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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mencoba 

memberikan bukti mengenai pengaruh pada sistem informasi UMM. Penelitian 

ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode 

survei. Survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuisoner kepada mahasiswa 

UMM dengan maksud mendapatkan data opini individu untuk menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi sistem KRS-Online di UMM. Sebagai pendukung 

data primer, peneliti menggunakan data sekunder berupa studi pustaka, literatur, 

dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.1.2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek atau variabel yang akan digunakan adalah 

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

layanan (service quality), kepuasan pengguna (user satisfication) dan manfaat-

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

Muhammadiyah Malang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan melihat 

kendala biaya dan waktu penelitian yang tersedia, mendorong para peneliti 

menggunakan pendekatan sampel. Sekaran (2003) mengatakan sampel adalah 

sebagian dari populasi, yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Menurut Prof. Rozani Nasution, dasar dari perlunya pengambilan 

sampel adalah  sebagai berikut: 

 Keterbatasan waktu
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 Penghematan biaya dan tenaga 

 Lebih cepat dan dapat ditangani lebih teliti 

Pengambilan sampel merupakan salah satu jalan yang dipilih karena tidak 

semua populasi dapat diteliti. Metode sampling yang digunakan adalah metode 

random sampling yang artinya akan dilakukan pengambilan sampel terhadap 

mahasiswa tanpa memperhatikan dari jurusan manakah mahasiswa tersebut. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010b:95) hal ini dilakukan karena anggota 

populasi yang diinginkan hanya mengandung satu ciri. Sampel yang baik 

merupakan sampel yang akurat (tidak bias) dan tepat, sehingga dapat 

memberikan hasil penelitian yang diharapkan serta tidak menyesatkan (Jogiyanto 

2007). Alasan peneliti memilih sampel mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang karena mereka merupakan user dari sistem informasi KRS-Online 

UMM. 

Diketahui user dari pengguna sistem informasi KRS-Online UMM 

sebanyak 26000 mahasiswa dari sumber website. Dilihat dari batasan masalah, 

sampel yang digunakan adalah mahasiswa angkatan 2012 dan 2013 Universitas 

Muhammadiyah Malang yaitu sebanyak 13000 mahasiswa yang dikarenakan 

setengah dari total keseluruhan mahasiswa adalah 26.000. Teknik pengukuran 

ukuran sampel ini menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan error 

sebesar 10%. 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
     (1) 

Keterangan: 

n   = Ukuran sampel 

N  = Ukuran populasi 

e   = Taraf kesalahan error sebesar 0.10 (10%) 

Dari rumus di atas, maka besar sampel (n) dengan populasi (N) sebanyak 

13000 mahasiswa adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
13000

1+13000(0.10)2
= 99,23   (2) 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 99,23 dapat kita bulatkan menjadi 

100 maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 orang. 

3.3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lima variabel pada model kesuksesan Delone 

and Mclean (2003) untuk mengukur kesuksesan penerapan KRS-Online UMM, 

selanjutnya dari variabel tersebut dicari indikator yang didapat adalah indikator 

yang sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti terdahulu, untuk lebih lengkapnya 

sebagai berikut: 

1. Kualitas sistem (system quality) 

Kualitas sistem biasanya berfokus pada karakteristik kinerja sistem. 

Menurut DeLone dan McLean dalam Livari (2005) kualitas sistem 

merupakan sistem ciri karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem 

informasi 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 Mclean 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 yakni:  

a. Fleksibilitas sistem (system flexibility) 

Fleksibilitas suatu sistem informasi menunjukan bahwa sistem 

informasi yang diterapkan tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem informasi dalam 

melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan memenuhi 

kebutuhan pengguna. Pengguna akan merasa lebih puas menggunakan 

suatu sistem informasi jika sistem tersebut fleksibel dalam memenuhi 

kebutuhan pengguna. 
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Dalam kasus sistem KRS-Online UMM, terjadinya perubahan-

perubahan (up-to-date) dalam dalam pemrosesan KRS akan 

mempengaruhi pengguna dalam penggunaannya. Item-item yang dapat 

mewakili indikator fleksibilitas disini yaitu perubahan pada pemrosesan 

login yang dulunya harus menggunakan reset password menjadi 

menggunakan PIC mahasiswa, terdapat perubahan tampilan sistem 

KRS-Online dan apakah perubahan oleh sistem sudah memenuhi 

kebutuhan pengguna untuk melakukan KRS. 

b. Integrasi sistem (system integration) 

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep 

kunci dar isistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling 

berhubungan satu sama lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan 

keperluan integrasinya. Salah satu di antaranya adalah dengan arus data 

faktual atau potensial di antara mereka.Aliran informasi di antara sistem 

sangat bermanfaat apabila data di dalam file dari satu sistem diperlukan 

juga oleh sistem yang lainnya. 

