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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Unit yang Terkait 

Unit yang terkait pada pengguna software aplikasi SIA pada Satker KPU 

Kabupaten Bandung, KPU Kota Bandung, dan KPU Kota Cimahi adalah staf 

pelaksana subbagian program data serta staf pelaksana subbagian keuangan, 

umum, dan logistik. Dimana pada subbagian tersebut, aplikasi SIA digunakan 

mulai dari perencanaan anggaran seperti aplikasi RKAKL hingga pelaporan 

barang milik negara seperti SIMAK-BMN dan pelaporan keuangan seperti 

aplikasi SAKPA. 

Dalam penelitian ini, kualitas layanan yang diberikan oleh Dirjen 

Perbendaharaan serta kualitas software aplikasi SIA yang dibuat oleh Dirjen 

Perbendaharaan tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan oleh staf KPU 

dalam meningkatkan kepuasan para staf KPU. Sehingga staf pelaksana tersebut 

memiliki peranan penting dalam menunjang penggunaan aplikasi SIA pada 

instansi pemerintahan. 

4.1.2 Layanan Software Aplikasi SIA Satker KPU 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
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standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  Kementerian Keuangan selaku pemegang kekuasaan 

fiskal menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) 

sebagai pembuat dan pembina aplikasi. Penyedia layanan sistem informasi yaitu 

Dirjen Perbendaharaan menyediakan aplikasi-aplikasi akuntansi satker berupa 

aplikasi RKAKL, Peran, GPP, SPM, Persediaan, SIMAK-BMN, dan SAKPA. 

Dalam melayani satker, Dirjen Perbendaharaan memiliki KPPN di masing-masing 

wilayah kerja. Wilayah Kerja KPPN Bandung I meliputi satker Kota Bandung, 

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Maka, satker 

KPU Kabupaten Bandung, KPU Kota Bandung, dan KPU Kota Cimahi 

melakukan transaksi pada KPPN Bandung I. 

4.1.3 Keterkaitan Software Aplikasi SIA Satker KPU  

1. Aplikasi RKAKL yang digunakan adalah Aplikasi RKAKL DIPA 2012 Versi 

8.1.2012.01 Rabu 14 November 2012. Aplikasi RKA-KL adalah suatu 

aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja untuk dapat mengetahui kegiatan 

apa yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan berjalan. Dimana dalam 

aplikasi RKA-KL ini akan menghasilkan detail dari semua kegiatan yang 

akan dilaksanakan mulai dari fungsi/subfungsi, kegiatan/subkegiatan, mata 

anggaran yang digunakan, nama kegiatan, biaya yang dibutuhkan untuk 

masing-masing kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan. Yang mana hasil dari 

aplikasi RKAKL ini akan menjadi inputan untuk DIPA. Dimana DIPA akan 

mengadopsi hasil outputan dari aplikasi RKA-KL yaitu jumlah total anggaran 
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yang dibutuhkan untuk setiap mata anggaran kegiatan. DIPA digunakan 

untuk dapat mengirimkan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam setiap 

mata anggaran keuangan ke KPPN dimana tempat satuan kerja tersebut akan 

melakukan transaksi. Dan DIPA ini berhubungan dengan Aplikasi SPM. 

Dimana aplikasi SPM nanti dibuat berdasarkan DIPA yang ada pada masing-

masing satuan kerja. 

 

 

 

 

Sumber : Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.1 
Alur Sistem Aplikasi RKAKL 

 
 

2. Aplikasi Peran yang digunakan adalah tergabung dalam Aplikasi RKAKL 

DIPA 2012 Versi 8.1.2012.01 Rabu 14 November 2012. Aplikasi Peran 

adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh Satuan Kerja untuk membuat 

sebuah perencanaan dalam penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan 

oleh Satuan Kerja tersebut dalam Tahun Anggaran yang berjalan. Dimana 

aplikasi ini adalah suatu monitoring perencanaan untuk melakukan penarikan 

dan penerimaan dana melalui Aplikasi SPM. 

 

 

 

INPUT 

1. Program 
2. Kegiatan 
3. Sub Kegiatan 
4. MAK/Akun 
5. Detail 

PROSES 

Mengolah data input 
yang ada pada 
program, kegiatan, 
sub kegiatan, 
MAK/Akun, Detail 

OUTPUT 

1. DBF  
RKAKL 

2. Hardcopy 
RKAKL 

INPUT 

Dokumen Data 
Rencana 
Pencairan 

PROSES 

1. RUH data Rencana 
Pencairan 

2. Transfer Data Arsip 

OUTPUT 

DBF Data 
Rencana 
Pencairan 
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Sumber : Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.2 
Alur Sistem Aplikasi Peran 

 
 

3. Aplikasi GPP yang digunakan adalah Aplikasi GPP 2011 Versi 2.0 Revisi 16 

Juli 2012. Aplikasi GPP adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan monitoring terhadap gaji pegawai pusat yang ada pada Satuan 

Kerja. Dimana aplikasi ini dapat mengetahui jumlah pegawai yang ada 

dengan semua status yang akan digunakan untuk pembayaran pada pegawai 

tersebut. Dan hasil dari aplikasi GPP ini akan digunakan sebagai bahan untuk 

membuat SPM tentang gaji.  

 

4.  

 

Sumber : Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.3 
Alur Sistem Aplikasi GPP 

 
 

4. Aplikasi SPM yang digunakan adalah Aplikasi SPM 2012 Versi 12.1.5 

tanggal 2 Oktober 2012. Aplikasi SPM adalah suatu aplikasi yang digunakan 

Satuan Kerja untuk melakukan pencairan dana di KPPN. Dimana Aplikasi 

SPM ini akan menghasilkan sebuah Surat Perintah Membayar yang 

dikeluarkan oleh Pejabat Penguji SPM yang dalam bentuk softcopy dan 

hardcopy yang nanti nya dari softcopy Aplikasi SPM ini akan dimasukkan 

INPUT 

Identitas 
Pegawai Pusat 

PROSES 

Proses Perhitungan 
Gaji Pegawai Pusat 

OUTPUT 

Daftar Pegawai 

Pusat 
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dalam Aplikasi SP2D yang terdapat pada KPPN yang bersangkutan. Dan 

akan menghasilkan SP2D yang akan dipergunakan sebagai bukti pembayaran. 

 

 

 

 

Sumber: Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.4 
Alur Sistem Aplikasi SPM 

 
 

5. Aplikasi Persediaan yang digunakan adalah Aplikasi Persediaan Versi 14 

Maret 2012. Aplikasi Persediaan adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk 

membuat sebuah laporan persediaan dari barang milik negara yang akan 

digunakan sebagai inputan dari Aplikasi lainnya yaitu Aplikasi SIMAK-

BMN. Dimana dalam Aplikasi Persediaan ini memproses tentang aset lancar 

pada satuan kerja. 

 

 

 

 

Sumber : Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.5 
Alur Sistem Aplikasi Persediaan 

 

INPUT 

Pagu DIPA/ 
DIPA Revisi 

PROSES 

1. RUH Data DIPA/ DIPA Revisi 
2. Kirim Data DIPA/DIPA Revisi 
3. RUH SPM 
4. Monitoring Penyelesaian SPM 
5. Kirim Data SPM 

OUTPUT 

SPM 

INPUT 

1. Data Pesediaan 
barang Milik 
Negara 

2. Data Pagu DIPA 

PROSES 

1. RUH Data Persediaan 
BMN Aset Lancar 

2. Kirim Data Laporan 
Persediaan BMN Aset 
Lancar 

OUTPUT 

DBF 
Laporan 
Persediaa
n BMN 
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6. Aplikasi SIMAK-BMN yang digunakan adalah Aplikasi SIMAK-BMN Versi 

2.0.0 Juli 2011. Aplikasi SIMAK-BMN adalah suatu aplikasi yang digunakan 

untuk membuat laporan keuangan tentang barang milik negara yang terdapat 

dalam satuan kerja tersebut. Yang mana hasil dari aplikasi SIMAK-BMN ini 

akan menjadi inputan bagi aplikasi SAKPA dalam hal data penerimaan aset. 

 

 

 

 

 

Sumber : Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.6 
Alur Sistem Aplikasi SIMAK-BMN 

 
 

7. Aplikasi SAKPA yang digunakan adalah Aplikasi SAKPA 2012 Versi 09.004 

Tanggal 18 September 2012 Referensi Versi 01.00 Tanggal 31 Januari 2012. 

Aplikasi SAKPA adalah suatu aplikasi tentang laporan keuangan dari satuan 

kerja. Dimana laporan keuangan aplikasi SAKPA ini adalah inputan dari 

semua hasil aplikasi yang ada pada satuan kerja. Yang mana laporan keuangan 

aplikasi SAKPA ini akan dilaporkan kepada KPPN untuk dilakukan 

rekonsiliasi terhadap laporan keuangan satuan kerja tersebut. Dan aplikasi 

SAKPA ini adalah laporan akhir keuangan yang dikelola oleh satuan kerja 

tersebut. 

