (Reliability) 

Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat 

diandalkan. Jika sistem tersebut dapat diandalkan maka sistem informasi 

tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam konteks ini 

adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. 

2.5.5 Kualitas Informasi 

Kualitas informasi merujuk pada informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi. Agar informasi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan, maka dituntut untuk dapat menyajikan 

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Berikut ini pendapat para pakar 

mengenai kualitas informasi: 
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Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Fitrianasari dan Kwary 

(2004:12) merangkum karakteristik informasi yang berkualitas sebagai berikut:  

1. Relevan 
2. Andal 
3. Lengkap 
4. Tepat Waktu 
5. Dapat Dipahami 
6. Dapat Diverifikasi 

 
Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

1. Relevan 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan 

pengambil keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasikan, atau 

memperbaiki ekspetasi mereka sebelumnya.  

2. Andal 

Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara 

akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

3. Lengkap 

Informasi itu lengkap jika tidak meninggalkan aspek-aspek penting dari kejadian 

yang merupakan dasar  masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.  

4. Tepat Waktu 

Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk 

memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat 

keputusan.  

5. Dapat Dipahami 

Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan 

jelas.  
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6. Dapat Diverifikasi 

Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, 

bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi 

yang sama. 

Sutedjo (2002:17) menyatakan bahwa tidak semua informasi berkualitas, 

maka kualitas informasi diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Keakuratan dan Teruji Kebenarannya 
2. Kesempurnaan Informasi 
3. Tepat Waktu 
4. Relevansi 
5. Mudah dan Murah 

 
Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Keakuratan dan Teruji Kebenarannya 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias, dan tidak 

menyesatkan. Kesalahan-kesalahan itu dapat berupa kesalahan perhitungan 

maupun akibat gangguan (noise)  yang dapat merubah dan merusak informasi 

tersebut. 

2. Kesempurnaan Informasi 

Untuk mendukung faktor pertama, kesempurnaan informasi menjadi faktor 

penting dimana informasi disajikan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, 

atau pengubahan. 

3. Tepat Waktu 

Informasi harus disajikan secara tepat waktu, mengingat informasi akan 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan infomasi akan 

mengakibatkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 
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4. Relevansi 

Informasi akan memiliki nilai manfaat yang tinggi jika informasi tersebut 

diterima oleh mereka yang membutuhkan, dan menjadi tidak berguna jika 

diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. 

5. Mudah dan Murah 

Cara dan biaya untuk memperoleh informasi menjadi beban pertimbangan 

tersendiri. Dan dengan tekhnologi internet, orang atau perusahaan dapat 

memperoleh informasi dengan mudah dan murah. 

Menurut Sutabri (2004:30) kualitas dari suatu informasi tergantung dari 

tiga hal, yaitu: 

1. Relevan (relevance) 
2. Akurat (accurate) 
3. Tepat Waktu (timeliness) 

 
Kualitas dari suatu informasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akurat (Accurate) 

Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga 

berarti bahwa informasi jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus 

akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi mungkin 

banyak mengalami gangguan (noise) yang mengubah atau merusak informasi 

tersebut. 

2. Tepat Waktu (Timeliness) 

Informasi yang sampai pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi 

merupakan landasan pengambilan keputusan. Dewasa ini, informasi mahal 
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karena harus cepat dikirim dan didapat sehingga memerlukan tekhnologi 

mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. 

3. Relevan (Relevance) 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi 

informasi untuk setiap orang, satu dengan lainnya adalah berbeda. 

Dapat disimpulkan bahwa dari ciri-ciri informasi tersebut merupakan salah 

satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas merujuk pada output sistem 

informasi yang dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengambilan 

keputusan dalam organisasi atau instansi. 

Dapat disimpulkan bahwa dari ciri-ciri informasi tersebut merupakan salah 

satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas merujuk pada output sistem 

informasi yang dapat meningkatkan kinerja terutama dalam pengambilan 

keputusan dalam organisasi atau instansi. 

 

2.6 Teknologi Informasi 

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu dalam 

membantu melaksanakan tugas dalam evaluasi sistem informasi. Dalam konteks 

sistem informasi, teknologi menunjukkan sistem komputer (perangkat keras, 

perangkat lunak dan data) dan dukungan bagi pengguna (pelatihan dan bantuan) 

yang disediakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas.  

Teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer (2003) dalam buku 

yang ditulis oleh Kadir dan Triwahyuni (2003:2) menyatakan bahwa: 
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“Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi 

(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa 

data, suara dan video.” 

 

Adapun teknologi informasi menurut Sutedjo (2002:54) adalah: 

“Teknologi Informasi (TI) merupakan sebutan lain dari teknologi 
komputer yang dikhususkan untuk pengolahan data menjadi informasi 
yang bermanfaat bagi organisasi.” 
 
Sedangkan menurut Martin, Brown, DeHayes, Hoffer, Perkins (2005) 

dalam buku yang ditulis oleh Suyanto (2005:8) mengungkapkan teknologi 

informasi adalah: 

“Teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) untuk mengolah dan menyimpan 

informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi 

informasi.” 

