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ABSTRAK
Dunia pendidikan memiliki tantangan yang sangat besar diantaranya adalah peran
serta dunia pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut,
maka institusi perguruan tinggi membutuhkan dukungan akan sistem informasi yang baik,
agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efisien, efektif,
meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan serta juga dapat meningkatkan
keunggulan kompetitif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk menguji pengaruh kualitas sistem,
kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pemakai SIMAK. 2. Untuk
menguji pengaruh kepuasan pemakai terhadap manfaat bersih. 3. Untuk menguji pengaruh
kematangan SIMAK terhadap kepuasan pemakai dan manfaat bersih.
Sampel dalam penelitian berjumlah 150 yang disebar kepada pemakai sistem
informasi akademik pada STMIK El Rahma Yogyakarta , yang terdiri dari seluruh dosen,
pegawai yang menggunakan dan mengembangkan SIMAK serta mahasiswa. Metode
Analisa Data menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil uji menunjukkan :1. Terdapat
pengaruh positif dan signifikan kualitas sistem terhadap kepuasan pemakai. 2. Terdapat
pengaruh positif dan signifikan kualitas layanan terhadap kepuasan pemakai. 3. Terdapat
pengaruh positif dan signifikan kepuasan pemakai terhadap manfaat bersih. 4. Terdapat
pengaruh positif tetapi tidak signifikan kematangan sistem informasi terhadap kepuasan
pemakai. 5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kematangan sistem informasi terhadap
manfaat bersih.
Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas
Layanan, Kepuasan Pemakai, Kematangan Sistem Informasi, Manfaat Bersih.

ABSTRACT
Education Institution has enormous challenges include the role of education in preparing
qualified human resources and the development of science and technology. To address
these challenges, the higher education institutions need to support good information system,
so that all activities are carried out can be run efficiently, effectively, improving the quality of
education and services, and also can improve competitive advantage.
The purpose of this study was to: 1. Analise effect of system quality, information
quality and service quality on academic information system (SIMAK) user satisfaction. 2.
Analise effect net benefits on user satisfaction. 3. Analise effect of maturity information
system on user satisfaction and net benefits.
The sample totaled 150 are distributed to users of academic information system at
STMIK El Rahma Yogyakarta , which consists of lecturer, employees who use and develop
SIMAK and students. Methods of Data Analysis using Partial Least Square (PLS). The test
results showed: 1. There is a positive and significant impact quality of system on user
satisfaction. 2. There is a positive and significant impact quality of service on user
satisfaction. 3. There is a positive and significant impact of net benefits on user satisfaction.
4. There is positive impact but not significant maturity of information system on user
satisfaction. 5. There is a positive and significant impact on information systems maturity to
net benefits.

Keywords : Academic Information Systems, System Quality, Information Quality, Service
Quality, User Satisfaction, Information Systems Maturity, Net Benefits.
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KP/TA/Skripsi

menampilkan
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masing-masing

jaringan secara lokal. Namun seiring dengan

Akademik, menampilkan data mahasiswa

perkembangan, mulai Semester Ganjil tahun

untuk bimbingan KP/TA/Skripsi. Dengan

2010/2011,

cara

SIMAK

mulai

dikembangkan

ini

Dosen

untuk

dosen

Pembimbing

pembimbing

dapat

secara Online. SIMAK dapat diakses secara

memantau perkembagan mahasiswa dan

online melalui jaringan internet dengan alamat

jika

: http://simak.elrahma.ac.id.

pembimbing
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mahasiswa,
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5.
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biodata

tidak

mahasiswa melalui fasilitas sms gateway.

lainnya
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mahasiswa

melalu sms gateway.

Pembimbingan DPA
2.

mahasiswa

Perkembangan diatas menunjukkan

Pemrosesan nilai mahasiswa (nilai tugas,
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Perencanaan Studi Mahasiswa (KRS)
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penerapan

terhadap institusi dan pemakai.

tersebut digunakan untuk evaluasi kebijakan

Kejadian
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menjadi

pertimbangan perlunya dilakukan evaluasi
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informasi.
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Alat
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persepsi pemakai terhadap SIMAK.

terhadap penerapan SIMAK:
a. Pengembangan SIMAK selama ini belum
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sistem informasi De Lone dan Mc Lean (2003)

dari programmer atau ketika muncul

maka kualitas sistem, kualitas informasi dan

suatu

kualitas

masalah

yang

membutuhkan

pemecahan.

layanan

berpengaruh

terhadap

kepuasan pemakai. Selanjutnya kepuasan

b. Keluhan dari dosen maupun mahasiswa

pemakai

berpengaruh

bersih.

