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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. KRS Online 

Pengertian KRS menurut http://dspi.usu.ac.id adalah rencana studi dari 

seorang mahasiswa untuk satu semester. Pelaksanaan sistem informasi KRS 

Online pada Universitas Muhammadiyah Malang digunakan untuk menentukan 

rencana studi pada satu semester yaitu perencanaan studi untuk semester depan 

yang akan diikuti. 

Pengertian KRS menurut www.unica.ac.id adalah kartu rencana studi 

yang harus diisi mahasiswa setiap fakultats, jurusan, program studi yang akan 

mengikuti perkuliahan pada semester yang akan diselengarakan. Pelaksanaan 

sistem KRS Online di Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan oleh 

mahasiswa dari setiap fakultas, jurusan dan program studi yang akan mengkuti 

perkuliahan pada semester yang akan datang. 

Jadi dapat disimpulkan KRS (Kartu Rencana Studi) Online merupakan 

suatu sistem online untuk membantu dalam proses pengambilan peminatan mata 

kuliah semester mendatang yang akan digunakan oleh Mahasiswa dimana saja 

dan kapan saja. Didalam sistem ini nantinya mahasiswa dipermudahkan dalam 

proses penyusunan peminatan mata kuliah. Mahasiswa hanya perlu memilih 

matakuliah yang ditampilkan atau ditawarkan pada sistem ini dimana mata 

kuliah yang ditawarkan atau ditampilkan sudah disetujui oleh kajur dan 

akademik. 

2.1.2. Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan kombinasi antar prosedur kerja, informasi, 

pengguna, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan 

dalam sebuah organisasi (Alter, 1992).Sistem Informasi diharapkan mampu 

menyediakan informasi yang up-to-date dan akurat, salah satunya adalah dengan 

menyimpan seluruh data-data yang ada secara detail. 
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Tata Sutabri dalam bukunya Analisis Sistem Informasi, mendefinisikan 

sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang diperlukan. 

Menurut O’Brien (2005:5) pengertian sistem informasi adalah suatu 

kombinasi teratur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras), 

software (piranti lunak), computer networks and data communications (jaringan 

komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan 

menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Dalam melakukan 

registrasi perkuliahan, sistem informasi KRS Online harus didukung oleh user 

yang menggunakan sistem, komputer (hardware), software, juga jaringan 

komunikasi berupa internet. Sistem informasi KRS Online digunakan oleh para 

operation agar dapat mengolah data registrasi mahasiswa dengan baik. Sistem ini 

juga digunakan oleh mahasiswa agar mudah dalam melakukan registrasi 

perkuliahan. Dalam menggunakan  sistem informasi  KRS Online diperlukan 

komputer (hardware), software, jaringan komunikasi berupa internet dan sumber 

data. 

Menurut pendapat Gordon B. Davis (1991: 91) sistem informasi adalah 

suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut 

sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Sedangkan, Menurut 

Nickerson (2001) sistem informasi adalah komponen-kmponen yang 

bekerjasama untuk menyediakan informasi yang membantu dalam operasi dan 

mengatur sebuah organisasi. Komponen merupakan bagian yang penting dalam 

sebuah sestem informasi, sama halnya dengan sistem informasi KRS Online.  

Komponen pada sistem informasi KRS Online merupakan bagian yang berguna 

untuk menyimpan, memproses data, menghasilkan data yang diinginkan. Tanpa 

adanya komponen, sistem informasi KRS Online tidak dapat berfungsi dengan 

semestinya. 
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Dari definisi-definisi diatas disimpulkan bahwa sistem informasi 

merupakan suatu sistem yang dibutuhkan dalam mengolah transaksi yang 

bersifat manajerial dan membutuhkan kombinasi antara prosedur kerja, manusia, 

dan teknologi dalam pembuatan output berupa informasi. 