 

Dari definisi di atas maka teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar 

yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Dengan aplikasi dari teknologi informasi akan membuat perusahaan 

lebih kompetitif karena akan mendapat banyak manfaat dari kecanggihan 

teknologi informasi. Berikut adalah teori yang berkaitan dengan pelaksanaan atau 

tindakan yang beralasan konteks penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi 

sistem informasi: 

2.6.1 Technology Acceptance Model  (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM)  pertama kali dikenalkan oleh Davis 

(1989) dalam Sumistar (2011) adalah suatu model untuk memprediksi dan 
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menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan 

teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.  

TAM beragumen bahwa penerimaan seorang pekerja (individu) terhadap 

sistem teknologi informasi ditentukan oleh kegunaan persepsian dan kemudahan 

penggunaan persepsian. TAM berhubungan dengan variabel teknologi dan 

variabel pemanfaatan. Dimana jika seseorang merasa bahwa penggunaan 

teknologi akan dapat meningkatkan kinerjanya, maka orang itu akan terus 

menggunakan teknologi tersebut. 

Salah satu manfaat dari penggunaan TAM adalah bahwa model ini 

menyediakan suatu kerangka kerja untuk menginvestigasi dampak dari variabel 

eksternal pada niat individu dalam penerimaan teknologi informasi. TAM 

menjelaskan bahwa penggunaan komputer ditentukan oleh tujuan perilaku, namun 

perbedaannya adalah bahwa tujuan perilaku ditinjau secara bersama-sama 

ditentukan oleh sikap individu terhadap penggunaan sistem dan persepsi 

kegunaan.  

2.6.2 End User Computer Satisfaction (EUCS) 

Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang 

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

sejumlah studi telah dilakukan untuk meng-capture keseluruhan evaluasi di mana 

pengguna akhir telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi 

(misalnya kepuasan) dan juga faktor-faktor yang membentuk kepuasan ini.  

Doll dan Torkzadeh (1988) dalam Ahmar dan Paramon (2005) 

mendifinisikan End User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk 
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mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem software aplikasi SI 

dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem 

informasi. Definisi End User Computing Satisfaction dari sebuah sistem informasi 

adalah evaluasi secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang 

berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Model 

evaluasi EUCS ini dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh. Evaluasi dengan 

menggunakan model ini lebih menekankan kepuasan (satisfaction) pengguna 

akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu dan 

kemudahan penggunaan dari sistem. Model ini telah banyak diujicobakan oleh 

peneliti lain untuk menguji reliabilitasnya dan hasilnya menunjukkan tidak ada 

perbedaan bermakna meskipun instrumen ini diterjemahkan dalam berbagai 

bahasa yang berbeda. 

Berikut adalah penjelasan dari tiap indikator ukuran End User Computing 

Satisfaction (EUCS): 

1. Kelengkapan Isi (Content) 

Kelengkapan isi yaitu mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari 

suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang 

digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh 

sistem. Indikator content juga mengukur apakah sistem menghasilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul 

dan informatif sistem maka tingkat kepuasan dari sistem maka tingkat 

kepuasaan dari pengguna akan semakin tinggi. 

2. Akurat (Accuracy) 
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Akurat  mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem 

menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Keakuratan 

sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan output 

yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu dapat dilihat pula 

seberapa sering terjadi error atau kesalahan dalam proses pengolahan data. 

3. Tampilan (Format) 

Tampilan mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika dari 

antar muka sistem, format dari laporan, atau informasi yang dihasilkan oleh 

sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga secara 

tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dari pengguna. 

4. Kemudahan Penggunaan (Ease Of Use) 

Kemudahan Penggunaan mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukan data, mengolah data, dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

5. Ketepatan (Timeliness) 

Ketepatan yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu 

sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat dikategorikan 

sebagai sistem real-time, bearti setiap permintaan atau input yang dilakukan 

tepat waktu. 

 

2.7 Software Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Satuan Kerja 

2.7.1  Pengertian Software Aplikasi 
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 Software aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak selain perangkat 

lunak sistem yang merupakan program komputer yang ditulis dalam suatu bahasa 

pemograman dan dipergunakan dalam menyelesaikan masalah tertentu. 

Pengertian software aplikasi menurut Jogiyanto (2005:149) adalah sebagai 

berikut: 

“Perangkat lunak aplikasi (application software) merupakan program yang 

ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam aplikasi tertentu 

yang sudah dibuat oleh pabrik pembuat perangkat lunak aplikasi.” 

 

Sedangkan pengertian software aplikasi menurut Suyanto (2005:120) 

adalah: 

“Perangkat lunak aplikasi adalah program-program yang dibuat oleh 

personal atau pabrik komputer dalam multimedia yang spesifik.” 