Sistem KRS-Online mempunyai hubungan sistem dengan sistem 

lainnya yaitu infoKHS dalam management data kemahasiswaan, apakah 

data yang diinputkan oleh sistem KRS-Online selalu berintegerasi 

dengan benar dengan sistem infoKHS. Berkualitas baik dalam hal 

integrasi yang dimaksud bisa dalam hal keakuratan apakah data yang 

ada pada sistem infoKHS sudah tepat dengan apa yang pengguna 

inputkan pada sistem KRS-Online. Contohnya data mata kuliah yang 

dipilih oleh pengguna untuk semester depan. 

c. Waktu respon (time to respon) 

Yang dimaksud adalah aktu respon yg diberikan oleh antar 

muka/interface ketika user merequest/ mengirim permintaaan ke 

komputer. Secara umum, pengguna menginginkan bahwa program 

aplikasinya dapat memberikan waktu tanggap yang sependek-

pendeknya. Tetapi waktu tanggap yang baik memang tidak dapat 
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ditentukan, karena ada banyaknya aspek yang mempengaruhi. Contoh 

ketika kita membuka situs KRS-Online, seberapa cepat situs akan 

menampilkan tampilan halaman situs tersebut atau seberapa cepat situs 

tersebut merespon ketika pengguna meklik beberapa fungsi tombol. 

d. Perbaikan kesalahan (error recovery) 

Perbaikan merupakan hal yang wajib bagi suatu sistem informasi, 

dimana jika sistem itu mengalahi kesalahan atau eror akan sesegeranya 

dilakukan perbaikan (maintenance). Karena jika sistem itu mengalami 

kesalahan, sistem tidak akan bisa diakses oleh pengguna. Ketika sistem 

KRS-Online mengalami down (error) pada server, seberapa cepat 

developer menangani perbaikan situs dan seberapa cepat situs bisa 

kembali digunakan. 

e. Kenyamanan akses (convinience of access) 

Sistem akan dikatakan baik jika memberikan dampak bagus pada 

pengguna salah satunya adalah kenyamanan akses dimana jika sistem 

tersebut susah diakses akan mempengaruhi kualitas sistem tersebut. 

Pembuktian bahwa sistem KRS-Online UMM dapat dengan mudah dan 

nyaman digunakan oleh pengguna menjadi item pada indikator ini. 

f. Bahasa (language) 

Kemudahan menggunakan sistem informasi bukan hanya terletak 

bagaimana sistem itu dibuat, tetapi juga bagaimana sistem itu 

berinteraksi kepada pengguna. Salah satunya adalah melalui bahasa, 

bahasa seperti apa yang digunakan oleh sistem informasi tersebut. 

Penyampaian bahasa yang baik merupakan faktor yang menentukan 

bagaimana sistem tersebut memiliki kualitas sistem yang baik. Apakah 

sistem KRS-Online dapat berinteraksi dengan baik dengan pengguna 

melalui bahasa yang digunakan sehingga mudah dimengerti dan 

penyajian tata bahasa yang baik oleh sistem tersebut. 
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2. 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 enam skala 

pengukuran sebagai berikut:  

a. Kelengkapan (completeness) 

Sistem informasi dikatakan memiliki informasi yang berkualitas 

jika informasi yang dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap ini 

sangat dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. 

Informasi yang lengkap ini mencakup seluruh informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. Jika 

informasi yang tersedia dalam sistem informasi lengkap maka akan 

memuaskan pengguna. Pengguna mungkin akan menggunakan sistem 

informasi secara berkala setelah merasa puas terhadap sistem tersebut. 