2.2. Pengukuran Kesuksesan Sistem Informasi 

2.2.1. Delone and Mclean 

Pada tahun 1992 Delone and Mclean mengemukakan teori tentang 

kesuksesan sistem informasi yang dikenal dengan D&M IS Succes Model. 

Berikut gambar modelnya. 

 
Gambar 2.1 Model Kesuksesan sistem informasi Delone and Mclean (1992) 

Secara mendasar variabel dari kesuksesan sebuha implementasi sistem 

terdiri dari 3 bagian yaitu sistem itu sendiri, penggunaan dari sistem dan 

kemudian dampak yang dihasilkan dari penggunaan dan kepuasan pengguna. 

Dari gambar 1 yang dikemukakan Delone and Mclean, kesuksesan  sistem 

informasi terdiri dari 6 variabel yaitu: 

a) System quality (kualitas sistem) yang digunakan untuk mengukur kualitas 

sistem teknologi informasinya sendiri. 

b) Information quality (kualitas informasi) yang digunakan untuk mengukur 

kualitas keluaran dari sistem informasi. 

c) Use  (penggunaan) adalah penggunaan  keluaran suatu sistem oleh 

penerima/pemakai. 

d) User satisfication (kepuasan pengguna) adalah respon pemakai terhadap  

penggunaan keluaran sistem informasi. 

e) Individual impact (dampak individu) merupakan efek dari informasi terhadap 

perilaku pemakai. 
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f) Organizational impact (dampak organisasi) merupakan pengaruh dari 

informasi terhadap kinerja organisasi. 

Model kesuksesan ini didasarkan pada hubungan kausal dari dimensi-

dimensi model. Model ini tidak mengukur keenam dimensi pengukuran 

kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi mengukurnya secara 

keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya (Jogiyanto 2007). 

DeLone dan McLean (1992) dalam Livari (2005) mengasumsikan bahwa 

kualitas sistem dan kualitas informasi, secara individual dan bersama-sama, 

mempengaruhi kepuasan pengguna dan penggunaannya. Kualitas sistem 

informasi dan kualitas informasi dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang 

persepsi pengguna (user). Penggunaan dan kepuasan pengguna menjadi timbal 

balik saling terkait, dan dianggap langsung memiliki dampak individu, yang 

kemudian dampak individu ini mempengaruhi organisasi. Dengan kata lain, 

sistem informasi yang berkualitas yang memenuhi keandalan akan dapat 

memuaskan pengguna sistem informasi dan mengoptimalkan kinerja pengguna 

dan organisasinya sehingga perilaku pengguna akan mendukung teknologi 

tersebut. 

Kualitas sistem dapat diartikan bahwa karakteristik kualitas yang 

diinginkan pengguna dari sistem informasi itu sendiri. Kualitas sistem ini juga 

berarti kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi (DeLone dan 

McLean, 1992). Menurut Bailey-Pearson (1983) dalam Livari (2005) instrumen 

kualitas sistem dapat berasal dari kemudahan akses, fleksibilitas dari sistem, 

integrasi sistem dan waktu respon. Semakin tinggi kualitas sistem yang dianggap 

oleh pengguna, semakin puas mereka dengan sistem tersebut. Jika pengguna 

puas akan sistem tersebut maka akan menyebabkan pemakaian kembali. 

Pemakaian kembali yang dilakukan secara berulang-ulang akan meningkatkan 

intensitas penggunaan sistem tersebut. 

Dalam model kesuksesan DeLone dan McLean (1992), kualitas informasi 

dapat mempengaruhi penggunaan dan kepuasan pengguna sistem. Jika output 

dari sistem informasi perpustakaan berkualitas maka akan meningkatkan 
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kepuasan dan kinerja individu yang berdampak pada kepuasan dan kinerja 

organisasi. Kegunaan output sistem yang baik akan meningkatkan intensitas 

penggunaan sistem oleh pengguna. Intensitas penggunaan sistem yang tinggi 

dapat diartikan bahwa pemakaian sistem tersebut sangat bermanfaat bagi 

pengguna dan pengguna merasa puas atas sistem tersebut. 