 

Adapun pengertian software aplikasi menurut Sutedjo (2002:122)  adalah: 

“Perangkat lunak aplikasi (application software) adalah program yang 
digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik, 
misalnya untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat 
laporan keuangan.” 
 
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa software aplikasi 

merupakan program yang digunakan oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah 

tertentu. 

2.7.2  Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

2.7.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan cara untuk 

menyajikan dan meringkas kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan. 
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Sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang 

tepat dalam berbagai situasi. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1)  pengertian sistem informasi 

akuntansi adalah: 

“An accounting information system is a collection of resource, such as 

people and equipment, design to transform financial and other data into 

information.” 

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

kumpulan sumber-sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. 

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Jogiyanto (2005:227) adalah 

sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merubah data 

transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi 

pemakainya.” 

Definisi sistem informasi akuntansi menurut Widjajanto (2001:4) 

menjelaskan bahwa: 

“Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat 

komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk 

mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.” 

Berdasarkan definisi-definisi sistem informasi akuntansi di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan unsur-unsur 

seperti sumber daya manusia, peralatan yang didesain untuk mengubah data 
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keuangan menjadi informasi keuangan. Dan informasi tersebut berguna bagi 

organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam merencanakan, mengelola, 

dan mengendalikan organisasi. 

2.7.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Berdasarkan pengertian kualitas informasi akuntansi, sistem informasi 

akuntansi diperlukan manajemen dalam pengambilan keputusan manajemen. 

Tujuan sistem informasi akuntansi menyajikan informasi yang berguna bagi pihak 

internal dan eksternal.  

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2008:19) 

mengemukakan bahwa: 

1. Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penggajian maupun struktur informasinya. 
3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu untuk 

memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan juga 
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 
perlindungan terhadap kekayaan perusahaan. 

4. Mengurangi biaya klerikal dalam pemeliharaan  catatan akuntansi. 
 

Terdapat tiga tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson 

yang dikutip dari buku Jogiyanto (2005:227) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari (to support the day-to-day operation) 
2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision making 

by internal decision makers) 
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban 

(to fulfill obligations relating to stewardship) 
 

  Adapun penjelasan dari tujuan utama sistem informasi akuntansi sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mendukung operasi sehari-hari (to support the day-to-day operation) 

Sistem informasi akuntansi mempunyai sistem bagian TPS (Transaction 

Processing System) yang mengolah data transaksi menjadi informasi yang 

berguna untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision making 

by internal decision makers) 

Informasi dari SIA diperlukan manajemen sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Manajemen menengah membutuhkan informasi akuntansi untuk 

melihat penyimpangan-peyimpangan antara anggaran dengan realisasi yang 

dilaporkan sistem informasi akuntansi. 

3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban 

(to fulfill obligations relating to stewardship) 

Manajemen perusahaan perlu melaporkan kegiatan berupa laporan keuangan 

kepada stakeholder, berupa pemilik, serikat pekerja, pemerintah, otoritas, 

pemilik modal. 

Adapun tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut AICPA yang 

dikutip dari Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Fitrianasari dan 

Kwary (2004:249)  yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid. 
2. Mengklarifikasi transaksi secara tepat. 
3. Mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat. 
4. Menampilkan secara tepat semua transaksi dan pengungkapan berkaitan 

dalam laporan keuangan. 
 

Dari uraian-uraian tujuan sistem informasi akuntansi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi digunakan sebagai proyeksi dari tujuan 
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utama sistem informasi akuntansi yang cepat, efisien, serta membantu manajemen 

dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Sistem informasi 

akuntansi juga harus meningkatkan pelayanan bagi pengguna informasi baik dari 

segi internal maupun eksternal dan akan berguna bagi manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

2.7.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Manajemen memperoleh informasi yang diperlukan dengan adanya sistem 

informasi akuntansi, di mana manajemen mengetahui segala sesuatu yang terjadi 

dalam perusahaan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi membantu manajemen 

untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Romney dan Steinbart yang diterjemahkan oleh Fitrianasari dan 

Kwary (2004:3), fungsi sistem informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi penting 

dalam oganisasi, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 
dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-
aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas 
tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang 
berkepentingan dapat meninjau ulang (review) hal-hal yang telah terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk 
membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 
organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut 
tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. 
 

Fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai alat bantu perusahaan 

untuk menjalankan aktivitasnya agar dapat menghasilkan berbagai informasi 

akuntansi yang terstuktur dengan tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. 
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Informasi akuntansi itu mengandung nilai guna sehingga karyawan pun berperan 

penting dalam kelangsungan hidup perusahaan dikarenakan banyaknya 

persaingan.  

2.7.2.4 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi menyajikan informasi bagi pihak internal 

maupun  eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk pencapaian 

tujuan tersebut diperlukan unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang terdiri 

dari beberapa unsur pokok seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2008:3) 

sebagai berikut: 

1. Formulir. 
2. Catatan (jurnal, buku besar, dan buku pembantu). 
3. Laporan keuangan, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan. 