 

INPUT 

DBF/Data 
Laporan 
Persediaan 
BMN 

PROSES 

1. Terima/RUH Laporan 
Persediaan BMN 

2. RUH Daftar BMN Aset Tetap 
3. RUH Pengelolaan BMN 
4. Konversi Nilai BMN 
5. Kirim Data Laporan 

Keuangan  

OUTPUT 

DBF 
Laporan 
Keuangan 
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Sumber : Modul Satker, 2008 (Data Diolah Kembali) 

Gambar 4.7 
Alur Sistem Aplikasi SAKPA 

 
 

Aplikasi-aplikasi di atas terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• Fungsi Monitoring dan Perencanaan 

• Fungsi Pengelolaan Keuangan 

• Fungsi Pengelolaan Barang.  

Aplikasi ini secara garis besarnya berhubungan antara satu aplikasi dengan 

aplikasi yang lain. Tetapi diantara aplikasi ini ada yang terhubung secara sistem 

dan ada yang hanya terhubung secara input saja. Seperti Aplikasi Peran, Aplikasi 

GPP, dan Aplikasi RKAKL adalah sebuah aplikasi yang hanya sebagai input 

dalam bentuk tertulis yang digunakan pada aplikasi lainnya. Sedangkan aplikasi 

SPM, SIMAK-BMN, Persediaan dan SAKPA itu dapat berhubungan secara 

sistem tetapi dalam hal ini aplikasi terhubung secara sistem dan juga dapat 

INPUT 

1. DBF/Data DIPA/DIPA 
Revisi dari Aplikasi 
RKAKL 

2. Data Estimasi 
Pendapatan 

3. DBF/Data SPM 
4. Data Pengembalian 

Belanja 
5. Data Realisasi 

Pendapatan 
6. Data Jurnal Neraca 
7. DBF/Data Penerimaan 

Aset dari Aplikasi 
SIMAK BMN 

PROSES 

1. RUH Data 
DIPA/DIPA Revisi 

2. RUH Data Estimasi 
Pendapatan 

3. RUH Data SPM 
4. RUH Data 

Pengembalian 
Belanja 

5. RUH Data 
Realisasi 
Pendapatan 

6. RUH Jurnal Neraca 
7. RUH Terima Data 

Penerimaan Aset 
dari Aplikasi 
SIMAK-BMN 

OUTPUT 

DBF 
Laporan 
Keuangan 



102 
 

terhubung sebagai input. Mengapa dikatakan seperti itu karena aplikasi-aplikasi 

ini melakukan penginputan manual juga seperti pada DIPA ada penginputan data 

R/U/H Data Pagu DIPA, Aplikasi SPM ada penginputan data R/U/H Pagu DIPA, 

dan pada Aplikasi SAKPA juga terdapat penginputan R/U/H Pagu DIPA. Dimana 

dalam hal ini menjelaskan bahwa walaupun aplikasi sudah terhubung secara 

sistem tetapi aplikasi juga dapat dilakukan dengan cara penginputan manual 

sehingga mengakibatkan pengguna akan melakukan 2 penginputan yang sama. 

Dan juga antara aplikasi SPM, SAKPA dan SIMAK-BMN yang juga sudah 

terhubung secara sistem dan terjadi penginputan manual yaitu R/U/H Data SPM 

& SP2D, R/U/HPenerimaan SKPA dan R/U/H Daftar / Jurnal Aset. 

 

4.2 Hasil Pengujian Kualitas Data 

4.2.1  Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrumen yang 

digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditasan suatu instrumen, serta 

seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran. Instrumen 

dikatakan valid jika instrumen sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Hal ini berarti apabila peneliti 

menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka kuesioner 

yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Dalam penelitian ini, 

uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0 dengan koefisien korelasi 

Rank Spearman. 
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Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas Alat Ukur Variabel X1, X2, X3, dan Y 

 
 

Variabel 

Pertanyaan Koefisien 
Validitas 

Titik 
Kritis 

Keterangan 

Kualitas Layanan 
Sistem Informasi 

(X1) 

p1 0.679 0.3 valid 

p2 0.915 0.3 valid 

p3 0.836 0.3 valid 

p4 0.882 0.3 valid 

p5 0.830 0.3 valid 

p6 0.825 0.3 valid 

p7 0.591 0.3 valid 

p8 0.782 0.3 valid 

p9 0.877 0.3 valid 

p10 0.710 0.3 valid 

p11 0.374 0.3 valid 

p12 0.682 0.3 valid 

p13 0.472 0.3 valid 

p14 0.694 0.3 valid 

p15 0.863 0.3 valid 

     

Kualitas Sistem 
Informasi (X2) 

p1 0.808 0.3 valid 

p2 0.854 0.3 valid 

p3 0.803 0.3 valid 

p4 0.892 0.3 valid 

p5 0.488 0.3 valid 

p6 0.812 0.3 valid 
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Kualitas Informasi 
(X3) 

p1 0.880 0.3 valid 

p2 0.839 0.3 valid 

p3 0.820 0.3 valid 

p4 0.612 0.3 valid 

     

Kepuasan 
Pengguna Akhir 
Sistem Informasi 

(Y) 

p1 0.412 0.3 valid 

p2 0.655 0.3 valid 

p3 0.596 0.3 valid 

p4 0.846 0.3 valid 

p5 0.410 0.3 valid 

p6 0.596 0.3 valid 

p7 0.788 0.3 valid 

p8 0.597 0.3 valid 

p9 0.514 0.3 valid 

p10 0.497 0.3 valid 

p11 0.785 0.3 valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa untuk variabel X1 (Kualitas Layanan 

Sistem Informasi), variabel X2 (Kualitas Sistem Informasi), variabel X3 (Kualitas 

Informasi), dan variabel Y (Kepuasan pengguna Akhir Sistem Informasi) 

koefisien validitasnya lebih besar dari 0,3 maka seluruh jumlah item pernyataan 

dinyatakan valid. 
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4.2.2  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 13.0 dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,7. Hasil perhitungan uji reliabilitas pada variabel X (Kualitas 

Layanan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi, dan Kualitas 

Informasi) dan variabel Y (Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi) dengan 

menggunakan SPSS 13.0 dapat dilihat pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur Variabel X1, X2, X3, dan Y 

 
 

Variabel 
Pertanyaan 

Koefisien 
Reliabilitas 

Titik 
Kritis Keterangan 

Kualitas 
Layanan 
Sistem In 

formasi (X1) 

p1 

0.943 0.7 
Sangat 

Reliabel 

p2 

p3 

p4 

p5 

p6 

p7 

p8 

p9 

p10 

p11 

p12 
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p13 

p14 

p15 

     

Kualitas 
Sistem 

Informasi (X2) 

p1 

0.871 0.7 Reliabel 

p2 

p3 

p4 

p5 

p6 

     

Kualitas 
Informasi (X3) 

p1 

0.766 0.7 Reliabel 
p2 

p3 

p4 

     

Kepuasan 
Pengguna 

Akhir Sistem 
Informasi (Y) 

p1 

0.860 0.7 Reliabel 

p2 

p3 

p4 

p5 

p6 

p7 

p8 

p9 

p10 
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p11 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

Berdasarkan tabel 4.2 nilai ������� lebih besar dibandingkan dengan nilai 

Cronbach Alpha, yaitu 0,943 > 0,7, 0,871 > 0,7 dan 0,766 > 0,7 sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa 25 pernyataan valid yang diajukan dalam kuesioner 

untuk variabel X (Kualitas Layanan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sistem 

Informasi, dan Kualitas Informasi) adalah reliabel, sedangkan perhitungan uji 

reliabilitas untuk variabel Y (Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi) yaitu 

0,860 > 0,70, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 11 pernyataan valid yang 

diajukan dalam kuesioner untuk variabel Y (Kepuasan Pengguna Akhir Sistem 

Informasi) adalah reliabel. 

 

4.3 Deskripsi Data Responden 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Data 

primer tersebut diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada 

staf pelaksana KPU yang bekerja di bagian subbagian program data serta 

subbagian umum, keuangan, dan logistik di setiap organisasi satker KPU. 

4.3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No Jenis kelamin f % 
1 Laki-laki 25 71,4 
2 Perempuan 10 28,6 

Jumlah 35 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah 
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Tabel di atas menggambarkan frekuensi responden berdasarkan jenis 

kelamin. Dari 35 orang yang diteliti, 25 orang (71,4%) adalah laki-laki dan 10 

orang (28,6%) adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari 

responden adalah laki-laki. 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 
No Umur f % 
1 20-30 tahun 10 28,6 
2 31-40 tahun 15 42,9 
3 > 40 tahun 10 28,6 

Jumlah 35 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan frekuensi responden berdasarkan umur. Dari 

35 orang yang diteliti, 10 orang (28,6%) berumur antara 20-30 tahun, 15 orang 

(42,9%) berusia antara 31-40 tahun dan 10 orang (28,6%) berusia di atas 40 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden berumur antara 31-

40 tahun.  

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 
No Pendidikan Terakhir f % 
1 SMA/SMK 14 40,0 
2 D3 10 28,6 
3 S1 11 31,4 

Jumlah 35 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan frekuensi responden berdasarkan 

pendidikan terakhir. Dari 35 orang yang diteliti, 14 orang (40,0%) berpendidikan 

SMA/SMK, 10 orang (28,6%) berpendidikan D3 dan 11 orang (31,4%) 
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berpendidikan S1. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden 

berpendidikan SMA/SMK.  