Kepuasan pengguna dapat didefinisikan sebagai keselarasan antara 

harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh dari sistem yang dikembangkan 

Meiranto dalam Pratama (2008). Kepuasan pengguna ini 13 dapat dilihat dari 

seberapa jauh penguna percaya pada saat informasi yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang mereka perlukan (Seddon dan Kiew, 1994). 

Kepuasan pengguna seringkali digunakan sebagai ukuran pengganti dari 

efektivitas sistem informasi (Shannon dan Weaver dalam DeLone dan McLean 

(1992). Jika pengguna sistem informasi percaya bahwa kualitas sistem dan 

kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem yang digunakan adalah baik, 

mereka akan puas menggunakan sistem tersebut. Kepuasan pengguna sistem ini 

juga dapat berpengaruh terhadap individual impact. Jika pengguna sering 

memakai sistem informasi maka semakin banyak tingkat pembelajaran (degree 

of learning) yang didapat dari sistem informasi (Mc Gill et al. dalam Dody dan 

Zulaikha, 2007). Menurut Radityo dan Zulaikha (2007), peningkatan derajat 

pembelajaran ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat pengaruh 

keberadaan sistem terhadap kualitas pengguna (individual impact). 

Menurut DeLone dan McLean (1992) dalam Livari (2005), Individual 

impact merupakan suatu indikasi bahwa sistem informasi telah memberikan 

pengguna lebih memahami konteks keputusan, telah memperbaiki keputusan 

produktivitas, telah menghasilkan perubahan dalam aktivitas pengguna, atau 

telah mengubah keputusan persepsi mengenai pentingnya atau kegunaan dari 

sistem informasi. Menurut Radityo dan Zulaikha (2007), keberadaan sistem 

informasi baru akan menjadi stimulus bagi individu dalam organisasi untuk 

bekerja dengan baik. Dampak individu ini secara kolektif dapat berakibat pada 

kinerja organisasional (organizational impact). 
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Dampak organisasional ini terlihat dari distribusi informasi yang lebih 

cepat. Jika sistem informasi yang diterapkan baik dari segi kualitas sistem 

maupun kualitas informasi yang dihasilkan maka dapat menurunkan biaya 

distribusi informasi melalui penyederhanaan struktur organisasi (Malone dalam 

Radityo dan Zulaikha, 2007). Distribusi informasi yang lebih baik dapat 

mempermudah dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kualitas sistem 

(system quality) dan kualitas informasi (information quality) secara independen 

dan bersama-sama mempengaruhi baik elemen penggunaan (use) dan kepuasan 

pemakai (user satisfication). Besarnya elemen penggunaan  (use) dapat 

mempengaruhi besarnya nilai kepuasan pemakai (user satisfication) secara 

positif dan negatif. Dan penggunaan (Use)  dan kepuasan pemakai (user 

satisfication) mempengaruhi dampak individual (individual impact) dan 

selanjutnya  mempengaruhi  dampak organisasional (organiazational impact). 

Pada tahun 2003 Delone and Mclean kembali mengembangkan dan 

memperbaiki Model Kesuksesan sistem informasi yang mereka publikasikan  

tahun 1992. 

 
Gambar 2.2 Model Kesuksesan sistem informasi Delone and Mclean (2003) 
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Pada Model Kesuksesan sistem informasi ini, terdapat perubahan-

perubahan yaitu: 

a) Penambahan kualitas pelayanan (service quality) pelayanan yang diberikan 

oleh pengembang sistem informasi. 

b) Penggabungan antara dampak individual (individual impact) dan dampak 

organisasional (organizational impact) menjadi satu yakni sebagai  manfaat-

manfaat bersih (net benefit). 