 
Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur seperti yang 

diungkapkan Bodnar dan Hopwood (2010:1) sebagai berikut: 

1. People and equipment. 
2. Data. 
3. Information. 

 
Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart 

yang diterjemahkan oleh Fitrianasari dan Kwary (2004:3) terdiri dari: 

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 
berbagai fungsi. 

2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan 
dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-
aktivitas organisasi. 

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. 
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung 

(peripheral device), dan peralatan komunikasi jaringan.  
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Dari unsur-unsur sistem informasi akuntansi diatas dapat disimpulkan 

bahwa sumber daya manusia, prosedur, dan lainnya sangat mempengaruhi 

manajemen dalam pengambilan keputusan organisasi. 

2.7.3 Pengertian Satuan Kerja (Satker) 

Satuan kerja menurut wikiapbn adalah sebagai berikut: 

“Satuan kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada 
Kementerian Negara / Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program.” 
 
Pengertian satuan kerja yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 ayat 20 yaitu: 

“Satuan kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang 
merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementrian 
negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program.” 
 

2.7.4 Software Aplikasi SIA Satker 

Software aplikasi SIA yang terdapat dalam satker menurut modul satuan 

kerja (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi RKAKL 

Aplikasi RKAKL adalah Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian 

Lembaga yang dimiliki oleh setiap satuan kerja (satker) yang terdapat pada 

kementerian/Lembaga. Aplikasi RKAKL digunakan oleh satker untuk 

membuat rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang 

bersangkutan dan juga rencana anggaran yang akan digunakan untuk tahun 
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anggaran tersebut. Aplikasi RKAKL ini akan digunakan sebagai bahan untuk 

menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

2. Aplikasi Peran 

Aplikasi Peran adalah aplikasi perencanaan anggaran yang digunakan untuk 

mengetahui perencanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja (satker) 

yang ada pada kementrian/lembaga. Aplikasi ini juga dipergunakan untuk 

mempermudah monitoring anggaran yang terdapat pada masing-masing 

satker. 

3. Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP) 

Aplikasi GPP Satker ini adalah aplikasi yang diberikan ke seluruh satuan 

kerja pengelola dana APBN untuk keperluan pembayaran PNS Pusat. Dengan 

demikian setiap Satuan Kerja yang mengelola pembayaran belanja pegawai 

PNS Pusat wajib menggunakan aplikasi ini. 

4. Aplikasi SPM 

Aplikasi SPM adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh satker-satker 

untuk membuat Surat Perintah Membayar yang akan dibawa ke KPPN 

untuk dilakukan proses pencairan dana. Aplikasi SPM ini juga terdapat 2 sifat 

bentuk Aplikasi yaitu Aplikasi SPM bersifat stand alone dan Aplikasi SPM 

yang bersifat network.  

5. Aplikasi Persediaan 

Aplikasi Persediaan adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung 

aplikasi lainnya yaitu Aplikasi SIMAK-BMN. Dimana data dari persediaan 
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akan dikirimkan ke aplikasi SIMAK-BMN. Dan data persediaan mendapat 

inputan dari SPM, SP2D, Kuitansi, Faktur, dan BAST/HIBAH. 

6. Aplikasi SIMAK-BMN 

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN) sebagai subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem 

Akuntansi Keuangan. Dengan demikian dapat dilakukan check and balance 

antara arus uang dan arus barang. SIMAK-BMN ditujukan 

untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis terutama 

perlengkapan / rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai struktur 

Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang 

milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian 

negara/lembaga.  

7. Aplikasi SAKPA 

Aplikasi SAKPA ini merupakan subsistem dari SAI. Yang mana Aplikasi 

SAKPA ini digunakan oleh satuan kerja (satker) untuk memproses data 

transaksi dalam penyusunan laporan. Aplikasi SAKPA ini akan menghasilkan 

beberapa laporan yaitu: LRA Pendapatan & LRA Belanja, LRA 

Pengembalian Pendapatan dan Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan & 

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran. Dan ADK dari Aplikasi SAKPA ini 

akan dikirimkan ke KPPN guna untuk melakukan rekonsiliasi. 
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2.8   Variabel – Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian sesuai dengan penelitian Istianingsih 

dan Utami (2009) yaitu: kualitas layanan sistem informasi, kualitas sistem 

informasi, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing variabel: 

2.8.1 Kualitas Layanan Sistem Informasi 

Parasuraman yang diterjemahkan oleh Sutanto (2001:165) menyatakan 

bahwa konsep kualitas layanan  adalah suatu pengertian yang kompleks tentang 

mutu, tentang memuaskan atau tidak memuaskan. Konsep kualitas layanan 

dikatakan bermutu apabila layanan yang diharapkan lebih kecil daripada layanan 

yang dirasakan artinya bermutu. Dikatakan konsep kualitas layanan  memenuhi 

harapan, apabila pelayanan yang diharapkan sama dengan yang dirasakan artinya 

memuaskan. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dirjen Perbendaharaan selaku 

pembuat dan pembina software aplikasi SIA apakah memuaskan atau tidak bagi 

para pengguna yaitu staf KPU dilihat dari indikator-indikatornya. Berikut 

indikator-indikator kualitas layanan: 