Tabel 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 

 
No Jabatan f % 

1 
Staff pelaksana subbagian 
program dan data 

10 28,6 

2 
Staff pelaksana subbagian 
umum, logistik, dan 
keuangan 

25 71,4 

Jumlah 35 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan frekuensi responden berdasarkan jabatan. 

Dari 35 orang yang diteliti, 10 orang (28,6%) memiliki jabatan sebagai staff 

pelaksana subbagian program dan data dan 25 orang (71,4%) memiliki jabatan 

staff pelaksana subbagian umum, logistik, dan keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari responden adalah staff pelaksana subbag umum, 

logistik, keuangan.  

 

Tabel 4.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 
No Masa Kerja f % 
1 0-2 Tahun 8 22,9 
2 2-4 Tahun 12 34,3 
3 > 4 Tahun 15 42,9 

Jumlah 35 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan frekuensi responden berdasarkan masa 

kerja. Dari 35 orang yang diteliti, 8 orang (22,9%) memiliki masa kerja antara 0-2 
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tahun, 12 orang (34,3%) memiliki masa kerja antara 2-4 tahun dan 15 orang 

(42,9%) memiliki masa kerja >4 Tahun. 

Tabel 4.8 
Karakteristik Responden Berdasarkan Aplikasi yang Digunakan 

 
No Aplikasi yang digunakan f % 
1 RKAKL 7 20,0 
2 Peran 3 8,6 
3 GPP 5 14,3 
4 SPM 5 14,3 
5 Persedian 5 14,3 
6 SIMAK-BMN 5 14,3 
8 SAKPA 5 14,3 

Jumlah 35 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan frekuensi responden berdasarkan aplikasi 

yang digunakan. Dari 35 orang yang diteliti, 7 orang (20,0%) menggunakan 

aplikasi RKAKL, 3 orang (8,6%) menggunakan Peran dan masing-masing 5 orang 

(14,3%) menggunakan GPP, SPM, Persedian, SIMAK-BMN dan SAKPA. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menggunakan aplikasi 

RKAKL. 

4.3.2 Deskripsi Data Kualitas Layanan Sistem Informasi (X1) 

A. Bukti Fisik (Tangibles) 

Tabel 4.9 
Tanggapan Responden mengenai Bukti Fisik (Tangibles) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah Skor 

Total 
Skor 
Ideal 

1 

Penyedia aplikasi akuntansi yang  
saya gunakan memiliki perangkat 
keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software) yang paling 
mutakhir  

3 27 5 0 0 35 138 

175 
8,6% 77,1% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 78,9% 

2 

Penyedia aplikasi akuntansi 
tersebut memiliki fasilitas yang 
secara visual menarik  

0 10 22 3 0 35 112 
175 

0,0% 28,6% 62,9% 8,6% 0,0% 100,0% 64,0% 
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3 

Penampilan fasilitas fisiknya 
sesuai dengan jenis layanan yang 
diberikan  

2 25 3 5 0 35 129 
175 

5,7% 71,4% 8,6% 14,3% 0,0% 100,0% 73,7% 

Total Skor 379 

Persentase Skor 72,2% 

Sumber: Data Primer Diolah  

Kualitas layanan 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. Tabel di atas 

menggambarkan tanggapan responden mengenai Bukti Fisik (Tangibles). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Bukti Fisik (Tangibles) adalah 379.  

                                            (72.2%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.8 
Garis Kontinum Bukti Fisik (Tangibles) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 3 

pertanyaan adalah 525. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 379 atau 72,2% dari skor ideal yaitu 525. Dengan demikian  Bukti Fisik 

(Tangibles) berada pada kategori tinggi.  

B. Keandalan (Reliability) 

Tabel 4.10 
Tanggapan Responden mengenai Keandalan (Reliability) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 
 Penyedia aplikasi tersebut 
dapat diandalkan 

6 23 5 1 0 35 139 
175 

17,1% 65,7% 14,3% 2,9% 0,0% 100,0% 79,4% 
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2 

 Ketika pengguna 
mempunyai masalah, mereka 
akan dengan senang hati 
memberikan jalan keluar 

14 15 0 6 0 35 142 
175 

40,0% 42,9% 0,0% 17,1% 0,0% 100,0% 81,1% 

3 

 Penyedia aplikasi tersebut 
memberikan layanan sesuai 
dengan janjinya 

8 16 5 6 0 35 131 
175 

22,9% 45,7% 14,3% 17,1% 0,0% 100,0% 74,9% 

Total Skor 412 

Persentase Skor 78,5% 

Sumber: Data Primer Diolah  

Setiap pihak Ditjen Perbendaharaan diharapkan memiliki kemampuan 

dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan dan profesionalisme kerja 

yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk 

pelayanan yang memuaskan. Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden 

mengenai Keandalan (Reliability). Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan 

pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Keandalan (Reliability) 

adalah 412. 

                                                      (78,5%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.9 
Garis Kontinum Keandalan (Reliability) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 3 

pertanyaan adalah 525. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 412 atau 78,5% dari skor ideal yaitu 525. Dengan demikian  Keandalan 

(Reliability) berada pada kategori tinggi.  

C. Daya Tanggap (Responsiveness) 
 

Tabel 4.11 
Tanggapan Responden mengenai Daya Tanggap (Responsiveness) 
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No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Mereka memberitahukan 
kepada pengguna ketika layanan 
akan dilaksanakan 

6 24 5 0 0 35 141 
175 

17,1% 68,6% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 80,6% 

2 
 Mereka selalu mau memberikan 
bantuan kepada pengguna 

9 17 4 5 0 35 135 
175 

25,7% 48,6% 11,4% 14,3% 0,0% 100,0% 77,1% 

3 

 Mereka tidak akan merasa 
terlalu sibuk untuk menanggapi 
permintaan pengguna 

2 22 7 4 0 35 127 
175 

5,7% 62,9% 20,0% 11,4% 0,0% 100,0% 72,6% 

Total Skor 403 

Persentase Skor 76,8% 

Sumber: Data Primer Diolah  

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Daya 

Tanggap (Responsiveness). Kemampuan daya tanggap dari pihak Ditjen 

Perbendaharaan untuk melayani staf KPU sesuai dengan tingkat penyerapan, 

pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak 

diketahuinya. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, 

dapat dilihat bahwa skor total untuk Daya Tanggap (Responsiveness) adalah 403.  

                                                     (76,8%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.10 
Garis Kontinum Daya Tanggap (Responsiveness) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 3 

pertanyaan adalah 525. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 403 atau 76,8% dari skor ideal yaitu 525. Dengan demikian  Daya 

Tanggap (Responsiveness) berada pada kategori tinggi.  
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D. Jaminan (Assurance) 
 

Tabel 4.12 
Tanggapan Responden mengenai Jaminan (Assurance) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah Skor 

Total 
Skor 
Ideal 

1 
 Perilaku karyawannya akan 
dapat meyakinkan para pengguna 

7 20 4 4 0 35 135 
175 

20,0% 57,1% 11,4% 11,4% 0,0% 100,0% 77,1% 

2 

 Para pengguna merasa aman 
melakukan transaksi dengan para 
karyawan dari penyedia aplikasi 
tersebut 

8 26 1 0 0 35 147 
175 

22,9% 74,3% 2,9% 0,0% 0,0% 100,0% 84,0% 

3 

 Karyawan mereka mempunyai 
pengetahuan untuk melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik 

12 18 5 0 0 35 147 
175 

34,3% 51,4% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 84,0% 

Total Skor 429 

Persentase Skor 81,7% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan dari 

pihak Ditjen Perbendaharaan yang memberikan pelayanan Tabel di atas 

menggambarkan tanggapan responden mengenai Jaminan (Assurance). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Jaminan (Assurance) adalah 429. 

                                                          (81,7%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.11 
Garis Kontinum Jaminan (Assurance) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 3 

pertanyaan adalah 525. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 429 atau 81,7% dari skor ideal yaitu 525. Dengan demikian  Jaminan 

(Assurance) berada pada kategori tinggi.  
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E. Empati (Emphaty) 

Tabel 4.13 
Tanggapan Responden mengenai Empati (Emphaty) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Penyedia aplikasi tersebut akan 
memberikan perhatian secara 
individual kepada para 
pengguna 

2 13 14 6 0 35 116 

175 
5,7% 37,1% 40,0% 17,1% 0,0% 100,0% 66,3% 

2 

 Penyedia aplikasi tersebut 
sangat memperhatikan 
kepentingan para pengguna 

2 20 7 6 0 35 123 
175 

5,7% 57,1% 20,0% 17,1% 0,0% 100,0% 70,3% 

3 

 Karyawan mereka akan 
memahami kebutuhan khusus 
para pengguna 

2 17 10 6 0 35 120 
175 

5,7% 48,6% 28,6% 17,1% 0,0% 100,0% 68,6% 

Total Skor 359 

Persentase Skor 68,4% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Pihak yang berkepentingan dengan layanan memiliki adanya rasa empati 

(empathy) dalam memiliki komitmen yang sama terhadap layanan kepada staf 

KPU. Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Empati 

(Emphaty). Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa skor total untuk Empati (Emphaty) adalah 359. 