Sistem KRS-Online harus memiliki kelengkapan informasi untuk 

pemrosesan KRS yang akan dilakukan oleh pengguna, informasi 

tersebut salah satunya seperti informasi mata kuliah, kelas, kapasitas 

kelas, dan lain lain. Item yang akan digunakan untuk mewakili indikator 

ini adalah apakah informasi yang terdapat pada sistem KRS-Online 

sudah lengkap untuk digunakan oleh pengguna dalam pemrosesan KRS 

dan apakah instruksi yang terdapat pada sistem KRS-Online sudah 

lengkap agar pengguna dapat menggunakan sistem tersebut dengan 

benar. 

b. Ketepatan (precision) 

Ketepatan informasi adalah tingkat ketepatan antara informasi 

yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh 

sistem. Ketepatan mempengaruhi sistem tersebut memberikan informasi 

yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengguna. Item yang akan 



 
  

30 
 

mewakili indikator ini merupakan ketepatan informasi yang ada pada 

sistem dengan informasi yang sebenarnya karena disini bisa terjadi 

kesalahan informasi oleh operator yang menginputkan informasi yaitu 

informasi penyajian mata kuliah dan informasi instruksi pemilihan mata 

kuliah. 

c. Keandalan (reliability) 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat 

diandalkan atau dapat dipercaya. Jika informasi tersebut dapat 

diandalkan maka sistem informasi tersebut layak digunakan. Keandalan 

informasi ini adalah kekuatan sistem informasi dari kesalahan yang akan 

diterima oleh pengguna. Sistem KRS-Online UMM harus memiliki sifat 

keandalan yang akan sangat berpengaruh oleh pengguna, dimana 

pengguna tersebut dapat mempercayai informasi yang sudah tertera 

pada sistem dan akan dipergunakan oleh pengguna. 

d. Data selalu diperbaharui (currency) 

Informasi yang baik adalah informasi yang up-to-date yaitu sistem 

informasi tersebut memiliki data informasi yang selalu diperbaharui 

dengan informasi yang baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna saat 

itu juga. Contohnya pembaharuan informasi penambahan mata kuliah 

yang dikarenakan kurikulum baru atau penghapusan mata kuliah, 

pembaharuan informasi mengenai kapan tanggal pengisian KRS 

berakhir. 

e. Bentuk dari keluaran (format of output). 

Sistem informasi yang memudahkan pengguna untuk memahami 

informasi yang disediakan oleh sistem informasi mencerminkan kualitas 

informasi yang baik. Penyajian informasi pada sistem informasi harus 

disajikan dalam bentuk yang tepat, maka dengan begitu informasi yang 

dihasilkan dianggap berkualitas sehingga memudahkan pengguna untuk 

memahami informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. 
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Item-item yang akan digunakan adalah mengenai bentuk 

informasi yang dijabarkan oleh KRS-Online UMM dapat dengan mudah 

dipahami oleh pengguna dan apakah penyajian informasi tersebut sudah 

tepat menurut presepsi pengguna.  

3. 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) artikel ini mereplikasi indikator penelitian Nugroho 

yaitu: 

a. Jaminan (assurance) yaitu jaminan kualitas yang diberikan sistem. 

Jaminan kualitas sistem tersebut dapat menyangkut keamanan yang 

dirasakan oleh pengguna dalam mengakses sistem, ini bisa dikatakan 

sistem tersebut menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh pengguna itu 

benar dan jaminan tersebut merupakan layanan oleh sistem. Item-item 

yang mewakili indikator ini yaitu keamanan akses yang terjamin oleh 

sistem KRS-Online UMM jika pengguna menggunakan sistem tidak 

terjadi kesalahan, jika pengguna memilih mata kuliah maka sistem akan 

menjamin data yang diinputkan pengguna tersebut tidak mengalami 

kesalahan, dan jaminan bahwa operator yang mengelola sistem tersebut 

sudah memiliki pengetahuan yang baik dalam menggunakan sistem agar 

tidak terjadi kesalahan diluar wewenang pengguna. 

b. Empati (system empathy) yaitu kepedulian sistem terhadap pengguna 

yang artinya sistem memberikan saran/masukan kepada pengguna untuk 

memberikan layanan yang lebih baik, contohnya ketika sistem KRS-

Online UMM memberikan saran agar pengguna menggantikan password 

ketika sudah melakukan login untuk meningkatkan keamanan data. 