1. Bukti Fisik (Tangible) 

Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi nyata 

secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pihak Dirjen Perbendaharaan 

sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan 

membantu layanan yang diterima oleh staf KPU yang menginginkan layanan, 

sehingga puas atas pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan 

prestasi kerja atas pemberian layanan yang diberikan.  
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2. Keandalan (Reliability) 

Setiap layanan memerlukan bentuk layanan yang andal, artinya dalam 

memberikan layanan, setiap pihak Dirjen Perbendaharaan diharapkan 

memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan 

dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang 

dikerjakan menghasilkan bentuk layanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan 

dan kesan yang berlebihan atas layanan yang diterima oleh staf KPU. 

3. Daya tanggap (Responsiveness) 

Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk layanan, mengutamakan 

aspek layanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat 

layanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pihak Dirjen 

Perbendaharaan untuk melayani staf KPU sesuai dengan tingkat penyerapan, 

pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk layanan yang tidak 

diketahuinya. Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, 

mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala 

bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu 

organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat respon positif.  

4. Jaminan (Assurance) 

Setiap bentuk layanan memerlukan adanya kepastian atas layanan yang 

diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh 

jaminan dari pihak Dirjen Perbendaharaan yang memberikan layanan, 

sehingga orang yang menerima layanan merasa puas dan yakin bahwa segala 

bentuk urusan layanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan 
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kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran dan kualitas layanan yang 

diberikan. 

5. Empati (Empathy) 

Setiap kegiatan atau aktivitas layanan memerlukan adanya pemahaman dan 

pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal 

yang berkaitan dengan layanan. Layanan akan berjalan dengan lancar dan 

berkualitas apabila setiap pihak Dirjen Perbendaharaan memiliki adanya rasa 

empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki 

komitmen yang sama terhadap layanan kepada staf KPU. 

2.8.2 Kualitas Sistem Informasi 

Kualitas sistem informasi biasanya berfokus pada karakteristik kinerja 

sistem. Menurut Livari (2005) dalam Gowinda (2010) kualitas sistem informasi 

merupakan sistem ciri karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem informasi 

itu sendiri, dan kualitas informasi yang diinginkan informasi karakteristik produk. 

Kualitas sistem informasi ini juga berarti kombinasi hardware dan software dalam 

sistem informasi. Kualitas sistem informasi di Komisi Pemilihan Umum 

menyangkut keterkaitan fitur dalam software aplikasi SIA termasuk performa 

aplikasi. 

Kualitas sistem informasi memerlukan indikator untuk dapat mengukur 

seberapa besar kualitas dari software aplikasi SIA yang diterbitkan oleh Dirjen 

Perbendaharaan tersebut. Indikator diperlukan karena kualitas sistem informasi 

merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Indikator kualitas 

sistem informasi Delone dan McLean (1992) dalam Rachmawati (2012) 
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diwujudkan dalam seperangkat pertanyaan yang dapat diukur melalui beberapa 

indikator sebagai berikut: 

1. Fleksibilitas (Flexibility) 

Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi 

yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Fleksibilitas yang 

dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-

perubahan kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna akan 

merasa lebih puas menggunakan suatu sistem informasi jika sistem tersebut 

fleksibel dalam memenuhi kebutuhan staf KPU. 

2. Kemudahan Penggunaan (Ease of use) 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut 

dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. Davis (1989) dalam Gowinda (2010) 

mengungkapkan kemudahan yang dipersepsikan adalah tingkatan dimana seseorang 

percaya bahwa pengunaan suatu sistem tertentu dapat menjadikan orang 

tesebut bebas dari usaha (free of effort). Bebas dari usaha yang dimaksudkan adalah 

bahwa saat seseorang menggunakan sistem, ia hanya memerlukan sedikit 

waktu untuk mempelajari sistem tersebut karena sistem tersebut sederhana, 

tidak rumit, dan mudah dipahami, sudah dikenal. Pengguna sistem informasi 

mempercayai bahwa sistem informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami 

dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. 

3. Keandalan Sistem (Reliability) 
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Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem informasi yang dapat 

diandalkan. Jika sistem informasi tersebut dapat diandalkan maka sistem 

informasi tersebut layak digunakan. Keandalan sistem informasi dalam 

konteks ini adalah ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. 

Keandalan sistem informasi ini juga dapat dilihat dari sistem informasi yang 

melayani kebutuhan staf KPU tanpa adanya masalah yang dapat mengganggu 

kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem informasi yang kaitannya 

dengan sistem software aplikasi SIA. 