Dari Setiap elemen  yang ada dalam D&M IS Succes Model masih perlu 

diuraikan lebih lanjut agar dapat lebih mudah digunakan sebagai alat ukur untuk 

mengetahui tingkat kesuksesan dari sebuah sistem informasi. Setiap item-item 

tersebut telah dikelompokkan sebagai berikut. 

a) Kualitas sistem (system quality) 

Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas informasi sistem 

itu sendiri, baik software maupun hardware. Kualitas sistem adalah performa 

dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, 

perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat 

menyediakan informasi kebutuhan pengguna (Delone, 1992). Kualitas sistem 

diukur secara subyektif oleh pemakai, sehingga kualitas sistem yang 

digunakan adalah kualitas sistem. Indikator yang digunakan mereplikasi dari 

penelitian J.Iivari (2005) terdiri atas 6 skala pengukuran yaitu, fleksibilitas 

sistem (system flexibility), integrasi sistem (system integration), Waktu 

respon (time to respon), perbaikan kesalahan (error recovery), kenyamanan 

akses (convinience of access) dan bahasa (language). 

b) Kualitas informasi (information quality) 

Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi 

(Sugiyono; 2007). Sama halnya dengan kualitas sistem, kualitas informasi 

yang dimaksud adalah kualitas informasi yang diukur secara subyektif oleh 

pemakai yang selanjutnya disebut sebagai kualitas informasi persepsi 

(perceived information quality). J.Iivari (2005) menggunakan lima skala 

pengukuran yaitu, kelengkapan (completeness), ketepatan (precision), 
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keandalan (reliability), data selalu diperbaharui (currency), bentuk dari 

keluaran (format of output). 

c) Kualitas layanan (service quality) 

Kualitas layanan sebagai sebuah perbandingan dari harapan pelanggan 

dengan persepsi dari layanan nyata yang mereka terima. Menurut DeLone 

and McLean (2003) ada tiga komponen yang mempengaruhi dari kualitas 

layanan (service quality) dan indikator diambil dari penelitian Nugroho 

yaitu, jaminan (assurance), empati (system empathy) dan system 

responsiveness. 

d) Penggunaan (use) 

Penggunaan mengacu pada seberapa sering pengguna memakai system 

informasi. Dalam kaitannya dengan hal ini penting untuk membedakan 

apakah pemakaiannya termasuk keharusan yang tidak bisa dihindari atau 

sukarela. Variabel ini diukur dengan indikator yang digunakan hanya terdiri 

dari satu item yaitu seberapa sering pengguna (user) mengunakan sistem 

informasi tersebut (frequency of use) (Jogiyanto, 2007:21). 

e) Kepuasan pengguna (user satisfication) 

Kepusasan pemakai sistem (user satisfaction) merupakan respon dan umpan 

balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap 

pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai 

seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. Mengadopsi dari 

penelitian Nugroho artikel ini menggunakan dua item yaitu, Kepuasan 

Informasi dan Kepuasan Menyeluruh. 

f) Manfaat-manfaat bersih (net benefit) 

Net benefit adalah hasil bersih atau keutungan yang dirasakan oleh individu 

dan juga organisasi setelah menerapkan sistem informasi. Artikel ini 

menggunakan lima dari enam item yang diadaptasi dari ukuran kegunaan di 

Davis. F. (1989) yakni, speed of acomplishing task, jJob performance, 

effectiveness, ease of job, usefullness in work. 
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2.3. Penelitian Terikat 

Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

mengenai Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone and Mclean. 

Tabel 2.1. Penelitian – Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

(Tahun) 
Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Radityo & 

Zulaikha 

(2007) 

Pengujian Model 

DeLone and 

McLean Dalam 

Pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen 

(kajian sebuah 

kasus) 

 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

penggunaan, 

kepuasan pemakai, 

kinerja individu 

dan kinerja 

organisasi 

Objek mahasiswa 

Univ. Diponegoro, 

pengguna sistem 

informasi 

akademik berbasis 

web, menunjukkan 

hasil yang 

cenderung tidak 

mendukung model 

kesuksesan 

D&M. 