Apakah sistem KRS-Online UMM sudah memberikan layanan lupa 

password yang baik ketika pengguna tidak bisa login juga merupakan 

item-item pada indikator ini, juga apakah sistem KRS-Online 
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menyediakan bantuan terakhir ketika pengguna mengalami kesulitan 

yaitu kontak yang bisa dihubungi oleh pengguna. 

c. System responsiveness yaitu kualitas respon sistem layanan terhadap 

aksi yang dilakukan oleh pengguna. Layanan yang dimaksud seperti 

“warning message” jika jadwal kuliah yang dipilih pengguna penuh dan 

bentrok. Item-item tersebut dapat mewakili apakah sistem KRS-Online 

UMM memiliki respon atas aksi yang dilakukan oleh pengguna. 

4. 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. 

Kepuasan sering dipakai sebagai proksi akan kesuksesan sebuah sistem 

informasi. Sejauh mana sistem ini berhasil atau gagal memenuhi setiap 

aspirasi ini, pengguna menjadi lebih atau kurang puas. Paling tidak, 

perangkat itu diharapkan berguna. Selain itu, semakin berguna perangkat itu, 

pengguna juga akan semakin puas. Mengadopsi dari DeLone and McLean 

(2003) dari penelitian Nugroho artikel ini menggunakan dua item yaitu: 

a. Kepuasan Informasi adalah perbedaan antara informasi yang dibutuhkan 

serta informasi yang diterima. “Secara umum kepuasan informasi 

sebagai hasil perbandingan pengharapan atau kebutuhan sistem 

informasi dengan kinerja sistem yang diterima” (Remenyi Smith). 

Sudah selayaknya sistem KRS-Online UMM dapat memenuhi harapan 

pengguna dalam kebutuhan informasi yang didapatkan pada sistem, jika 

kebutuhan pengguna sudah terpenuhi maka kepuasan itu sendiri akan 

muncul dalam penggunaan sistem. Dalam item ini akan dibuat 

pertanyaan mengenai kepuasaan terhadap informasi yang diterima oleh 

pengguna, apakah terdapat kepuasan informasi yang baik pada sistem 

KRS-Online UMM. 
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b. Kepuasan Menyeluruh adalah salah satu bentuk kepuasan secara global 

atas semua sistem yang sudah disajikan dan dilakukan interaksi 

mengenai tingkat kepuasan layanan, informasi dan sistem. Apakah 

sistem KRS-Online sudah memiliki kualitas baik yang mencakup 

kualitas layanan, kualitas informasi dan kualitas sistem, item disini akan 

mempertanyakan pada presepsi pengguna apakah sistem sudah memiliki 

kepuasan menyeluruh. 

5. 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 

oleh Davis. F (1989) yakni: 

a. Speed of acomplishing task yaitu manfaat yang didapat dari sistem untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Contoh manfaat yang dapat 

mewakili indikator disini adalah sistem KRS-Online UMM tidak 

membuang-buang waktu pengguna dalam pengisian KRS. 

b. Job performance yaitu manfaat yang didapat dari sistem dimana kinerja 

pengguna menjadi lebih baik. Item yang akan digunakan adalah apakah 

sistem KRS-Online UMM memliki kelebihan dimana pengguna dapat 

dengan mudah meningkatkan skill untuk melakukan pengisian KRS. 

c. Effectiveness yaitu dimana sistem dapat memberikan efektivitas kepada 

pengguna dengan menggunakan sistem. Efektif dapat dilihat pada 

pencapaian target yang berkaitan dengan waktu, salah satu nya 

penghematan waktu/peningkatan penggunaan waktu. Item-item yang 

akan digunakan untuk sistem KRS-Online adalah apakah sistem KRS-

Online UMM tidak bertele-tele dan rumit sehingga penggunaan sistem 

dapat mencapai kualitas dan kuantitas waktu yang lebih cepat dari yang 

diperkirakan. 

d. Ease of job yaitu kemudahan dalam bekerja dengan menggunakan 

sistem, dimana pengguna dapat merasakan manfaat dalam kemudahan 
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pemrosesan KRS-Online UMM dengan menggunakan sistem. Salah satu 

itemnya adalah sistem mempermudah dalam pemilihan sajian mata 

kuliah. 

e. Usefullness in work yaitu kegunaan sistem terhadap pengguna, apakah 

sistem tersebut penting untuk dunia perkuliahan dan dalam presepsi 

pengguna sistem tersebut berguna. Item-item yang mewakili indikator 

ini adalah apakah sistem KRS-Online UMM berguna dalam memilih 

sajian mata kuliah dan apakah sistem KRS-Online bermanfaat bagi 

dunia perkuliahan. 