2.8.3 Kualitas Informasi 

Kualitas informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi. Sistem informasi memerlukan beberapa indikator untuk mengukur 

kualitas informasi yang dihasilkan kaitannya dengan software aplikasi ini yang 

diterapkan pada Komisi Pemilihan Umum. Sutabri (2004:30) menyatakan kualitas 

suatu informasi tergantung dari  informasi yang dihasilkan. Indikator diperlukan 

karena kualitas informasi merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara 

langsung. Indikator kualitas informasi diwujudkan dalam seperangkat pertanyaan 

mengenai kualitas informasi dalam bentuk kuesioner. Berikut ini merupakan 

indikator-indikator dari kualitas informasi: 

1. Akurat (Accurate) 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi harus akurat karena sangat 

berperan bagi pengambilan keputusan penggunanya. Informasi yang akurat 

berarti harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. 

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksud informasi 
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yang disediakan oleh sistem informasi. Informasi harus akurat karena dari 

sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. 

2. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, informasi yang 

sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan 

landasan di dalam pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan 

terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi sebagai pengguna 

suatu sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi baik jika informasi yang 

dihasilkan tepat waktu. 

3. Relevan (Relevance) 

Kualitas informasi suatu sistem informasi dikatakan baik jika relevan 

terhadap kebutuhan pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut 

mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap 

pengguna satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Relevansi 

dikaitankan dengan sistem informasi itu sendiri adalah informasi yang 

dihasilkan software aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan staf KPU. 

2.8.4 Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Kepuasan pengguna akhir dapat diukur melalui rasa puas yang dirasakan 

pengguna dalam menggunakan sistem informasi. Rasa puas pengguna dapat 

ditimbulkan dari fitur-fitur yang disediakan sistem seperti kualitas dari sistem  

informasi dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Rasa puas 
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yang dirasakan pengguna mengindikasikan bahwa sistem informasi yang 

dihasilkan Dirjen Perbendaharaan berhasil memenuhi aspirasi atau kebutuhan staf 

KPU.  

End User Computer Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur 

tingkat kepuasan pengguna sistem informasi dengan membandingkan antara 

harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi End User Computer 

Satisfaction (EUCS) dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi secara 

keseluruhan dari pengguna sistem informasi yang berdasarkan pengalaman 

mereka dalam menggunakan sistem tersebut (Doll dan Torkzadeh, 1988) dalam 

Ahmar dan Paramon (2005). Indikator kepuasan staf KPU adalah sebagai berikut: 

1. Kelengkapan isi (Content) 

Kelengkapan isi (content) mengukur kepuasan staf KPU ditinjau dari sisi isi 

dari suatu sistem informasi. Isi dari suatu sistem biasanya berupa fungsi dan 

modul yang dapat digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi. indikator content juga mengukur apakah 

suatu sistem menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan staf 

KPU. Semakin lengkap modul dan informasi sistem maka tingkat kepuasan 

pengguna akan semakin tinggi. 

2. Keakuratan (Accuracy) 

Keakuratan (accuracy) mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan 

data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi 

informasi. Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem 

menghasilkan output yang salah ketika mengolah input dari pengguna. Selain 
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itu, dapat dilihat pula seberapa sering terjadi error atau kesalahan dalam 

pengolahan data. 

3. Tampilan (Format) 

Tampilan (Format) mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika dari antar muka sistem, format dari laporan, atau informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi yang memudahkan pengguna ketika 

menggunakan sistem sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh 

terhadap tingkat efektifitas dari staf KPU. 

4. Kemudahan (Ease of Use) 

Kemudahan (Ease of Use) mengukur kepuasan staf KPU dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem informasi, seperti 

proses memasukkan data, mengolah data, dan mencari informasi yang 

dibutuhkan. 

5. Ketepatan (Timeliness) 

Ketepatan (Timeliness) mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan 

waktu sistem informasi dalam menyajikan atau menyediakan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh staf KPU. Sistem yang tepat waktu dapat 

dikategorikan sebagai sistem real time, berarti setiap permintaan atau input 

yang dilakukan staf KPU akan langsung diproses dan output akan 

ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama. 

 

2.9   Penelitian Terdahulu 
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Studi mengenai aplikasi empiris model DeLone dan McLean (1992) pada 

organisasi sektor swasta di Kuwait yang dilakukan oleh Subramanian (2005) 

dalam Gowinda (2010) menunjukkan hasil bahwa hanya terdapat asosiasi 

signifikan antara kualitas informasi (information quality) dan kepuasan pengguna 

(user satisfaction), antara penggunaan sistem (use) dan individual impact, kualitas 

informasi (information quality) dan kualitas sistem (system quality), dan antara 

kepuasan pengguna (user satisfaction) dan kualitas sistem (system quality). 

Studi empiris dilakukan oleh Seddon dan Kiew (1995) dalam Gowinda 

(2010) yang meneliti kesuksesan Departmental Accounting System (DAS). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengguna (user satisfaction) 

merupakan sebuah respon untuk tiga tipe aspirasi sebuah sistem informasi: 

kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), 

kegunaan (usefulness). Hasil empiris juga menyediakan dukungan substansial 

untuk penggunaan usefulness sebagai sebuah pengukuran kesuksesan sistem 

informasi, dan dari pentingnya “importance of the task” dalam persepsi pengguna 

dari kegunaan sistem informasi. 