kesulitan

format

sistem informasi menurut COBIT Framework

komponen penilaian dalam SIMAK tidak

4.1, atribut pengukur kematangan sistem

menyediakan format komponen penilaian

informasi adalah: Kesadaran dan Komunikasi,

yang sesuai dengan komponen nilai

Kebijakan, Standar dan Prosedur, Perangkat

dosen yang bersangkutan. Sedangkan

bantu dan Otomatisasi, Ketrampilan dan

keluhan mahasiswa seperti SIMAK sulit

Keahlian, Responsibilitas dan Akuntabilitas,

diakses, sehingga mahasiswa enggan

Penetapan tujuan dan Pengukuran.

nilai
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mengakses informasi yang ada dalam
SIMAK.

konsep

manfaat

terhadap SIMAK. Seperti dosen merasa
input

Berdasarkan

terhadap

kematangan

Kerangka pikir dalam penelitian ini
merupakan upaya extended dan elaborasi

c. Proses KRS online ternyata menimbulkan

model De Lone dan Mc Lean (2003) dikaitkan

masalah baru, yaitu terjadinya kesulitan

dengan konsep kematangan sistem informasi

melaksanakan

menggunakan

pembimbingan

manual

atribut

dalam

COBIT

bagi dosen pembimbing akademik (DPA),

Framework 4.1. bila digambarkan dalam

karena mahasiswa merasa cukup hanya

model hipotesis penelitian adalah sebagai

melakukan

berikut :

KRS

online,

sedangkan

pengesahan oleh DPA sering terlambat
dari batas waktu yang ditentukan.
d. Perubahan perilaku dari manual menjadi
berbasis

web

memerlukan

kebijakan

dalam penerapan sistem informasi.
Berdasarkan penjelasan fakta tersebut
diatas penulis melihat terdapat kebutuhan

Gambar 1. Model Hipotesa Penelitian

Populasi penelitian ini adalah
semua

individu

yang

menggunakan

Berdasarkan pada sejumlah kajian

Sistem Informasi Akademik ( SIMAK )

pustaka dan model konsepsual pada gambar

STMIK El Rahma Yogyakarta yaitu

1, dapat dirumuskan hipotesis penelitian

dosen, mahasiswa dan pegawai yang

sebagai berikut :

berjumlah 717 orang. Metode pemilihan

1. Kualitas

sistem

berpengaruh

terhadap

kepuasan pemakai.

kepuasan pemakai.

dengan

metode

metode pengambilan sampel dengan
didasarkan

3. Kepuasan pemakai berpengaruh terhadap
manfaat bersih.

pada

kriteria

tertentu

jumlah

sampel

(Sekaran, 2003).
3.2. Sampel

sistem

informasi

berpengaruh terhadap kepuasan pemakai.
5. Kematangan

adalah

purposive sampling, yang merupakan

2. Kualitas layanan berpengaruh terhadap

4. Kematangan

sampel

sistem

informasi

Penentuan

berdasarkan rumus Slovin (Sugiyono,
2006, h 57)

berpengaruh terhadap manfaat bersih.
METODE PENELITIAN
1.

Dimana :

Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah
jenis

penelitian

kuantitatif.

Penelitian

kuantitatif pada dasarnya merupakan
suatu pengamatan yang melibatkan suatu
ciri tertentu, berupa perhitungan, angka
atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini
didasarkan pada perhitungan persentase,
rata-rata,

chi

kuadrat,

dan

juga

perhitungan statistik lainnya. (Moleong,
dalam Hasibuan , 2007, h 126).
2.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini menganalisis bukti
data yang dikumpulkan dari Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu
Komputer El Rahma Yogyakarta.

3.

Populasi dan Sampel

3.1. Populasi

n : Ukuran sampel
N : Ukuran populasi
e

2

: Batas toleransi kesalahan 0,10

(10% error tolerance).
Berdasarkan keyakinan 90%,
jumlah sampel dalam penelitian ini
ditentukan minimal 88 sampel. Kriteria
pemilihan sampel responden adalah
dosen yang aktif mengajar pada 1 tahun
terakhir (semester ganjil 2014 dan
semester genap 2015). Kriteria pegawai
adalah yang terlibat langsung dengan
SIMAK. Sedangkan mahasiwa yang
dijadikan responden adalah mahasiswa
aktif pada 1 tahun terakhir (semester
ganjil 2014 dan semester genap 2015),
sehingga total sampel adalah 115.

