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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Teknologi komputer 

dan internet bukan lagi hal yang asing di masyarakat. Komputer dapat digunakan 

sebagai salah satu alat yang efektif dan mudah, sedangkan internet sendiri 

sebagai sumber pengetahuan dan ilmu yang hampir tidak terbatas. Dengan 

adanya komputer dan internet beberapa pekerjaan menjadi lebih mudah dan 

dapat terselesaikan dengan cepat. Kita bisa mendapatkan informasi yang lebih 

up-to-date dan akurat, serta pengelolaan dan pengolahan data dalam jumlah yang 

banyak menjadi lebih mudah dan cepat (Salim, Muhammad 2014). 

Penggunaan sistem atau teknologi informasi dapat dijadikan sebagai 

salah satu komponen peningkatan mutu di perguruan tinggi. Menurut penelitian 

Radityo and Zulaikha (2007), sistem informasi yang didukung TI dapat 

memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi 

yang efektif, namun demikian, pengukuran kesuksesan atau penilaian kualitas 

suatu sistem informasi yang efektif sulit dilakukan secara langsung. Kesulitan 

penilaian kesuksesan dan keefektifan sistem informasi secara langsung 

mendorong banyak peneliti mengembangkan model untuk menilai kesuksesan 

sistem informasi. Kegagalan implementasi sistem informasi ternyata masih 

menjadi kendala yang patut diperhitungkan, hal ini dapat dibuktikan dengan 

masih adanya perguruan tinggi yang telah melakukan pengembangan dan 

implementasi sistem informasi lebih dari satu dekade lamanya, namun hasilnya 

masih belum memuaskan hingga saat ini (Utami dkk: 2007). 

Kegagalan-kegagalan dalam implementasi sebuah sistem informasi oleh 

Jogiyanto (2007) dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu aspek teknis dan aspek non-

teknis. Aspek teknis adalah aspek yang menyangkut sistem itu sendiri yang 

merupakan kualitas teknis sistem informasi, sedangkan non-teknis berkaitan 

dengan persepsi pengguna sistem informasi yang menyebabkan pengguna mau 

atau enggan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Padahal 
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dalam konteks sistem informasi, kebutuhan pengguna akan sistem harus 

dideteksi dengan baik agar kebutuhan pengguna terpenuhi dengan baik oleh 

sistem. 

Banyak riset dan penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti aspek 

perilaku dalam implementasi sebuah sistem informasi. Penelitian-penelitian itu 

mencoba mempelajari perilaku individual dalam organisasi dalam menggunakan 

sistem informasi. Jogiyanto (2007) mengelompokkan penelitian-penelitian itu 

kedalam 2 aliran. Aliran yang pertama adalah aliran yang memfokuskan 

penelitian pada penerimaan, adopsi, dan penggunaan dari sistem informasi. 

Sedangkan aliran yang kedua memfokuskan pada kesuksesan implementasi di 

tingkat organisasi. 

Salah satu model yang populer pada aliran kedua adalah model yang 

dikembangkan oleh DeLone dan McLean (1992) yang dikenal dengan Model 

Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean yang melakukan studi 

mendalam terhadap literatur-literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai kesuksesan sistem informasi. Mereka menemukan bahwa kesuksesan 

sebuah sistem  informasi dapat direpresentasikan oleh karakteristik kualitatif dari 

kualitas sistem (system quality), kualitas output berupa informasi yang dihasilkan 

(information quality), konsumsi terhadap output yang dilihat dari penggunaan 

(use), respon pengguna terhadap sistem  informasi yang dilihat dari kepuasan 

pemakai (user stastifaction), pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan 

pengguna dilihat dari dampak individu (individual impact), dan kemudian 

pengaruhnya terhadap kinerja organisasi atau dampak organisasi (organization 

impact).  

Pada tahun 2003, Mclean dan Delone kembali mengembangkan teorinya 

tentang kesuksesan sistem informasi dengan menambahkan kualitas layanan 

(service quality) dan menggabungkan dampak individu dan dampak organisasi 

menjadi manfaat-manfaat bersih (net benefit). Teori Delone dan Mclean (2003) 

sudah diterapkan oleh beberapa peneliti seperti Saputro, Pujo (2015) yang 

mengukur kesuksesan sistem inforamsi E-government pemerintahan dan Utami, 
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Adhini yang mencari item-item apa saja yang mempengaruhi sistem informasi 

dan mengukur kesuksesan sistem informasi akademik (SIAKAD). 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah sebuah perguruan 

tinggi swasta di Indonesia tepatnya berada di Kota Malang, Jawa Timur. Pada 

tahun 1964, sebagai salah satu universitas yang selalu mengikuti perkembangan 

teknologi informasi, Universitas Muhammadiyah Malang berusaha memberikan 

berbagai fasilitas pelayanan kepada seluruh civitas akademika UMM yaitu 

dengan menyediakan berbagai sistem informasi akademik yang memanfaatkan 

teknologi internet. Beberapa sistem informasi yang terdapat pada Universitas 

Muhammadiyah Malang yakni Sistem Kartu Rencana Studi Mahasiswa secara 

Online atau yang biasa disebut dengan KRS-Online, Sistem KHS-Online, Sistem 

E-learning pada jurusan Teknik Informatika, dan masih banyak lagi.  