Istianingsih dan Utami (2009), dengan menggunakan variabel kualitas 

layanan, kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna dan kinerja 

individu. Hasil penelitian adalah kualitas layanan, kualitas sistem informasi, 

kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna, sedangkan kepuasan pengguna sistem informasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja individu. 
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Penelitian-penelitian terdahulu di atas menunjukkan  hasil penelitian 

mengenai kepuasan pengguna dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, 

objek yang diteliti pada penelitian ini adalah kualitas layanan sistem informasi, 

kualitas informasi, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hasil yang diberikan oleh 

peneliti terdahulu. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Penggunaan sistem informasi merupakan perilaku yang muncul akibat 

adanya keuntungan atas pemakaian sistem informasi tersebut. Keberhasilan sistem 

informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, 

kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang 

digunakan. Kualitas layanan pada dasarnya memberikan persepsi secara konkrit 

mengenai kualitas suatu layanan yang diberikan oleh penyedia software aplikasi 

SIA. Parasuraman (2001:162) yang diterjemahkan oleh Sutanto menyatakan  

bahwa konsep kualitas layanan adalah terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti 

fisik, empati dan keandalan. Konsep kualitas layanan diidentifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Bukti fisik (tangible) dalam kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi nyata 

secara fisik dapat terlihat atau digunakan.  

2. Keandalan (reliability) yaitu setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan 

yang andal. 
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3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu setiap pegawai dalam memberikan 

bentuk-bentuk layanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat 

mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan.  

4. Jaminan (assurance) yaitu setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya 

kepastian atas pelayanan yang diberikan.  

5. Empati (empathy) yaitu setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan 

adanya pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau 

kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan layanan.. 

Investasi yang terkait dengan teknologi informasi seperti pembuatan 

software aplikasi SIA ini memerlukan biaya sehingga perlu dipertimbangkan 

apakah investasi ini benar-benar dapat memberikan lebih banyak manfaat 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kualitas sistem informasi ini juga 

berarti kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi (DeLone dan 

McLean,1992) dalam (Istianingsih dan Utami, 2009). Indikator kualitas sistem 

informasi diwujudkan dalam seperangkat pertanyaan kualitas sistem yang dapat 

diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Fleksibilitas (flexibility) menunjukkan bahwa sistem informasi yang 

diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik.  

2. Kemudahan penggunaan (ease of use) yaitu pengguna sistem informasi 

mempercayai bahwa sistem informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami 

dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. 

3. Keandalan sistem (reliability) yaitu ketahanan sistem informasi dari 

kerusakan dan kesalahan.  
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Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah perlu membuat laporan 

keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat 

pengendalian dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan unit kerja pemerintah, 

laporan keuangan bagi pihak internal merupakan bentuk pertanggungjawaban 

internal. Sementara itu dilihat dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan 

pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para 

pemakai eksternal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena laporan 

keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan 

keuangan harus disajikan secara relevan, akurat serta perlu dilengkapi dengan 

pengungkapan memahami informasi-informasi yang dapat mempengaruhi 

keputusan. Kualitas informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi. Sutabri (2004:30) menyatakan kualitas suatu informasi 

tergantung dari  informasi yang dihasilkan. Karakteristik kualitas informasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Akurat (accurate) yaitu informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak bias atau menyesatkan.  

2. Ketepatan Waktu (timeliness) yaitu Informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat, informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai 

nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Relevan (relevance) yaitu kualitas informasi yang relevan terhadap kebutuhan 

pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

penggunanya.  
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Kepuasan pengguna akhir sistem informasi dapat dijadikan sebagai salah 

satu ukuran keberhasilan suatu sistem informasi. Kepuasan pengguna dapat 

diukur melalui rasa puas yang dirasakan pengguna dalam menggunakan sistem. 

Rasa puas pengguna dapat ditimbulkan dari fitur-fitur yang disediakan sistem 

seperti kualitas dari sistem  dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem.  

End User Computer Satisfaction (EUCS) dari sebuah sistem informasi 

adalah evaluasi secara keseluruhan dari pengguna sistem informasi yang 

berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut (Doll, 1988 

dan Torkzadeh 1988) dalam Ahmar dan Paramon (2005). Komponen- komponen 

kepuasan pengguna adalah sebagai berikut: 

1. Kelengkapan isi (content) yaitu mengukur apakah suatu sistem menghasilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

2. Keakuratan (accuracy) yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya 

menjadi informasi. 

3. Tampilan (format) yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika dari antar muka sistem, format dari laporan, atau informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi. 