Periode

pengumpulan

data

dari

yang digunakan. Penggambaran elemen

kuesioner dalam penelitian ini dilakukan

konstruk

sekitar dua bulan dari tanggal 13 April

yang digunakan dalam kuesioner. Item-

sampai 20 Juni 2015.

item kesioner dibuat dengan memakai

4. Metode Pengumpulan Data
Metode

pengumpulan

kuesioner

data

dalam

(angket),

wawancara,

observasi dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan

metode

kuesioner

dan

wawancara.
5. Variabel Penelitian
Variabel adalah sesuatu yang
akan menjadi objek atau sering juga
sebagai

faktor

yang

berperan

dalam

peristiwa atau gejala yang akan diteliti
(Hasibuan, 2007,h 130). Variabel dalam
penelitian ini terdiri dari variabel eksogen
(exogenous variable). Variabel eksogen
merupakan variabel yang mempengaruhi
atau menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya

variabel

dependen

(terikat)

(Sugiyono, 2012: 4). Variabel eksogen
dalam penelitian ini adalah kualitas sistem
(system

quality),

kualitas

informasi

(information quality) dan kualitas layanan
(service

quality),

kematangan

sistem

informasi dan kepuasan pemakai.
Sedangkan

variabel

endogen

(endogenous variable) dalam penelitian ini
adalah

kepuasan

satisfaction)

dan

pemakai

manfaat

bersih

(user
(net

benefits).
6. Definisi Operasional Variabel
Definisi

operasional

menjadi

item-item

skala Likert 5.

penelitian kuantitatif dikenal beberapa cara
yaitu

dijabarkan

menggambarkan

elemen elemen konstruk atau variabel

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

model. Model analisis jalur semua variabel
laten dalam PLS terdiri dari tiga set
hubungan :
1.

Inner

model

hubungan

yang

antar

menspesifikasi

variabel

laten

(

structural model )
2.

Outer

model

hubungan
dengan

yang

antara
indikator

menspesifikasi
variabel
atau

laten
variabel

manifest nya ( measurement model )
3.

Weight relation dalam mana nilai
kasus variabel laten dapat di estimasi
(Ghozali, 2008).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil olah data statistik menggunakan Smart
PLS 2.0 adalah sebagai berikut :

Pembahasan berdasarkan output smart PLS
2.0 dalam penelitian ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh

1. Metode Analisa Data
Metode analisa data dalam penelitian ini
menggunakan

software

Partial

Least

Square 2.0, dengan langkah langkah

Evaluasi model PLS dilakukan dengan
outer

dengan kepuasan pemakai (KSSIJ). Dari
data yang diolah didapatkan bahwa nilai
koefisien

sebagai berikut ;

mengevaluasi

yang positif antara kualitas sistem (KSSIH)

model

dan

inner

path

antara

kualitas

sistem

dengan kepuasan pemakai adalah sebesar
0.483183 dengan nilai t-statistik sebesar

3.931674. Pada tingkat siginifikansi 0,05 (t-

siginifikansi

0,05

(t-statistik>t-tabel

statistik > t-tabel 1,64) maka hipotesis 1

1,64). Sehingga hipotesis 3

yang menyatakan bahwa kualitas sistem

kepuasan

positif mempengaruhi kepuasan pemakai

terhadap manfaat bersih terdukung

adalah terdukung.

secara statistik oleh data yang ada.

pemakai

bahwa

berpengaruh

2. Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk

4. Pengujian hipotesis 4 bertujuan untuk

mengetahui apakah terdapat pengaruh

mengetahui apakah terdapat pengaruh

positif antara kualitas layanan (KSSII)

positif

terhadap kepuasan pemakai (KSSIJ).

informasi (KMSI) terhadap kepuasan

Berdasarkan

diolah

pemakai (KSSIJ). Berdasarkan data

didapatkan bahwa nilai koefisien path

yang diolah didapatkan bahwa nilai

antara

dengan

koefisien path antara kematangan

kepuasan pemakai adalah sebesar

sistem informasi dengan kepuasan

0.190958

pemakai adalah sebesar 0.129636

data

kualitas

yang

layanan

dengan

nilai

t-statistik

antara

kematangan

sebesar 2.353421. Berdasarkan hal

dengan

tersebut diketahui bahwa t-statistik

1.214071. Berdasarkan data tersebut

lebih besar daripada t-tabel pada

diketahui bahwa nilai t-statistik lebih

tingkat siginifikansi 0,05 (t-statistik>t-

kecil daripada nilai t-tabel pada tingkat

tabel 1,64). Sehingga hipotesa 2

siginifikansi

bahwa kualitas layanan berpengaruh

1,64). Sehingga hipotesis 4 bahwa

terhadap

pemakai,

kematangan

sistem

informasi

terdukung secara statistik oleh data

berpengaruh

terhadap

kepuasan

yang ada.

pemakai

kepuasan

3. Pengujian hipotesis 3 bertujuan untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh
positif

antara

(KSSIJ)
(KSSIK).
diolah

kepuasan

terhadap

manfaat

Berdasarkan
didapatkan

koefisien

path

pemakai

dengan

pemakai
bersih

data

yang

bahwa

nilai

antara

kepuasan

manfaat

bersih

adalah sebesar 0.485149 dengan nilai
t-statistik

sebesar

Berdasarkan

data

7.702536.