2 Ardhini 

(2013) 

Analisa 

Kesuksesan 

Siakad ITS 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

kualitas layanan, 

pemakaian, 

kepuasan 

pengguna, manfaat 

bersih 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

kualitas layanan 

memiliki pengaruh 

positif yg 

signifikan terhadap 

pemakaian, 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

kualitas layanan 

memiliki pengaruh 

positif yg 
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signifikan terhadap 

kepuasan 

pengguna, 

kepuasan pengguna 

dan pemakaian 

memiliki pengaruh 

positif  yg 

signifikan terhadap 

manfaat bersih. 

Mengetahui item2 

apa saja yang tidak 

mendukung, dan 

apa saja harus 

ditingkatkan pada 

SI. 

3 Nurhasan 

Nugroho 

Analisis 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(PMB) Online  

Universitas 

Kristen Duta 

Wacana 

Menggunakan 

Model 

Kesuksesan 

Sistem Informasi 

DeLone dan 

McLean (D&M) 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

kualitas layanan, 

pemakaian, 

kepuasan 

pengguna, manfaat 

bersih 

Perlu adanya 

fungsi validasi data 

pada form 

pendaftaran.  

Petunjuk 

pendaftaran online 

menggunakan 

petunjuk 

penggunaan 

visualisasi gambar 

atau animasi agar 

lebih menarik dan 

mudah untuk 

dimengerti.  
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4 Muhammad 

Islam Salim 

(2014) 

Analisis 

Kesuksesan 

Sistem Informasi 

Perpustakaan 

Senayan dengan 

Pendekatan 

Model Delone 

Dan Mclean 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

kualitas layanan, 

pemakaian, 

kepuasan 

pengguna, manfaat 

bersih 

Hasil penelitian ini 

mempunyai 

implikasi bahwa 

dengan 

memperbaiki dan 

meningkatkan 

kualitas sistem dan 

kualitas informasi 

perpustkaan akan 

meningkatkan 

penggunaan dan 

kepuasan 

pengguna. Dengan 

meningkatnya 

penggunaan dan 

kepuasan pengguna 

dari sistem 

informasi maka 

akan meningkatkan 

manfaat-manfaat 

yang diberikan 

oleh sistem 

informasi 

perpustakaan yang 

dapat membantu 

siswa dalam 

kegiatan 

belajarnya. 
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5 Pujo Hari 

Saputro 

(2015) 

Model Delone 

and Mclean untuk 

Mengukur 

Kesuksesan 

E-government 

Kota Pekalongan 

Kualitas sistem, 

kualitas informasi, 

kualitas layanan, 

pemakaian, 

kepuasan 

pengguna, manfaat 

bersih 

Model DeLone and 

McLean dapat 

digunakan untuk 

mengukur 

kesuksesan E-

government pada 

pemerintahan Kota 

Pekalongan. 

 

Penelitian-penelitian pada Tabel 2.1 merupakan penelitian-penelitian 

terdahulu yang meniliti suatu sistem informasi menggunakan metode Delone and 

Mclean IS Success. Pada peneletian-penelitian tersebut, salah satu pembedanya 

adalah sistem informasi apa yang mereka teliti, variabel apa saja yang mereka 

gunakan dan hasil yang mereka peroleh. 

2.4. Model Konseptual 

Penelitian ini menggunakan variabel dari Model Delone and Mclean 

(2003) dimana sudah mengalami perubahan pada model konseptual Delone and 

Mclean (1992) untuk mengetahui suatu efektifitas sistem informasi yang akan 

diteliti. Model yang akan digunakan merupakan penelitian yang merujuk pada 

penelitian Livari (2005) yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi 

(information quality), kualitas layanan (service quality), kepuasan pengguna 

(user satisfication) dan manfaat-manfaat bersih (net benefit). Gambar 3.1 akan 

menunjukkan model konseptual yang digunakan pada penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Model Konseptual 

Kualitas sistem memiliki hubungan terhadap kepuasan pengguna. 