                               (68,4%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.12 
Garis Kontinum Empati (Emphaty) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 3 

pertanyaan adalah 525. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 359 atau 68,4% dari skor ideal yaitu 525. Dengan demikian  Empati 

(Emphaty) berada pada kategori tinggi.  
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Rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas layanan sistem 

informasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Kualitas Layanan Sistem 

Informasi 
 

No Sub Variabel 
Skor 
Total 

1 Bukti Fisik (Tangibles) 379 
2 Keandalan (Reliability) 412 
3 Daya Tanggap (Responsiveness) 403 
4 Jaminan (Assurance) 429 
5 Empati (Emphaty) 359 

Total Skor 1982 
Persentase Skor 75,5% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Kualitas 

Layanan Sistem Informasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada 

tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Kualitas Layanan Sistem 

Informasi adalah 1982.  

                                                         (75,5%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.13 
Garis Kontinum Kualitas Layanan Sistem Informasi 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 15 

pertanyaan adalah 2625. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 
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diperoleh 1982 atau 75,5% dari skor ideal yaitu 2625. Dengan demikian  Kualitas 

Layanan Sistem Informasi berada pada kategori tinggi. 

4.3.3 Deskripsi Data Kualitas Sistem Informasi (X2) 

A. Fleksibilitas (Flexibility) 

Tabel 4.15 
Tanggapan Responden mengenai Fleksibilitas (Flexibility) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Aplikasi akuntansi tersebut dapat 
digunakan dalam lingkungan 
organisasi lain tanpa harus banyak 
dimodifikasi lagi 

2 13 2 18 0 35 2 
175 

5,7% 37,1% 5,7% 51,4% 0,0% 100,0% 5,7% 

2 

 Aplikasi akuntansi tersebut dapat 
digunakan untuk berbagai instansi 
yang karakteristiknya berbeda 

2 11 6 16 0 35 2 
175 

5,7% 31,4% 17,1% 45,7% 0,0% 100,0% 5,7% 

Total Skor 208 

Persentase Skor 59,4% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukkan bahwa sistem informasi 

yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. Tabel di atas 

menggambarkan tanggapan responden mengenai Fleksibilitas (Flexibility). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Fleksibilitas (Flexibility) adalah 208.  

      (59,4%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.14 
Garis Kontinum Fleksibilitas (Flexibility) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 
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diperoleh 208 atau 59,4% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  

Fleksibilitas (Flexibility) berada pada kategori sedang. 

B. Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 
 

Tabel 4.16 
Tanggapan Responden mengenai Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Tersedia fasilitas untuk mengoreksi 
data (fungsi help) pada aplikasi 
akuntansi tersebut 

15 18 2 0 0 35 153 
175 

42,9% 51,4% 5,7% 0,0% 0,0% 100,0% 87,4% 

2 

 Kesalahan (error) yang terjadi 
mudah dikoreksi dan diidentifikasi 
dalam aplikasi tersebut 

14 16 3 2 0 35 147 
175 

40,0% 45,7% 8,6% 5,7% 0,0% 100,0% 84,0% 

Total Skor 300 

Persentase Skor 85,7% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut 

dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. Tabel di atas menggambarkan tanggapan 

responden mengenai Kemudahan Penggunaan (Ease of Use). Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) adalah 300. 

                 (85,7%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.15 
Garis Kontinun Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 
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diperoleh 300 atau 85,7% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  

Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) berada pada kategori sangat tinggi.  

C. Keandalan Sistem (Reliability) 
 

Tabel 4.17 
Tanggapan Responden mengenai Keandalan Sistem (Reliability) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Meskipun pemakai telah lama tidak 
menggunakan aplikasi akuntansi 
tersebut, akan mudah untuk 
menggunakannya lagi 

2 30 3 0 0 35 139 

175 
5,7% 85,7% 8,6% 0,0% 0,0% 100,0% 79,4% 

2 

 Aplikasi akuntansi tersebut mudah 
dipelajari oleh orang yang baru 
pertama kali menggunakannya 

6 25 1 3 0 35 139 
175 

17,1% 71,4% 2,9% 8,6% 0,0% 100,0% 79,4% 

Total Skor 278 

Persentase Skor 79,4% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Keandalan sistem informasi adalah ketahanan sistem informasi dari 

kerusakan dan kesalahan. Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden 

mengenai Keandalan Sistem (Reliability). Berdasarkan hasil pengolahan yang 

disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Keandalan 

Sistem (Reliability) adalah 278. 

                                                   (79,4%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.16 
Garis Kontinum Keandalan Sistem (Reliability) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 



120 
 

diperoleh 278 atau 79,4% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  Keandalan 

Sistem (Reliability) berada pada kategori tinggi.  

Rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas sistem informasi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Kualitas Sistem Informasi 

No Sub Variabel Skor 
Total 

1 Fleksibilitas (Flexibility) 208 
2 Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 300 
3 Keandalan Sistem (Reliability) 278 

Total Skor 786 
Persentase Skor 74,9% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Kualitas 

Sistem Informasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, 

dapat dilihat bahwa skor total untuk Kualitas Sistem Informasi adalah 786. 

                                                        (74,9%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.17 
Garis Kontinum Kualitas Sistem Informasi 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 6 

pertanyaan adalah 1050. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 786 atau 74,9% dari skor ideal yaitu 1050. Dengan demikian  Kualitas 

Sistem Informasi berada pada kategori tinggi.  
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4.3.4 Deskripsi Data Kualitas Informasi (X3) 

A. Akurat (Accurate) 
 

Tabel 4.19 
Tanggapan Responden mengenai Akurat (Accurate) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Informasi yang dihasilkan 
aplikasi akuntansi tersebut 
akurat 

16 15 0 4 0 35 148 
175 

16,0% 15,0% 0,0% 4,0% 0,0% 35,0% 84,6% 

2 

 Informasi yang dihasilkan 
aplikasi tersebut dapat 
dipercaya 

14 18 3 0 0 35 151 
175 

14,0% 18,0% 3,0% 0,0% 0,0% 35,0% 86,3% 

Total Skor 299 

Persentase Skor 85,4% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Informasi yang akurat, harus jelas mencerminkan maksud informasi yang 

disediakan oleh sistem informasi. Tabel di atas menggambarkan tanggapan 

responden mengenai Akurat (Accurate). Berdasarkan hasil pengolahan yang 

disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Akurat 

(Accurate) adalah 299. 

                                                                                     (85,4%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

     20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.18 
Garis Kontinum Akurat (Accurate) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 299 atau 85,4% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  Akurat 

(Accurate) berada pada kategori sangat tinggi. 
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B. Tepat Waktu (Timeliness) 
 

Tabel 4.20 
Tanggapan Responden mengenai Tepat Waktu (Timelines) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah Skor 

Total 
Skor 
Ideal 

1 
Informasi yang dihasilkan 
aplikasi  tersebut tepat waktu  

9 26 0 0 0 35 149 
175 

25,7% 74,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 85,1% 

Total Skor 149 

Persentase Skor 85,1% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi baik jika informasi 

yang dihasilkan tepat waktu. Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden 

mengenai Tepat Waktu (Timeliness). Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan 

pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Tepat Waktu (Timeliness) 

adalah 149.  

                                                                                   (85,1%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.19 
Garis Kontinum Tepat Waktu (Timeliness) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 1 

pertanyaan adalah 175. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 149 atau 85,1% dari skor ideal yaitu 175. Dengan demikian  Tepat 

Waktu (Timelines) berada pada kategori sangat tinggi.  

C. Relevan (Relevance) 
 

Tabel 4.21 
Tanggapan Responden mengenai Relevan (Relevance) 
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No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 
 Informasi yang dihasilkan 
aplikasi  tersebut relevan 

11 23 1 0 0 35 150 
175 

31,4% 65,7% 2,9% 0,0% 0,0% 100,0% 85,7% 

Total Skor 150 

Persentase Skor 85,7% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Relevansi dikaitankan dengan sistem informasi adalah informasi yang 

dihasilkan sistem aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tabel di atas 

menggambarkan tanggapan responden mengenai Relevan (Relevance). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Relevan (Relevance) adalah 149. 

                                                                                     (85,7%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.20 
Garis Kontinum Relevan (Relevance) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 1 

pertanyaan adalah 175. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 150 atau 85,7% dari skor ideal yaitu 175. Dengan demikian  Relevan 

(Relevance) berada pada kategori sangat tinggi.  

Rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas informasi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Kualitas Informasi 

No Sub Variabel Skor 
Total 

1 Akurat (Accurate) 299 
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2 Tepat Waktu (Timeliness) 149 
3 Relevan (Relevance) 150 

Total Skor 598 
Persentase Skor 85,4% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Kualitas 

Informasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa skor total untuk Kualitas Informasi adalah 598. 

                                                                                     (85,4%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.21 
Garis Kontinum Kualitas Informasi 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 4 

pertanyaan adalah 700. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 598 atau 85,4% dari skor ideal yaitu 700. Dengan demikian  Kualitas 

Informasi berada pada kategori sangat tinggi.  