Dari 5 variabel yang sudah dijelaskan, kita mempunyai banyak indikator-

indikator yang mempengaruhi variabel. Indikator mempunyai 1 sampai 3 item 

pertanyaan yang dapat mewakili penjelasan mengenai indikator tersebut. Dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 item-item pertanyaan yang akan disebarkan kepada 

responden. 

Tabel 3.1 Variabel Pengukuran dan Item Pertanyaan Kesuksesan 

Variabel Sumber Indikator Item-Item 

Kualitas 

Sistem 

J.Livari 

(2005) 

Fleksibilitas 

sistem 

Apakah perubahan (update) sistem 

KRS-Online menjadikan anda 

lebih mudah dalam memprosesnya 

Perubahan pada proses login 

membuat sistem KRS-Online  

menjadi lebih mudah 

Perubahan tampilan sistem KRS-

Online menjadi lebih baik 

Integerasi sistem 

Sistem KRS-Online memiliki 

kemampuan yang baik dalam 

pertukaran informasi dengan 

sistem infoKHS 

Waktu Respon Sistem KRS-Online memiliki 
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waktu respon yang cepat 

Perbaikan 

Kesalahan 

Apabila terjadi kesalahan sistem, 

KRS-Online mampu kembali ke 

kondisi semula (recover) dengan 

cepat 

Sistem KRS-Online mampu 

menangani perbaikan server 

dengan cepat 

Kenyamanan 

Akses 

Saya merasa nyaman dan mudah 

dalam menggunakan sistem KRS-

Online 

Bahasa 

Saya dapat dengan mudah 

mengerti bahasa yang dimaksud 

oleh sistem KRS-Online 

Sistem KRS-Online memiliki tata 

bahasa yang baik 

Kualitas 

Informasi 

J.Livari 

(2005) 

Kelengkapan 

Informasi-informasi untuk 

melakukan pemprosesan KRS 

sudah lengkap pada sistem KRS-

Online 

Sistem KRS-Online memiliki 

instruksi pemilihan mata kuliah 

yang tersaji secara lengkap 

Ketepatan 

Penyajian mata kuliah pada sistem 

KRS-Online sudah sesuai dengan 

semesternya 

Instruksi pemilihan mata kuliah 

pada sistem KRS-Online sudah 

tepat 
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Keandalan 

Informasi-informasi yang disajikan 

sistem KRS-Online dapat saya 

andalkan/percaya untuk 

melakukan KRS 

Selalu 

diperbaharui 

Informasi-informasi yang saya 

dapatkan dari sistem KRS-Online 

adalah informasi yang terbaru dan 

selalu diperhabarui 

Bentuk dari 

keluaran 

Bentuk informasi yang dijabarkan 

sistem KRS-Online mudah 

dipahami pengguna 

Penyajian informasi dalam sistem 

KRS-Online jelas 

Kualitas 

Layanan 

Delone and 

Mclean 

(2003) 

Jaminan 

Saya merasa aman dalam 

mengakses sistem KRS-Online 

Saya merasa terjamin dalam 

memilih mata kuliah pada sistem 

KRS-Online 

Saya merasa admin KRS-Online 

memiliki pengetahuan untuk 

menangani sistem  KRS-Online 

Empati 

Sistem memberikan saran untuk 

menggaanti password agar 

meningkatkan keamanan data 

mahasiswa 

Sistem KRS-Online memberikan 

layanan lupa password dengan 

baik 

Sistem KRS-Online memberikan 
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masukan kontak person jika 

mengalami kesulitan 

Responsivenes 

Saya akan mendapatkan "Warning 

Message" apabila jadwal kuliah 

yang saya pilih penuh 

Saya akan mendapatkan "Warning 

Message" apabila jadwal kuliah 

yang saya pilih bentrok 

Kepuasan 

Pengguna 

Delone and 

Mclean 

(2003) 