Ditinjau dari kualitas sistem, sistem dapat dikatakan efektif jika kepuasan 

pengguna baik. Sebaliknya jika kepuasan pengguna kurang baik maka kualitas 

sistem dari sistem informasi masih buruk. 

Kualitas informasi mempunyai hubungan dengan kepuasan pengguna. 

Dilihat dari segi kualitas informasi, sistem informasi dapat dikatakan baik dan 

efektif jika kepuasan pengguna sistem meningkat (baik). Sebaliknya jika 

kepuasan pengguna sistem tidak baik maka kualitas informasi yang dihasilkan 

dari sistem informasi masih buruk. 

Kualitas layanan mempunyai hubungan dengan kepuasan pengguna. 

Dilihat dari segi kualitas layanan, sistem informasi dapat dikatakan baik dan 

efektif jika kepuasan pengguna sistem meningkat (baik). Sebaliknya jika 

kepuasan pengguna sistem tidak baik maka kualitas layanan yang dihasilkan 

dari sistem informasi masih buruk. 

Kepuasan pengguna akan bagus jika kualitas sistem, kualitas informasi 

dan kualiatas layanan yang dihasilkan oleh sistem informasi bagus. Hal ini akan 

berpengaruh pada dampak individual dan dampak organasasional yang baik 

dimana kita bisa simpulkan memiliki manfat-manfaat bersih yang baik. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa keefektifan sistem informasi dapat dilihat 

dari 5 segi yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan 

pengguna, dan manfaat-manfaat bersih. 
2.5. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan model konseptual yang sudah dijelaskan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

2.5.1. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna 

DeLone dan McLean (1992) menemukan bahwa kualitas sistem (system 

quality) dapat mempengaruhi kepuasan pengguna (user satisfaction). Seddon dan 

Kiew (1995) mengungkapkan hasil yang serupa bahwa kepuasan pengguna (user 

satisfaction) dapat dipengaruhi oleh kualitas sistem (system quality). Penelitian 

Livari (2005) juga menunjukkan hasil bahwa kualitas sistem (system quality) 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction). Hasil tersebut juga 

sesuai 39 dengan penelitian yang dilakuklan oleh Subramanian (2005). Namun 

penelitian Dody dan Zulaikha (2007) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa 

kualitas sistem (system quality) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna (user satisfaction). 

Kualitas sistem itu sendiri dianggap dapat mempengaruhi kepuasan 

pengguna. Semakin pengguna sistem menganggap bahwa kualitas sistem 

informasi perpustakaan tersebut tinggi maka pengguna akan semakin puas 

terhadap sistem informasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H0(1) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas sistem 

(system quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication). 

H𝑎(1) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas sistem 

(system quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication). 

2.5.2. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna 

Menurut penelitian DeLone dan McLean (1992), kualitas informasi 

(information quality) suatu sistem dapat mempengaruhi kepuasan pengguna 

(user satisfaction). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Subramanian (2005). Livari (2005) mengungkapkan hal yang 

serupa bahwa kualitas informasi (information quality) mempengaruhi kepuasan 

pengguna (user satisfaction). Seddon dan Kiew (1995) menunjukkan hasil 

penelitian yang serupa bahwa kepuasan pengguna (user satisfaction) dipengaruhi 

oleh kualitas informasi (information quality). 

Hasil penelitian serupa juga dihasilkan 38 Seddon dan Yip (1992) yang 

menunjukkan bahwa kualitas informasi (information quality) dapat 

mempengaruhi kepuasan pengguna (user satisfaction). Hasil yang berbeda 

diungkapkan oleh Dody dan Zulaikha (2007) bahwa kualitas informasi 

(information quality) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 

(user satisfaction). 