 4.3.5 Deskripsi Data Kepuasan Penggunaan Akhir Sistem Informasi (Y) 

A. Kelengkapan Isi (Content) 
 

Tabel 4.23 
Tanggapan Responden mengenai Kelengkapan Isi (Content) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

Isi informasi yang dihasilkan 
oleh aplikasi akuntansi yang 
digunakan, memang saya 
butuhkan 

4 31 0 0 0 35 144 
175 

11,4% 88,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 82,3% 

2 Aplikasi akuntansi yang 19 0 0 0 35 35 130 175 
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digunakan menghasilkan 
laporan yang tepat seperti 
yang saya butuhkan 

54,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 74,3% 

3 

Aplikasi akuntansi yang 
digunakan menghasilkan 
informasi yang cukup 

2 32 1 0 0 35 141 
175 

5,7% 91,4% 2,9% 0,0% 0,0% 100,0% 80,6% 

Total Skor 415 

Persentase Skor 79,0% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Kelengkapan isi dari suatu aplikasi yang baik yaitu menghasilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan staf KPU. Tabel di atas menggambarkan 

tanggapan responden mengenai Kelengkapan Isi (Content). Berdasarkan hasil 

pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk 

Kelengkapan Isi (Content) adalah 415. 

                                                        (79,0%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.22 
Garis Kontinum Kelengkapan Isi (Content) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 3 

pertanyaan adalah 525. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 415 atau 79,0% dari skor ideal yaitu 525. Dengan demikian  

Kelengkapan Isi (Content) berada pada kategori tinggi.  

B. Keakuratan (Accuracy) 
 
 

Tabel 4.24 
Tanggapan Responden mengenai Keakuratan (Accuracy) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1  Aplikasi akuntansi yang 19 10 6 0 0 35 153 175 
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digunakan bersifat akurat 
(program) 

54,3% 28,6% 17,1% 0,0% 0,0% 100,0% 87,4% 

2 

 Saya merasa puas dengan 
tingkat akurasi aplikasi yang 
digunakan 

4 12 16 3 0 35 122 
175 

11,4% 34,3% 45,7% 8,6% 0,0% 100,0% 69,7% 

Total Skor 275 

Persentase Skor 78,6% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Kepuasan staf KPU pada keakuratan dalam aplikasi akuntansi dapat 

diitinjau ketika aplikasi menerima input kemudian mengolahnya menjadi 

informasi. Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai 

Keakuratan (Accuracy). Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel 

di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Keakuratan (Accuracy) adalah 275. 

                                                        (78,6%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 2.23 
Garis Kontinum Keakuratan (Accuracy) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 275 atau 78,6% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  Keakuratan 

(Accuracy) berada pada kategori tinggi. 

C. Tampilan (Format) 
 

Tabel 4.25 
Tanggapan Responden mengenai Tampilan (Format) 

No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 
Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Aplikasi akuntansi yang digunakan 
mampu memberikan informasi 
sesuai dengan format yang 
dibutuhkan 

4 28 3 0 0 35 141 
175 

11,4% 80,0% 8,6% 0,0% 0,0% 100,0% 80,6% 

2  Aplikasi akuntansi yang digunakan 9 20 6 0 0 35 143 175 
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mampu menghasilkan informasi 
yang dapat dipahami secara jelas 

25,7% 57,1% 17,1% 0,0% 0,0% 100,0% 81,7% 

Total Skor 284 

Persentase Skor 81,1% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Kepuasan staf KPU dilihat dari sisi tampilan dan estetika dari antar muka 

aplikasi, format dari laporan, atau informasi yang dihasilkan oleh aplikasi. Tabel 

di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai tampilan (Format). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Tampilan (Format) adalah 284. 

                                                           (81,1%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.24 
Garis Kontinum Tampilan (Format) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 284 atau 81,1% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  Tampilan 

(Format) berada pada kategori tinggi. 

D. Kemudahan (Ease of use) 
Tabel 4.26 

Tanggapan Responden mengenai Kemudahan (Ease of use) 
 

No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah Skor 
Total 

Skor Ideal 

1 

 Aplikasi akuntansi yang 
saya gunakan bersifat 
user friendly 

6 28 1 0 0 35 145 
175 

17,1% 80,0% 2,9% 0,0% 0,0% 100,0% 82,9% 

2 

 Mudah untuk 
menggunakan aplikasi 
akuntansi tersebut 

11 22 2 0 0 35 149 
175 

31,4% 62,9% 5,7% 0,0% 0,0% 100,0% 85,1% 

Total Skor 294 
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Persentase Skor 84,0% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Kepuasan staf KPU dari sisi kemudahan pengguna dalam menggunakan 

aplikasi jika aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah. Tabel di atas 

menggambarkan tanggapan responden mengenai Kemudahan (Ease of use). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Kemudahan (Ease of use) adalah 294. 

                                                                         (84,0%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.25 
Garis Kontinum Kemudahan (Ease of use) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 294 atau 84,0% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  

Kemudahan (Ease of use) berada pada kategori tinggi. 

E. Ketepatan (Timeliness) 
 

Tabel 4.27 
Tanggapan Responden mengenai Ketepatan (Timelines) 

 
No Pernyataan 5 4 3 2 1 Jumlah 

Skor 
Total 

Skor 
Ideal 

1 

 Saya dapat memperoleh 
informasi yang saya butuhkan 
tepat waktu 

7 22 2 4 0 35 137 
175 

20,0% 62,9% 5,7% 11,4% 0,0% 100,0% 78,3% 

2 

 Aplikasi akuntansi yang 
digunakan mampu 
menghasilkan informasi yang 
bersifat mutakhir / up to date 

4 26 5 0 0 35 139 
175 

11,4% 74,3% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 79,4% 

Total Skor 276 

Persentase Skor 78,9% 
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Sumber : Data Primer Diolah 

Kepuasan staf KPU dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan 

atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Tabel di atas 

menggambarkan tanggapan responden mengenai Ketepatan (Timeliness). 

Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat 

bahwa skor total untuk Ketepatan (Timelines) adalah 276. 

                                                           (78,9%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.26 
Garis Kontinum Ketepatan (Timeliness) 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 2 

pertanyaan adalah 350. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 276 atau 78,9% dari skor ideal yaitu 350. Dengan demikian  Ketepatan 

(Timeliness) berada pada kategori tinggi. 

Rekapitulasi tanggapan responden mengenai kepuasan penggunaan sistem 

informasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.28 
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem Informasi 
 

No Sub Variabel 
Skor 
Total 

1 Kelengkapan Isi (Content) 415 
2 Keakuratan (Accuracy) 275 
3 Tampilan (Format) 284 
4 Kemudahan (Ease of use) 294 
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5 Ketepatan (Timeliness) 276 
Total Skor 1544 

Persentase Skor 80,2% 
Sumber : Data Primer Diolah 

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Kepuasan 

Penggunaan Sistem Informasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada 

tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total untuk Kepuasan Penggunaan Sistem 

Informasi adalah 1544. 

                                                                   (80,2%) 

 

Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 

      20%                    36%                 52%                 68%                 84%                 100% 

Gambar 4.27 
Garis Kontinum Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

 
Secara ideal, skor yang diharapkan untuk jawaban responden terhadap 11 

pertanyaan adalah 1925. Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang 

diperoleh 1544 atau 80,2% dari skor ideal yaitu 1925. Dengan demikian  

Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi berada pada kategori tinggi.  

 

4.4 Analisis Jalur 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh kualitas 

layanan sistem informasi (X1), kualitas sistem informasi (X2) dan kualitas 

informasi (X3) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi (Y). Dalam 

metode analisis jalur, untuk mencari hubungan kausal atau pengaruh variabel-
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variabel penelitian, terlebih dahulu dihitung matriks korelasi dari variabel-variabel 

kualitas layanan sistem informasi (X1), kualitas sistem informasi (X2) dan kualitas 

informasi (X3) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi (Y).  Maka, 

langkah-langkah menghitung koefisien jalur sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan transformasi data ordinal menjadi data interval 

menggunakan MSI (SPSS versi 13.0). Maka, selanjutnya menghitung 

koefisien korelasi sederhana antar variabel dengan koefisien korelasi Pearson. 

Tabel 4.29 

Matriks Korelasi Antar Variabel 

Variabel X1 X2 X3 Y 

X1 1 0,689 0,689 0,904 

X2 0,689 1 0,667 0,774 

X3 0,689 0,667 1 0,766 

Y 0,904 0,774 0,766 1 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tabel diatas menyajikan korelasi antar variabel dengan korelasi Pearson. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 13.0, didapat koefisien 

korelasi variabel kualitas layanan sistem informasi (X1), kualitas sistem informasi 

(X2) dan kualitas informasi (X3) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (Y) (nilai koefisien korelasi  dapat dilihat pada lampiran). 