Kepuasan 

Informasi 

Saya merasa puas dengan 

informasi yang ada pada sistem 

KRS-Online 

Kepuasan 

Menyeluruh 

Saya merasa puas dengan sistem 

KRS-Online yang ada 

Manfaat-

manfaat 

Bersih 

Davis 

(1989) 

Speed of 

acomplishing 

task 

Proses pengisian KRS-Online 

tidak rumit sehingga tidak 

membuang waktu 

Pemrosesan KRS-Online tidak 

memerlukan waktu yang banyak 

Job 

Performance 

Setelah saya melakukan 

pemrosesan KRS-Online berkali-

kali, saya menjadi lebih 

memahami prosesnya 

Effectiveness 

Pemrosesan KRS-Online tidak 

bertele-tele 

Pemrosesan KRS-Online tidak 

rumit 

Ease of Job Saya merasa mudah dalam 
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penyusunan KRS dengan 

menggunakan sistem KRS-

Online 

Sistem KRS-Online 

mempermudah saya dalam 

memilih sajian mata kuliah 

Usefullness in 

work 

Sistem KRS-Online berguna 

dalam memilih sajian mata kuliah 

Sistem KRS-Online bermanfaat 

bagi kehidupan perkuliahan 

 

Dari Tabel 3.1 dapat kita lihat item-item yang digunakan mempunyai 37 

item pertanyaan yang sudah mewakili setiap indikatornya sendiri yaitu: 

 Fleksibilitas sistem mempunyai 3 item pertanyaan 

 Integrasi sistem mempunyai 1 item pertanyaan 

 Waktu respon mempunyai 1 item pertanyaan 

 Perbaikan kesalahan mempunyai 2 item pertanyaan 

 Kenyamanan akses mempunyai 1 item pertanyaan  

 Bahasa mempunyai 2 item pertanyaan  

 Kelengkapan mempunyai 2 item pertanyaan  

 Ketepatan mempunyai 2 item pertanyaan  

 Keandalan mempunyai 1 item pertanyaan 

 Selalu diperbaharui mempunyai 1 item pertanyaan  

 Bentuk dari keluaran mempunyai 2 item pertanyaan  

 Jaminan mempunyai 3 item pertanyaan  

 Empati mempunyai 3 item pertanyaan  

 Responsiveness mempunyai 2 item pertanyaan  

 Kepuasan informasi mempunyai 1 item pertanyaan  
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 Kepuasan menyeluruh mempunyai 1 item pertanyaan  

 Speed of acomplishing task mempunyai 2 item pertanyaan  

 Job performance mempunyai 1 item pertanyaan  

 Effectiveness mempunyai 2 item pertanyaan  

 Ease of job mempunyai 2 item pertanyaan  

 Usefullness in work mempunyai 2 item pertanyaan 

Jumlah pertanyaan bisa dibuat dari yang telah ditetapkan sebagai item 

cadangan (http://smkn20.ucoz.com/). Banyaknya butir pertanyaan per tiap 

indikator merupakan aspek yang dapat mewakili mengenai indikator tersebut 

yang terdapat pada sistem KRS-Online. Setelah mendapatkan hasil dari kuisoner 

maka akan dilanjutkan ke tahap analisis data. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui 

metode survei dengan menggunakan kuisioner. Kuesioner merupakan alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Data primer yang dimaksud merupakan 

persepsi dari responden mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Kuisioner diberikan secara langsung kepada masing-masing 

responden dan mengumpulkannya pada waktu yang telah disepakati. Data yang 

diolah merupakan data primer yang dikumpulkan dari kuisioner yang disusun 

berdasarkan indikator dalam variabel dengan menggunakan skala likert. Jawaban 

dari setiap item instrument akan dinilai dengan menggunakan angka penilaian 

yaitu: 

 

Tabel 3.2 Skor Penilaian Kuesioner dalam Skala Likert 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Setuju 

(S) 

Sangat Setuju 

(SS) 

1 2 3 4 
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Pengukuran setiap item yang diperoleh dari kuisoner yang disebarkan 

akan diukur dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat 

tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti setuju (S), 4 berarti 

sangat tidak setuju (ST). Semakin tinggi skor variabel ini berarti kualitas sistem 

semkin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor ini berarti kualitas sistem 

semakin rendah/buruk berdasarkan presepsi pengguna. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Metode analisis berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil 

jawaban responden yang diterima, prosedur analisis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