Kualitas informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi dapat 

mempengaruhi kepuasan pengguna. Jika kualitas informasi yang dihasilkan 

sistem informasi perpustakaan itu baik dan akurat maka akan memuaskan 

pengguna sistem tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat 

diambil adalah: 

H0(2) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel informasi 

sistem (information quality) dengan kepuasan pengguna (user 

satisfication). 

H𝑎(2) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel informasi sistem 

(information quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication). 

2.5.3. Pengaruh Kualitas Layanan Pada Kepuasan Pengguna 

  Kualitas layanan merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi keberhasilan organisasi yang telah banyak diteliti (Wu, 2007). 

Hal tersebut dari dasar pemikiran bahwa dengan memperhatikan kualitas layanan 

sebagai tujuan strategis, maka dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan 

organisasi yang berorentasi pada pelanggan. Sehingga sistem harus 

memaksimalkan kualitas layanannya agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

(Helbig, et al., 2009). 
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  Merujuk pada pemahaman kualitas layanan berdasarkan Barnes dan 

Vidgen (2006), yang dimaksud kualitas layanan pada penelitian ini merupakan 

tahapan dimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan sistem informasi. 

Riedl (2004) serta Barnes dan Vidgen (2006) telah membuktikan bahwa kualitas 

layanan merupakan variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 

informasi. Sumiyana dan Pribadi (2010) telah membuktikan bahwa kualitas 

layanan merupakan variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 

informasi baik secara langsung maupun dengan mediasi penggunaan yang 

berulang (intention to use frequently).  

  Sejumlah riset yang telah dilakukan menemukan bukti empiris bahwa 

terdapat hubungan positif antara kualitas layanan dengan kepuasan user. 

Diantaranya adalah Kusumastuti (2010) dan Agustin (2010). Sehingga 

berdasarkan uraian tersebut dan Update DeLone and McLean Information 

System Success Model (2003), maka dapat diambil hipotesis berikut:  

H0(3) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas 

layanan (service quality) dengan kepuasan pengguna (user 

satisfication). 

H𝑎(3) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas layanan 

(service quality) dengan kepuasan pengguna (user satisfication).  

2.5.4. Pengaruh Kepuasan Pengguna Terhadap Manfaat-manfaat Bersih 

  Menurut Delonedan McLean, ada suatu rangkaian kesatuan dari entitas 

individual sampai nasionalyang dapat memberi dampak (impact) bagi aktivitas 

sistem informasi. Pemilihanmengenai dimana dampak ini harus diukur 

tergantung kepada sistem yang dievaluasidan tujuannya. Untuk menghindari 

kerumitan dalam pemodelan, merekamengelompokkan semua pengukuran 

mengenai impact menjadi satu variabel, yaitu net benefits (Widowati dan 

Achjari, 2004). 

  Kepuasan user merupakan tingkat kepuasan pengguna terhadap output, 

situsweb, dan layanan dukungan. Instrumen multiatribut yang paling banyak 

digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna informasi dapat ditemukan di 
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Ives et al. (1983) (Petter et al., 2008). Sejumlah riset yang telah dilakukan 

menemukan bukti empiris bahwa terdapathubungan positif antara kepuasan user 

dengan dampak individu. Diantaranya adalahRoldán dan Leal (2003) pada 

penelitian mengenai Executive Information System (EIS) menemukan adanya 

pengaruh positif antara kepuasan user dengan dampak individual. Begitu pula 

temuan McGill et al. (2000) pada penelitian mengenai End User Development 

Success bahwa kepuasan user memiliki pengaruh yang kuat terhadap dampak 

individual. Berdasarkan sejumlah temuan riset di atas, dapat diajukan hiptesis 

sebagai berikut: 

H0(4) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepuasan 

pengguna (user satisfication) dengan manfaat-manfaat bersih (net 

benefit). 

H𝑎(4) : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepuasan pengguna 

(user satisfication) dengan manfaat-manfaat bersih (net benefit). 

 