Dari hasil perhitungan korelasi tersebut, diketahui sebagai berikut:  

a. Koefisien korelasi variabel X1 (kualitas layanan sistem informasi) dengan 

variabel X2 (kualitas sistem informasi) sebesar 0,689 atau sebesar 68,9%, 

Kekuatan hubungan antar 2 variabel termasuk kedalam kriteria positif dengan 
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korelasi yang kuat karena berada diantara 0,60–0,799. Dengan arah positif 

berarti semakin besar kualitas layanan sistem informasi diprediksi akan 

semakin mempertinggi kualitas sistem informasi. 

b. Koefisien korelasi variabel X1 (kualitas layanan sistem informasi) dengan 

variabel X3 (kualitas informasi) sebesar 0,689 atau sebesar 68,9%. Kekuatan 

hubungan antar 2 variabel termasuk kedalam kriteria positif dengan korelasi 

yang kuat karena berada diantara 0,60–0,799. Dengan arah positif berarti 

semakin besar kualitas layanan sistem informasi diprediksi akan semakin 

mempertinggi informasi yang dihasilkan.  

c. Koefisien korelasi variabel X2 (kualitas sistem informasi) dengan variabel X3 

(kualitas informasi) sebesar 0,667 atau sebesar 66,7 %, Kekuatan hubungan 

antar 2 variabel termasuk kedalam kriteria kuat. Berarti kualitas sistem 

informasi memiliki hubungan yang kuat dengan informasi. 

d. Koefisien variabel X1 (Kualitas Layanan Sistem Informasi) dengan variabel Y 

(Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi) sebesar 0,904. Kekuatan 

hubungan antar 2 variabel termasuk kedalam kriteria korelasi sangat kuat. 

Berarti kualitas layanan sistem informasi memiliki hubungan yang sangat 

kuat dengan kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

e. Koefisien variabel X2 (Kualitas Sistem Informasi) dengan variabel Y 

(Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi) sebesar 0,774. Kekuatan 

hubungan antar 2 variabel termasuk kedalam kriteria korelasi kuat.  

f. Koefisien variabel X3 (Kualitas Informasi) dengan variabel Y (Kepuasan 

Pengguna Akhir Sistem Informasi) sebesar 0,766. Kekuatan hubungan antar 2 
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variabel termasuk kedalam kriteria korelasi kuat. Berarti informasi memiliki 

hubungan yang kuat dengan kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

2. Matriks korelasi antar variabel bebas 

Tabel 4.30 

Matriks Korelasi Antar Variabel Bebas 

Variabel X1 X2 X3 

X1 1 0,689 0,689 

X2 0,689 1 0,667 

X3 0,689 0,667 1 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

3. Berdasarkan matriks korelasi di atas dapat dihitung matriks inversnya. Invers 

matriks korelasi diperoleh dengan menggunakan SPSS 13.0.  

Tabel 4.31 

Invers Matriks Korelasi 

Variabel X1 X2 X3 

X1 2,326 -0,962 -0,961 

X2 -0,962 2,202 -0,806 

X3 -0,961 -0,806 2,201 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

4. Berdasarkan hasil perhitungan matriks korelasi dan matriks invers dapat 

diperoleh koefisien jalur. Berikut ini adalah rumus koefisien jalur: 

	yxj = R-1Ryxj 

1

1 1 1 1 2 1 3 1

2 2 2 2 3 2

3 3 3 3

yx x x x x x x yx

yx x x x x yx

yx x x yx

r r r r

r r r

r r

ρ
ρ
ρ

−
    
    =    
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1

1

2

3

1 0,689 0,689 0,904

0,667 0,774

0,766

yx

yx

yx

ρ
ρ
ρ

−
     
     =     
           

Sehingga diperoleh nilai koefisien jalur : 

1

2

3

0,622

0,217

0,194

yx

yx

yx

ρ
ρ
ρ

   
   =   
     

 

Perhitungan nilai koefisien jalur di atas sama dengan nilai hasil 

perhitungan pada kolom Standardized Coefficients (Beta) menggunakan SPSS 

13.0 (lihat pada lampiran). 

Diperoleh koefisien jalur penghubung kualitas layanan sistem informasi 

terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi yang diperoleh (ρ�� ) sebesar 

0,622. Kualitas layanan sistem informasi bersifat positif, maksudnya jika semakin 

tinggi layanan sistem informasi yang diberikan maka kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi diprediksi akan semakin besar atau meningkat.  

Koefisien jalur penghubung dari kualitas sistem informasi  terhadap 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi  (ρ��� ) yang diperoleh sebesar 0,217. 

Volume kualitas sistem informasi dan kepuasan pengguna akhir sistem informasi 

bersifat positif, maksudnya jika semakin tinggi kualitas sistem informasi maka 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi diprediksi akan semakin tinggi atau 

meningkat. 
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Koefisien jalur penghubung dari kualitas informasi  terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi  (ρ��� ) yang diperoleh sebesar 0,194. Volume 

kualitas informasi dan kepuasan pengguna akhir sistem informasi bersifat positif, 

maksudnya jika semakin tinggi kualitas informasi maka kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi diprediksi akan semakin tinggi atau meningkat. 

5. Perhitungan Koefisien Determinasi  ( )1 2 3

2
y x x xR  

( )1 2 3

1
2

1 2 3 2

3

yx

yx yx yx yxy x x x

yx

r

R r

r

ρ ρ ρ
 
 

 =   
 
 

 

( ) [ ]
1 2 3

2

0,904

0,622 0,217 0,194 0,774

0.766
y x x xR

 
 =  
  

 

( )1 2 3

2 0,878y x x xR =
 

Perhitungan koefisien determinasi di atas sama dengan hasil perhitungan 

nilai pada kolom R square menggunakan SPSS 13.0 (lihat pada lampiran).  

Pengaruh secara bersama-sama atau pengaruh simultan (Koefisien 

determinasi) dari X1, X2 dan X3 terhadap Y yang menunjukan besarnya pengaruh 

kualitas layanan sistem informasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi.  ( )1 2 3

2
y x x xR

 
diperoleh 

0,878. Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 87,8% dari kualitas layanan 

sistem informasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas informasi dalam 
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mempengaruhi kepuasan pengguna akhir sistem informasi pada satker KPU 

pengguna aplikasi SIA. 

6. Pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model (PYε) 

	Yε  = 1 - ( )1 2

2
y x xR  

	Yε  = 1 – 0,878 = 0,122 

Dari perhitungan diperoleh hasil 0,122. Pengaruh faktor lainnya terhadap 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi (Y) ditunjukkan dengan nilai 0,122 

atau sekitar 12,2%. Dengan kata lain, variabel kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (Y) dapat dijelaskan sebesar 87,8% oleh variabel kualitas layanan 

sistem informasi (X1), kualitas sistem informasi (X2) dan kualitas informasi (X3). 

Sisanya sebesar 12,2% variabel kepuasan pengguna akhir sistem informasi (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Tabel 4.32 
Besaran Koefisien Jalur  

 

Variabel Koefisien 
Jalur 

Pengaruh 
Secara 

Bersamaan 

Pengaruh 
Residu 

Kualitas layanan sistem informasi (X1) 
	yx1  = 
0,622 

0,878 0,122 Kualitas sistem informasi (X2) 	yx2 = 0,217 

Kualitas informasi (X3) 
	yx3  = 
0,194 

Sumber : Data Diolah 

Dengan memperhatikan tabel di atas, maka diperoleh persamaan jalur 

sebagai berikut: 



137 
 

Y = 0,622 X1 + 0,217 X2 + 0,194 X3 + ε1 

 Nilai koefisien jalur variabel kualitas layanan sistem informasi lebih besar 

dibandingkan koefisien jalur variabel kualitas sistem informasi dan kualitas 

informasi, artinya kualitas layanan sistem informasi lebih menentukan 

(berpengaruh lebih besar) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi 

dibandingkan kualitas sistem informasi dan kualitas informasi baik secara 

langsung maupun tak langsung. Berikut ini diagram jalurnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 

Diagram Jalur Kualitas Layanan Sistem Informasi, Kualitas Sistem 
Informasi dan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem Informasi 

 

 X1 

 X2 

 X3 

Y 

ρYx1 = 0,662 

ρYx2 = 0,217 

ρYx3 = 0,194 

ρYε = 0,122 

 ε 
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4.5    Penjabaran Analisis Jalur 

4.5.1 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kualitas Layanan Sistem 

Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Tabel 4.33 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kualitas Layanan Sistem 
Informasi (X1) terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi (Y) 

Pengaruh langsung dan tidak langsung 
Besar 

kontribusi 

X1 langsung 	yx1 	yx1 38,63% 

X1 melalui X2 	yx1 rx1x2 	yx2 9,28% 

X1 melalui X3 	yx1 rx1x3 	yx3 8,29% 
Total pengaruh X1 terhadap Y 56,20% 

Sumber : Data Diolah 

Dari tabel di atas, diperoleh hasil perhitungan pengaruh langsung Kualitas 

layanan sistem informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi  

tanpa memperhitungkan sistem informasi dan informasi sebesar 38,63%. Artinya 

sebesar 38,63% kualitas layanan sistem informasi mempengaruhi kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung variabel kualitas layanan 

sistem informasi melalui variabel kualitas sistem informasi dan kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi memberikan penambahan 

pengaruh sebesar 9,28% dan 8,29%. Artinya pengaruh kualitas layanan sistem 

informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi dengan 

memperhitungkan kualitas sistem informasi dan kualitas informasi memberikan 

dampak positif terhadap kepuasan penggunanya. Semakin tinggi kualitas layanan 
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sistem informasi yang diberikan penyedia layanan maka  akan semakin tinggi 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi.  

Total pengaruh yang diberikan variabel kualitas layanan sistem informasi 

terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi adalah 56,20% dan termasuk 

kategori kuat. 