4. Kemudahan (ease of Use) yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem 

informasi. 
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5. Ketepatan (timeliness) yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan 

waktu sistem informasi dalam menyajikan atau menyediakan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Kualitas layanan sistem informasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas 

informasi mempengaruhi kepuasan pengguna akhir sistem informasi. Adapun 

gambar kerangka konseptual, seperti tampak pada gambar 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

2.11.1 Hubungan Kualitas Layanan Sistem Informasi dan Kepuasan 

Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Kualitas Layanan Sistem Informasi  

• Bukti Fisik (Tangibles) 
• Keandalan (Reliability) 
• Daya Tanggap (Responsiveness) 
• Jaminan (Assurance) 
• Empati (Emphaty) 

 

Kualitas Sistem Informasi 

• Fleksibilitas (Flexibility) 
• Kemudahan Penggunaan (Ease 

of use) 
• Keandalan Sistem (Reliability) 

Kualitas Informasi  

• Akurat (Accurate) 
• Tepat Waktu (Timeliness) 
• Relevan (Relevance) 

Kepuasan Pengguna 
Akhir Sistem Informasi  

• Kelengkapan Isi 
(Content) 

• Keakuratan 
(Accuracy) 

• Tampilan (Format) 
• Kemudahan (Ease 

of use) 
• Ketepatan 

(Timeliness) 
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Kualitas layanan merupakan persepsi pengguna atas jasa yang diberikan 

oleh penyedia software aplikasi SIA. Dengan menggunakan instrumen 

pengukuran kualitas layanan yang dibangun oleh Parasuraman (2001), menguji 

hubungan antara kualitas layanan sistem informasi dan kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi dan menunjukkan bahwa instrumen pengukuran untuk kualitas 

layanan memiliki validitas yang baik untuk digunakan dalam riset sistem 

informasi. 

Myers, et.al (1997) dalam Istianingsih dan Utami (2009) menyatakan 

bahwa kualitas layanan seperti halnya dengan kualitas sistem dan kualitas 

informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna. Apabila pengguna 

sistem informasi merasakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia 

software aplikasi SIA baik, maka ia akan cenderung untuk merasa puas 

menggunakan sistem tersebut. Diprediksi bahwa semakin tinggi kualitas layanan 

yang diberikan akan berpengaruh terhadap makin tingginya tingkat kepuasan 

pengguna. Hasil penelitian Istiningsih dan Utami (2009), memberikan bukti 

empiris bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna Atas dasar uraian tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesa 

pertama sebagai berikut: 

H1:Kualitas layanan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

 

2.11.2 Hubungan Kualitas Sistem Informasi dan Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem informasi 
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Kualitas sistem informasi merupakan karakteristik dari informasi yang 

melekat mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean, 1992) dalam 

(Istianingsih dan Utami, 2009). Dalam pengujiannya, Seddon dan Kiew (1996) 

dalam Gowinda (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

system quality dan user satisfaction. 

Jika kualitas sistem informasi baik menurut persepsi pemakainya, maka 

mereka akan cenderung merasa puas dalam menggunakan sistem tersebut. Hasil 

penelitian Istiningsih dan Utami (2009), memberikan bukti empiris bahwa kualitas 

sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Semakin 

tinggi kualitas sistem informasi yang digunakan, diprediksi akan berpengaruh 

terhadap semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna akhir sistem informasi 

tersebut. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menghipotesakan dalam 

hipotesa kedua bahwa: 

H2:Kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

 

2.11.3 Hubungan Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna Akhir Sistem 

Informasi 

Kualitas informasi merupakan kualitas output yang berupa informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan. Semakin baik kualitas 

informasi, akan semakin tepat pula keputusan yang diambil. Apabila informasi 

yang dihasilkan tidak berkualitas, maka akan berpengaruh negatif pada kepuasan 

pemakai. Seddon dan Kiew (1996) dalam Istianingsih dan Utami (2009) telah 
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melakukan pengujian mengenai pengaruh dari kualitas informasi ini terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi. Hasil pengujian mereka menunjukkan 

bahwa kualitas informasi berhubungan positif dengan kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi. 

Pengguna sistem informasi tentunya berharap bahwa dengan 

menggunakan sistem tersebut mereka akan memperoleh informasi yang mereka 

butuhkan. Karakteristik informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi tertentu, 

dapat saja berbeda dengan informasi dari sistem informasi yang lain. Sistem 

informasi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, sesuai 

kebutuhan, dan relevan serta memenuhi kriteria dan ukuran lain tentang kualitas 

informasi yang akan berpengaruh terhadap kepuasan pemakainya. Hasil penelitian 

Istiningsih dan Utami (2009), memberikan bukti empiris bahwa kualitas informasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Maka hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H3:Kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi. 

Berdasarkan hipotesis-hipotesis di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas layanan sistem informasi, 

kualitas sistem informasi, dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Layanan Sistem Informasi, Kualitas Sistem Informasi, dan Kualitas 

Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi (Survei 

pada Tiga Satker KPU Pengguna Software Aplikasi SIA)”. 