3.5.1. Instrumen Penelitian 

  Untuk melakukan uji kualitas data primer ini, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan uji realiabilitas. 

a. Uji Validitas 

 Sekaran (2003) dalam (Lauw dkk, 2012) mengemukakan bahwa uji 

validitas menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-

sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur, berdasarkan teori-teori dan 

ahli. Dengan kata lain semakin tinggi validitas suatu test maka alat test tersebut 

semakin tepat mengenai sasarannya. Selanjutnya Sugiyono (2004) dalam Lauw, 

dkk (2012) menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu item pertanyaan dalam 

mendefinisikan suatu variabel. 

Untuk menguji content validity, digunakan alat uji SPSS 2.1 for Windows 

yang mengindikasikan bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur 

variabel terlihat benar-benar mengukur variabel tersebut. Menurut Widiyanto, 

Joko (2010), koefisien korelasi dalam uji validitas dapat dilakukan dengan angka 

kasar sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√𝑁 ∑ 𝑋
2

−(∑ 𝑋)2.√𝑁 ∑ 𝑌−(∑ 𝑌)2

   (3) 
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Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi 

X = Skor item 

𝑌 = Skor total 

𝑁 = Banyaknya subjek 

Validitas instrumen dikalibrasi dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment untuk mencari r hitung yang merupakan koefisien korelasi 

antara skor butir dengan skor total. Hasil pengujian validitas ini kemudian 

dibandingkan dengan r tabel, dimana  dengan  tingkat  signifikansi  0,1  

(peluang  kesalahan  10%) dan n = 10, akan diperoleh angka r tabel dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

 Apabila r hitung > r tabel, maka butir pernyataan tersebut valid.  

 Apabila r hitung ≤ r tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid 

(gugur).  

Item yang tidak valid atau gugur akan dibuang jika indikator tersebut 

memiliki item cadangan. Item yang tidak valid atau gugur akan diganti oleh 

item baru jika tidak memiliki item cadangan pada suatu indikator. 

b. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan item- item 

pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu 

bentuk kuesioner. Sekaran (2003) dalam Lauw, dkk (2012) mengemukakan 

bahwa uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui stabilitas dan konsistensi di 

dalam pengukuran. Uji reliabilitas dapat dilakukan sacara bersama-sama 

terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun 

sebaiknya uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar 

kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui variabel mana yang tidak reliabel. 

Pengujian reliabilitas dengan menggunakan cronbach alpha α. Koefisien 

croncbach alpha. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 
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𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

∑ 𝜎𝑡
2)    (4) 

Keterangan: 

𝑟11 = Koefisien reliabilitas instrumen yang dicari 

𝑘  = Jumlah butir pertanyaan atau jumlah soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = Jumlah variansi skor butir ke-i 

𝑖  = 1,2,3,4,...n 

𝜎𝑡
2  = Variansi total 

 Berikut Pedoman reliabilitas instrumen untuk mengetahui tinggi 

rendahnya reliabilitas instrumen yang dikemukakan oleh Arikunto (2002) 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Pedoman Reliabilitas 

Ukuran Nilai Keterangan 

0,800 – 1,000 Reliabitias sangat tinggi 

0,600 – 0,799 Reliabilitas tinggi 

0,400 – 0,599 Reliabilitas sedang 

0,200 – 0,399 Reliabilitas rendah 

0,000 – 0,199 Tidak reliable 

 

Instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi jika nilai yang 

dihasilkan adalah 0,800 - 1,000 (Ghozali; 2002). Reliabilitas tinggi jika nilai 

yang dihasilkan adalah 0,600 – 0,799. Reliabilitas sedang jika nilai yang 

dihasilkan adalah 0,400 – 0,599. Reliabilitas rendah jika nilai yang dihasilkan 

adalah 0,200 – 0,399. Tidak reliable jika nilai yang dihasilkan adalah 0,000 – 

0,199. 
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3.6. Uji Hipotesa 

3.6.1. Uji Pengaruh Parsial (uji t) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila 

tingkat signifikan lebih kecil dari 0,1 maka Ha diterima. Demikian pula 

sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,1 maka Ha ditolak. Bila Ha 

diterima dan H0 ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011:98). 