4.5.2 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kualitas Sistem Informasi 

(X2)  terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi (Y) 

Tabel 4.34 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kualitas Sistem Informasi 
terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Pengaruh langsung dan tidak langsung 
Besar 

kontribusi 
X2 langsung 	yx2 	yx2 4,69% 

X2 melalui X1 	yx2 rx2x1 	yx1 9,28% 

X2 melalui X3 	yx2 rx2x3 	yx3 2,80% 

Total pengaruh X2 terhadap Y 16,76% 

Sumber : Data Diolah 

Dari tabel di atas, diperoleh hasil perhitungan pengaruh langsung kualitas 

sistem informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi  tanpa 

memperhitungkan kualitas layanan sistem informasi dan kualitas informasi 

sebesar 4,69%. Artinya sebesar 4,69 % kualitas sistem informasi mempengaruhi 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung variabel kualitas sistem 

informasi melalui variabel kualitas layanan sistem informasi dan kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi memberikan 
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penambahan pengaruh sebesar 9,28% dan 2,80%. Artinya pengaruh kualitas 

sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi dengan 

memperhitungkan kualitas layanan sistem informasi dan kualitas informasi 

memberikan dampak positif terhadap kepuasan penggunanya. Semakin tinggi 

kualitas sistem informasi maka  akan semakin tinggi kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi.  

Total pengaruh yang diberikan variabel kualitas sistem informasi terhadap 

variabel kepuasan pengguna akhir sistem informasi adalah 16,76% dan termasuk 

kategori sedang. 

4.5.3 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kualitas Informasi 

terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Tabel 4.35 

 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kualitas Informasi (X3) terhadap 
Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi (Y) 

Pengaruh langsung dan tidak langsung 
Besar 

kontribusi 
X3 langsung 	yx3 	yx3 3,75% 

X3 melalui X1 	yx3 rx3x1 	yx1 8,29% 

X3 melalui X2 	yx3 rx3x2 	yx3 2,80% 

Total pengaruh X3 terhadap Y 14,84% 

Sumber : Data Diolah 

Dari tabel di atas, diperoleh hasil perhitungan pengaruh langsung kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi  tanpa 

memperhitungkan kualitas layanan sistem informasi dan kualitas sistem informasi 
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3,75%. Artinya sebesar 3,75 % kualitas informasi mempengaruhi kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

Hasil perhitungan pengaruh tidak langsung variabel kualitas informasi 

melalui variabel kualitas layanan sistem informasi dan kualitas sistem informasi 

terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi memberikan penambahan 

pengaruh sebesar 8,29% dan 2,80%. Artinya pengaruh kualitas informasi terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi dengan memperhitungkan kualitas layanan 

sistem informasi dan kualitas sistem informasi memberikan dampak positif 

terhadap kepuasan penggunanya. Semakin tinggi kualitas informasi yang 

dihasilkan sistem informasi maka  akan semakin tinggi kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi.  

Total pengaruh yang diberikan variabel kualitas informasi terhadap 

variabel kepuasan pengguna akhir sistem informasi adalah 14,84% dan termasuk 

kategori sedang. 

 

4.6      Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Pengujian secara Simultan 

Hipotesis penelitian ini adalah kualitas layanan sistem informasi (X1), 

Kualitas sistem informasi (X2) dan kualitas informasi (X3) berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna akhir sistem informasi (Y). Hipotesis penelitian tersebut 

dinyatakan dalam hipotesis statistik berikut ini: 
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H0 : ρ = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan 

sistem informasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

H0 : ρ ≠ 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas layanan sistem 

informasi, kualitas sistem informasi, dan kualitas informasi 

terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 

Statistik uji yang digunakan adalah uji F: 

1

1

( 1)

(1 )

k

yxi yxi
i

k

yxi yxi
i

n k p r
F

k p r

=

=

− −
=

−

∑

∑
 

Kriteria uji, Tolak Ho jika F������ ≥ F�����, terima Ho dalam hal lainnya. 

Dimana F�����  diperoleh dari tabel distribusi F dengan α = 5 % dan derajat bebas 

db1 = k, dan db2 = n-k-1. 

Tabel 4.36 
Pengujian Secara Simultan 

 

Hipotesis Alternatif ����� !  db ��"#$%   Keputusan Kesimpulan 

X1, X2 dan X3 secara 
simultan 

74,359 
db1 = 3 

2,911 H0 ditolak Signifikan 
berpengaruh 
terhadap Y 

db2 = 31 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
 
Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai F������  sebesar 74,359 

diperoleh dari ANOVA kolom F SPSS versi 13.0 (lihat lampiran) dan niai 

F�����  2,911. Maka, F������  > F�����  . Dengan nilai probabilitas 0,000 (lihat 



143 
 

lampiran) sehingga nilai sig < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak dan H1 

diterima serta hasil pengujian signifikan yang berarti kualitas layanan sistem 

informasi (X1), kualitas sistem informasi (X2) dan kualitas informasi (X3) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (Y). 

4.6.2 Pengujian secara Parsial  

Karena hasil pengujian secara keseluruhan memberikan hasil yang 

signifikan, maka untuk mengetahui variable bebas mana yang secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap Y dapat dilanjutkan dengan pengujian secara parsial. 

 Untuk menguji koefisien jalur secara parsial, terlebih dahulu ditentukan 

rumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho : ρ1 = 0  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan 

sistem informasi (X1) terhadap kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi (Y).   

Ha : ρ1 ≠ 0  Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas layanan sistem 

informasi (X1) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (Y).  

Ho : ρ ₂ = 0  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas 

Kualitas sistem informasi (X2) terhadap kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi (Y).   
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Ha : ρ ₂ ≠ 0  Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas sistem informasi 

(X2) terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi (Y).   

Ho : ρ₂ = 0  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi 

(X3) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (Y).   

Ha : ρ₂ ≠ 0  Terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi (X3) 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi (Y).   

Statistik uji yang digunakan adalah: 

2(1 )
1

yxi
i

ii

t
R CR

n k

ρ
=

−
− −

                   i  = 1,2 dan 3 

Nilai t�����  dicari pada α = 5 % (Uji dua pihak) dengan derajat kebebasan 

d.k = (n-3) = 35-4 = 31. Tolak Ho jika t������  > t�����   ( ; 1n ktα − − ) 

Hasil perhitungan dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.37 

Pengujian Parsial 

No Hipotesis ����� !  db ��"#$%   Keputusan Kesimpulan 

1 	yx1  = 0 6,496 

31 

± 2,040 Ho ditolak Signifikan 

2 	yx2  = 0 2,326 ± 2,040 Ho ditolak Signifikan 

3 	yx3  = 0 2,080 ± 2,040 Ho ditolak Signifikan 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pengujian secara parsial ditunjukan pada tabel di atas diperoleh dari kolom 

t SPSS 13.0 (lihat lampiran). Berikut adalah pengujian hipotesis secara parsial : 

1. Kualitas layanan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai t������  sebesar 6,496 berada 

di nilai positif t�����  , maka 6,496 > 2,040. Dengan nilai probabilitas 0,000 

(lihat lampiran) sehingga nilai sig < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak H1 

diterima serta hasil pengujian signifikan dan bernilai positif yang berarti 

kualitas layanan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi.  

2. Kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai t������  sebesar 2,326 berada 

di nilai positif t����� , maka 2,326 > 2,040. Dengan nilai probabilitas 0,027 

(lihat lampiran) sehingga nilai sig < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak H1 

diterima serta hasil pengujian signifikan dan bernilai positif yang berarti 

kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi. 

3. Kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi. 
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Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai t������  sebesar 2,080 berada 

di nilai positif t�����  , maka 2,080 > 2,040. Dengan nilai probabilitas 0,046 

(lihat lampiran) sehingga nilai sig < 0,05, maka keputusannya Ho ditolak H1 

diterima serta hasil pengujian signifikan dan bernilai positif yang berarti 

kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi. 

Daerah penolakan dan penerimaan hipotesis digambarkan sebagai berikut :  

1. Kualitas layanan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

 

 

 

 

Gambar 4.29 

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada uji hipotesis I 

2. Kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

 

 

 

 

 

Terima Ho 

2,04    -2,04 

Ho ditolak Ho ditolak 
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Terima Ho 
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Gambar 4.30 

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho pada uji hipotesis II 

3. Kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir 

sistem informasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 

Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 pada uji hipotesis III 

 

4.7 Pembahasan  

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

seluruhnya diterima. Pembahasan berikut ini bertujuan menjelaskan secara teoritis 

dan dukungan empiris terhadap hasil pengujian hipotesis dan analisis 

pengaruhnya. 

4.7.1 Kualitas Layanan Sistem Informasi Berpengaruh Signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Penerimaan hipotesis kedua (H1) yang menyatakan bahwa kualitas layanan 

sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi mengindikasikan bahwa kualitas layanan sistem informasi yang baik 

Ho ditolak 
Ho ditolak 

Terima Ho 

   -2,04    2,04 

   2,080 
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akan mempengaruhi peningkatan kepuasan pengguna. Semakin tinggi tingkat 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia paket program sistem informasi 

akuntansi akan meningkatkan kepuasan pengguna akhir paket program tersebut. 