tersebut

maka

diketahui bahwa nilai t-statistik lebih
besar daripada t-tabel pada tingkat

nilai

t-statistik

sistem

0,05

tidak

sebesar

(t-statistik>t-tabel

terdukung

secara

statistik oleh data yang ada.
5. Pengujian hipotesis 5 bertujuan untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh
positif

antara

kematangan

sistem

informasi (KMSI) terhadap manfaat
bersih (KSSIK). Dari data yang diolah
didapatkan

bahwa

koefisien

path

antara kematangan sistem informasi
dengan

manfaat

bersih

adalah

sebesar 0.062893 dengan nilai tstatistik
Berdasarkan

sebesar
data

1.073089.
tersebut

maka

diketahui bahwa nilai t-statistik lebih

terhadap manfaat bersih. Indikator

kecil daripada nilai t-tabel pada tingkat

indikator

siginifikansi 0,05 (t-statistik > t-tabel

pemakai

berpengaruh

1,64)

signifikan

terhadap

maka

menyatakan

hipotesis

5

yang

terdapat

pengaruh

kematangan sistem informasi terhadap

dalam

kepuasan
secara
manfaat

bersih.
4. Hasil pengujian hipotesa 4 bahwa

manfaat bersih tidak terdukung secara

kematangan

sistem

informasi

statistik oleh data yang ada.

tidak berpengaruh secara positif
tetapi tidak signifikan terhadap

KESIMPULAN DAN SARAN

kepuasan

Berdasarkan
hipotesis,

analisis

dikemukakan

kesimpulan

sebagai berikut :

tetapi tidak signifikan terhadap
Kepuasan Pemakai SIMAK.
5. Hasil pengujian hipotesa 5 bahwa
kematangan

1. Hasil pengujian hipotesa 1 bahwa
kualitas
positif

sistem

dapat

pemakai.

bersih. Artinya, indikator-indikator
dalam

bahwa

signifikan

berpengaruh
terhadap

dapat

kepuasan

secara
terhadap

positif

signifikan

kepuasan

pemakai.

Artinya, indikator-indikator dalam
kualitas
secara

layanan

berpengaruh

signifikan

terhadap

kepuasan pemakai SIMAK.
3. Hasil pengujian hipotesa 3 bahwa
kepuasan pemakai berpengaruh
secara

positif

dan

signifikan

SIMAK

bahwa
memberi

manfaat secara individual tetapi
tidak signifikan terhadap institusi.

berpengaruh

dan

disimpulkan

kematangan

2. Hasil pengujian hipotesa 2 bahwa
layanan

SIMAK,

terhadap Manfaat Bersih. Maka

secara

pemakai SIMAK.

kualitas

Kematangan

berpengaruh tetapi tidak signifikan

Indikator-indikator dalam kualitas
sistem

informasi

tidak signifikan terhadap manfaat

Sehingga

disimpulkan

sistem

berpengaruh secara positif tetapi

berpengaruh

dan signifikan terhadap

kepuasan

dalam

Kematangan SIMAK, berpengaruh

dan

pembahasan hasil penelitian, maka
dapat

Artinya

indikator-indikator

pengujian

hasil

pemakai.

2. Saran
Berdasarkan
pembahasan

dan

hasil

analisis,

kesimpulan

dari

penelitian ini, terdapat beberapa saran
yang dikemukakan sebagai berikut :
1. Bagi pihak yang bertanggung jawab
atas pengelolaan sistem informasi,

hasil penelitian ini diharapkan dapat

keterkaitan atau pengaruh diantara

menjadi bahan masukan agar tim

dua model tersebut.

pengembangan

SIMAK

berdasarkan

bahwa

persepsi

Kualitas Layanan,

pemakai,

Kualitas Sistem

Informasi Akademik dianggap sesuai
dengan harapan pemakai. Sehingga
dapat

dijadikan

meningkatkan

bahan

untuk

faktor

kepuasan

atau

manajemen

pemakai.
2. Bagi

pengelola

STMIK

El

Rahma,

meningkatkan

komunikasi

operator

SIMAK

terutama

mahasiswa

masuk

1

perlu

petugas

dengan

semester

mendorong

bahwa

pemakai

ketika

mulai

agar

dapat

pemakaian

dengan

maksimal.
3.

Bagi

penelitian

berikutnya.

Keterbatasan penelitian ini, yaitu tidak
menampilkan semua variabel dalam
model De Lone dan Mc Lean (2003)
dapat

dijadikan

sebagai

penelitian

awal untuk bisa dikembangkan dengan
cakupan

yang

lebih

luas,

yaitu

keseluruhan variabel dalam model
kesuksesan
dihubungkan

sistem
dengan

informasi
model

kematangan sistem informasi COBIT
Framework

4.1.

mendapatkan

gambaran

sehingga
utuh
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