 Pada penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independent dengan variabel dependent secara parsial (sendiri-sendiri), 

yaitu variabel system quality, variabel information quality, variabel service 

quality terhadap variabel user satisfaction dan variabel user satisfication 

terhadap net benefit. Rumus mencari t-hitung menurut J. Livari (2005) sebagai 

berikut: 

𝑡 = r
√n−2

√1−r2
     (5) 

Keterangan: 

t = t hitung 
r = koefisien korelasi 
n = jumlah data 

  T hitung akan menghasilkan nilai per variabel pada variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Setelah mendapatkan nilai t hitung, t hitung akan 

dibandingkan dengan t tabel, t tabel tersebut dapat kita dapatkan dengan rumus 

berikut: 

𝑡 = ( 
𝑒

2
 )  ;   𝑛 − 𝑘 − 1   (6) 

Keterangan: 

t  = t tabel 
e = kesalahan error (10%) 
n = jumlah responden 
k = jumlah variabel bebas pada variabel terikat 
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  Hasil dari t hitung akan dibandingkan dengan t tabel yang akan 

menghasilkan hipotesa-hipotesa yang diharapkan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 Apabila t hitung > t tabel, maka hipotesa yg akan digunakan adalah H𝑎 yang 

menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara variable bebas dengan 

variabel terikat.  

 Apabila t hitung ≤ t tabel, hipotesa yg akan digunakan adalah H0 yang 

menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable bebas 

dengan variabel terikat. 

3.6.2. Pengukuran Kesuksesan 

 Poin pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini tersaji dalam 

variabel penelitian. Poin dan variabel ini didapatkan dari hasil penyebaran 

kuisoner. Pembobotan dilakukan oleh respoden yang sudah mengisi kuisoner. 

Tingkat kesuksesan dari item pengukuran terhadap variabel yang dipilih pada 

tiap item pengukuran mengadopsi tingkatan kesuksesan yang dihasilkan oleh 

Purwanto, Arie (2007). 

Tabel 3.4 Tingkatan Kesuksesan 

Tingkat % Kesuksesan Makna 

1 0 – 20% Sangat Tidak Sukses (STS) 

2 21 – 40% Tidak Sukses (TS) 

3 41 – 60% Cukup Sukses (CS) 

4 61 – 80% Sukses (S) 

5 81 – 100% Sangat Sukses (SS) 

 

Tabel 3.3 menjelaskan jika hasil dari penghitungan kesuksesan sistem 

informasi tersebut antara 0-20% maka sistem tersebut termasuk dalam kategori 

sangat tidak sukses, jika 21-40% maka sistem tersebut termasuk dalam kategori 

tidak sukses, jika 41-60% maka sistem tersebut termasuk dalam kategori cukup 
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sukses, jika 61-80% maka sistem tersebut termasuk dalam kategori sukses, jika 

81-100% maka sistem tersebut termasuk dalam kategori sangat sukses. 

Dari data 100 tanggapan responden, selanjutnya akan dicari nilai total 

rata-rata item. 

 

Rata − rata item pengukuran =
∑(skala x bobot skala item pengukuran)

Jumlah responden
  (7) 

 

Kemudian dicari bobot rata-rata item pengukuran yaitu dengan membagi 

total rata-rata item pengukuran dibagi banyaknya item pengukuran yang 

dipergunakan (21 item pengukuran). 

 

Bobot rata − rata item pengukuran =
total  rata−rata item pengukuran

total item pengukuran
  (8) 

 

Langkah selanjutnya adalah mencari presentase kesuksesan. Bobot rata-

rata item pengukuran dibagi dengan nilai maksimal dari skala tingkat 

kesuksesan yaitu 5 kemudian dikalikan dengan 100%. Pembagian tingkat 

kesuksesan sistem informasi ini mengacu pada penelitian Utami, Ardhini yang 

mengadopsi dari penelitian Purwanto, Ari (2007). 

 

Presentase Kesuksesan SI =
bobot  rata−rata item pengukuran

nilai maksimal skala tingkat kesuksesan
 𝑥 100% (9) 

 