Hasil pengujian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Istianingsih dan Utami (2009).  

Penerimaan H1 ini juga didukung oleh data lapangan, dalam hal ini 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. Statistik frekuensi respon terhadap 

pernyataan untuk kualitas layanan sistem informasi yang terdiri dari 15 

pertanyaan yang mewakili daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati, dan 

keandalan dengan skala likert dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan jawaban 

responden untuk merespon dari perhitungan menunjukkan nilai yang diperoleh 

skor 1982 atau 75,5% dari skor ideal yaitu 2625. Dengan demikian  Kualitas 

Layanan Sistem Informasi berada pada kategori tinggi.  

Deskripsi respon responden terhadap pernyataan untuk kepuasan pengguna 

akhir sisem informasi yang terdiri dari 11 pertanyaan yang mewakili indikator 

kelengkapan isi, keakuratan, tampilan, kemudahan, dan ketepatan sebagai evaluasi 

penggunaan aplikasi akuntansi dengan skala likert dapat dilihat pada lampiran. 

Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh skor 1544 atau 

80,2% dari skor ideal yaitu 1925. Dengan demikian  Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem Informasi berada pada kategori tinggi. 

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS 13.0 menghasilkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,622 termasuk kategori kuat. Penjabaran analisis jalur 

yaitu pengaruh langsung maupun tidak langsung yang diberikan variabel kualitas 
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layanan sistem informasi terhadap kepuasan pengguna akhir sistem informasi 

adalah 56,20% artinya termasuk kategori kuat yang pengaruh kualitas layanan 

sistem informasi memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan 

kualitas sistem informasi dan kualitas informasi. Hal ini dikaitkan dengan layanan 

yang diberikan oleh Dirjen Perbendaharaan sesuai dengan kebutuhan Satker KPU 

dalam menunjang aplikasi SIA. 

Dengan pengujian dua pihak (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk 

t�����  sebesar 2,040. Dalam pengujian hipotesis secara parsial  diperoleh 

t������  sebesar 6,496 berada di nilai positif  ttabel, maka  t������  lebih besar 

dibandingkan dengan t�����  yaitu 6,496 > 2,040 dan P value (0,000 < 0,05) maka 

Ho ditolak, ini berarti secara parsial bahwa Kualitas Layanan Sistem Informasi 

(X1) berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Kepuasan Pengguna 

Akhir Sistem Informasi (Y). Artinya, semakin tinggi kualitas layanan yang 

diberikan Dirjen Perbendaharaan maka akan meningkatkan kepuasan staf KPU. 

Sehingga penelitian menerima hipotesis alternatif (H1) yang menyatakan bahwa 

kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

akhir sistem informasi. 

 

4.7.2 Kualitas Sistem Informasi  Berpengaruh Signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Penerimaan hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa kualitas sistem 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi mengindikasikan bahwa kualitas sistem informasi yang baik akan 
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mempengaruhi peningkatan kepuasan pengguna. Jika kualitas sistem informasi 

andal maka pengguna akan merasa nyaman menggunakan software aplikasi SIA 

yang akan meningkatkan rasa puas pengguna tersebut terhadap aplikasi tersebut. 

Menurut penelitian DeLone dan McLean (1992) dalam Istianingsih dan Utami 

(2009), kualitas sistem informasi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. 

Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian Seddon dan Kiew (1996) 

dalam Gowinda (2010) serta Istianingsih dan Utami (2009). 

Penerimaan H2 ini juga didukung oleh data lapangan, dalam hal ini 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. Statistik frekuensi respon terhadap 

pernyataan untuk sistem informasi yang terdiri dari 6  pertanyaan yang mewakili 

kemudahan penggunaan, keandalan sistem, fleksibilitas, dengan skala likert dapat 

dilihat pada lampiran. Berdasarkan jawaban responden untuk merespon dari 

perhitungan menunjukkan nilai yang diperoleh 786 atau 74,9% dari skor ideal 

yaitu 1050. Dengan demikian  kualitas sistem informasi berada pada kategori 

tinggi.  

Deskripsi respon terhadap pernyataan untuk kepuasan pengguna akhir 

sisem informasi yang terdiri dari 11 pertanyaan yang mewakili indikator 

kelengkapan isi, keakuratan, tampilan, kemudahan, dan ketepatan sebagai evaluasi 

penggunaan aplikasi akuntansi dengan skala likert dapat dilihat pada lampiran. 

Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh skor 1544 atau 

80,2% dari skor ideal yaitu 1925. Dengan demikian  Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem Informasi berada pada kategori tinggi. 
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Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS 13.0 menghasilkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,217 termasuk kategori sedang. Penjabaran analisis jalur 

yaitu pengaruh langsung maupun tidak langsung kualitas sistem informasi sebesar 

16,76% artinya termasuk kategori sedang dan pengaruh kualitas sistem informasi 

memiliki kontribusi penting setelah kualitas layanan sistem informasi.  Hal ini 

dikarenakan kualitas sistem informasi memberikan kemudahan bagi para 

pengguna software aplikasi SIA ini yaitu para staf KPU. 

Dengan pengujian dua pihak (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk 

t�����  sebesar 2,040. Dalam pengujian hipotesis secara parsial  diperoleh 

t������  sebesar 2,326 berada di nilai positif t����� , maka  t������ lebih besar 

dibandingkan dengan t�����  yaitu 2,236 > 2,040 dan P value (0,027 < 0,05) maka 

Ho ditolak, berarti secara parsial bahwa Kualitas Sistem Informasi (X2) 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem Informasi (Y). Artinya, semakin tinggi kualitas aplikasi SIA yang mudah 

dipahami dan digunakan maka akan meningkatkan kepuasan staf KPU. Sehingga 

penelitian menerima hipotesis alternatif (H2) yang menyatakan bahwa kualitas 

sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi. 

 

4.7.3 Kualitas Informasi Berpengaruh Signifikan terhadap Kepuasan 

Pengguna Akhir Sistem Informasi 

Penerimaan hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kualitas 

informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 
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informasi mengindikasikan bahwa kualitas informasi yang baik akan 

meningkatkan kepuasan pengguna. Begitu pula sebaliknya, jika kualitas informasi 

yang dihasilkan oleh software aplikasi SIA rendah, maka tingkat kepuasan 

pengguna akan rendah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

DeLone dan McLean (1992) dalam Istianingsih dan Utami (2009) yang 

menyatakan bahwa kualitas informasi suatu sistem informasi dapat mempengaruhi 

kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian yang 

dilakukan Seddon dan Kiew (1995) dalam Gowinda (2010) serta Istianingsih dan 

Utami (2009) bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas informasi. 

Penerimaan H3 ini juga didukung oleh data lapangan, dalam hal ini 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. Deskripsi respon responden terhadap 

pernyataan untuk kualitas informasi terdiri dari 4 pertanyaan yang mewakili 

indikator relevan, akurat, ketepatan waktu dengan skala likert dapat dilihat pada 

lampiran. Berdasarkan jawaban responden untuk merespon dari perhitungan 

dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh skor 598 atau 85,4% dari skor ideal 

yaitu 700. Dengan demikian  Kualitas Informasi berada pada kategori sangat 

tinggi.  

Deskripsi respon responden terhadap pernyataan untuk kepuasan pengguna 

akhir sisem informasi yang terdiri dari 11 pertanyaan yang mewakili indikator 

kelengkapan isi, keakuratan, tampilan, kemudahan, dan ketepatan sebagai evaluasi 

penggunaan aplikasi akuntansi dengan skala likert dapat dilihat pada lampiran. 

Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh skor 1544 atau 
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80,2% dari skor ideal yaitu 1925. Dengan demikian  Kepuasan Pengguna Akhir 

Sistem Informasi berada pada kategori tinggi.   

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS versi 13.0 menghasilkan 

nilai koefisien jalur sebesar 0,194 termasuk kategori sedang. Penjabaran analisis 

jalur yaitu pengaruh langsung maupun tidak langsung kualitas informasi sebesar 

14,84 % artinya termasuk kategori sedang dan pengaruh kualitas informasinya 

lebih kecil dibandingkan kualitas lainnya sehingga pengaruh kualitas informasi 

harus didukung oleh kualitas layanan sistem informasi dan kualitas sistem 

informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas informasi dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan oleh satker KPU apabila ditunjang dengan kualitas 

layanan yang diberikan Dirjen Perbendaharaan dan kualitas software aplikasi SIA. 

Dengan pengujian dua pihak (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk 

t�����  sebesar 2,040. Dalam pengujian hipotesis secara parsial  diperoleh 

t������  sebesar 2,080 berada di nilai positif t����� , maka  t������ lebih besar 

dibandingkan dengan t�����  yaitu 2,080 > 2,040 dan P value (0,046 < 0,05) maka 

Ho ditolak, berarti secara parsial bahwa Kualitas Informasi (X3) berpengaruh 

signifikan dan bernilai positif terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Sistem 

Informasi (Y). Artinya, semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan oleh 

aplikasi SIA maka akan meningkatkan kepuasan staf KPU. Sehingga penelitian 

menerima hipotesis alternatif (H3) yang menyatakan bahwa kualitas sistem 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir sistem 

informasi. 