Sistem informasi yang akan diteliti adalah sistem Kartu Rencana Studi 

(KRS-Online) yang disebabkan oleh adanya beberapa kasus kegagalan sistem 

pada sistem KRS-Online UMM yang telah terjadi pada 2 tahun terakhir, yakni 

adanya mahasiswa yang menuntut untuk dilakukannya evaluasi pada sistem 

KRS-Online yang dibuktikan dengan demonstrasi oleh aliansi mahasiswa UMM 

pada tanggal 6 April 2015, hal ini dilatarbelakangi oleh mahasiswa yang merasa 

dirugikan karena tidak mendapatkan informasi tentang jadwal pengisian KRS-

Online sehingga tertinggal semester dan terpaksa mengambil cuti kuliah hingga 

semester berikutnya (surabaya.tribunnews.com). Sedangkan pada 14 Februari 

2015 salah satu mahasiswa menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan 

pengambilan jumlah SKS mata kuliah sesuai dengan perolehan Indeks Prestasi 

(IP) yang didapat di semester sebelumnya (mediamahasiswa.com). Selain itu 

perbaikan pada server yang tidak stabil memerlukan waktu yang lama 

(mediamahasiswa.com). 

Adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 

kekurangan pada sistem KRS-Online UMM. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan mengukur tingkat kesuksesan sistem informasi di perguruan tinggi 

pada studi kasus KRS-Online Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 
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dimana belum ada penerapan yang dilakukan untuk mengukur kesuksesan pada 

sistem informasi UMM dengan pendekatan Delone and Mclean (2003). 

Pengukuran ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Livari (2005) yang 

hanya menggunakan variabel kepuasan pengguna (user satisfication) sebagai 

variabel mediasi yang menghubungkan antara quality dengan net benefit. 

Sedangkan variabel penggunaan (use) yang juga merupakan variabel mediasi 

pada model kesuksesan Informasion System Delone and Mclean (2003) dijadikan 

batasan. 

Penelitian ini berusaha meneliti sejauh mana kesuksesan KRS-Online 

dengan meneliti hubungan antar variabel dengan pendekatan Model Kesuksesan 

Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). Dimana  akan memfokuskan 

apakah terdapat pengaruh antara sistem yang digunakan terhadap kepuasan 

pengguna, pengaruh informasi yang ada pada sistem terhadap kepuasan 

pengguna, pengaruh layanan yang diberikan oleh sistem terhadap kepuasan 

pengguna, pengaruh kepuasan pengguna terhadap menfaat-manfaat bersih pada 

sistem KRS-Online UMM dan dari variabel-variabel yang diteliti akan 

menggambarkan tingkat kesuksesan sistem KRS-Online.   

Atas dasar hal tersebut, penelitian ini menggunakan model kesuksesan 

Delone and Mclean (2003) yang merujuk pada penilitian Livari (2005) dengan 

menggunakan menggunakan judul “ANALISIS PENGARUH SYSTEM 

QUALITY, INFORMATION QUALITY, SERVICE QUALITY TERHADAP NET 

BENEFIT PADA SISTEM KRS-ONLINE UMM”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sistem (system 

quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication) pada sistem KRS-

Online di Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model 

Delone & Mclean? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas informasi 

(information quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication) pada 
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sistem KRS-Online di Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

menggunakan Model Delone & Mclean? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan (service 

quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication) pada sistem KRS-

Online di Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model 

Delone & Mclean? 

4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan pengguna (user 

satisfication) dengan manfaat-manfaat bersih (net benefit) pada sistem KRS-

Online di Universitas Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model 

Delone & Mclean? 

5. Bagaimana mengukur tingkat kesuksesan sistem KRS-Online menggunakan 

Model Delone & Mclean pada sistem KRS-Online di Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa: 

1. Pengaruh antara kualitas sistem (system quality) dengan kepuasaan 

pengguna (user satisfication) pada sistem KRS-Online di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model Delone & Mclean. 

2. Pengaruh antara kualitas informasi (information quality) dengan kepuasaan 

pengguna (user satisfication) pada sistem KRS-Online di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model Delone & Mclean. 

3. Pengaruh antara kualitas layanan (service quality) dengan kepuasaan 

pengguna (user satisfication) pada sistem KRS-Online di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model Delone & Mclean. 

4. Pengaruh antara kepuasaan pengguna (user satisfication) dengan manfaat-

manfaat bersih (net benefit) pada sistem KRS-Online di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan Model Delone & Mclean. 

5. Tingkat kesuksesan sistem KRS-Online menggunakan model Delone & 

Mclean. 
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1.4. Batasan Penelitian 

Dalam penilitian ini, peneliti membatasi masalah berdasarkan teori tentang 

kesuksesan sistem informasi yang dikemukakan oleh Delone dan Mclean (2003) 

yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan 5 elemen Delone dan Mclean (2003) yang 

merujuk pada penilitian Livari (2005), yakni kualitas sistem (system quality), 

kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), 

kepuasan pengguna (user satisfication), dan manfaat-manfaat bersih (net 

benefit). 

2. Responden yang diteliti adalah mahasiswa UMM angkatan 2012 dan 

angkatan 2013 dengan menggunakan teknik random sampling yang artinya 

akan dilakukan pengambilan sampel terhadap mahasiswa tanpa 

memperhatikan dari jurusan manakah mahasiswa tersebut, sedangkan teknik 

penentuan jumlah sampel dengan menggunakan Rumus Slovin. 

 


