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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi ini setiap orang membutuhkan informasi secara 

cepat, tepat, dan akurat. Hal tersebut mendorong para penyedia informasi untuk 

terus mengembangkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi 

dapat dilihat dalam segala aspek, diantaranya dalam kegiatan bisnis, pendidikan, 

maupun dalam kegiatan yang lain. Tidak hanya dalam kaitannya dengan 

perangkat keras dan lunak, tetapi adanya perpaduan antara pengetahuan dan 

teknik penggunaan informasi dalam dunia bisnis. 

Kemajuan teknologi ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

perusahaan dalam pengolahan informasi. Pengolahan informasi yang dulu masih 

menggunakan metode manual, sekarang ini telah berkembang dengan 

mengandalkan teknologi informasi. 

Sistem informasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh perusahaan 

dipandang oleh manajemen sebagai sumber daya dan investasi yang diharapkan 

memiliki kinerja yang baik agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sistem informasi telah dipandang sebagai 

strategi yang harus dikelola dengan baik untuk memperoleh keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. 

Sistem teknologi informasi saat ini dapat memberikan peran didalam suatu 

organisasi. Menurut Jogiyanto (2003, 18), Sistem teknologi informasi 
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memberikan lima peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi dan kompetitif. 

Di saat sekarang ini, berbagai cara dilakukan oleh perusahaan agar 

bisnisnya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Banyak perusahaan 

mengandalkan sistem informasi untuk menunjang bisnis yang dijalani, salah satu 

contohnya menerapkan system, applications, and products in data processing 

(SAP) yang berbasis sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Dengan 

diterapkannya sistem informasi tersebut, perusahaan dapat dengan mudah 

mengelola keuangan dan operasional serta mengontrol kegiatan bisnisnya 

sehingga menguntungkan bagi perusahaan serta konsumen.  

Kemajuan perusahaan dalam pemakaian software dapat dilihat dari sisi 

pengguna akhir selaku pihak yang mengoperasikan software. Diperlukan adanya 

pelatihan bagi para pengguna agar dapat terbiasa dengan penggunaan software. 

Penggunaan sistem ERP membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya dan 

para pengguna sistem ini pun harus mau dan siap untuk menggunakan sistem ini 

secara baik karena dapat berpengaruh kepada setiap organisasi di dalam 

perusahaan. Dengan kata lain kesuksesan operasi bisnis perusahaan tersebut 

sangat bergantung dengan bagaimana sistem ERP diaplikasikan secara efektif dan 

efisien (Bae dan Ashcroft, 2004). 

Implikasi lain dari pengadopsian software yang seringkali tidak selaras 

dengan kebutuhan pelaporan sistem informasi suatu perusahaan, sehingga pada 

akhirnya dibutuhkan adaptasi lebih lanjut terhadap software yang dipakai oleh 

para pengguna akhir. Ketidaksesuaian yang timbul juga dapat dipadukan dengan 

hambatan teknis pengoperasian, dapat membuat para pengguna tertekan, tidak 
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puas, bahkan menurunkan kinerja pemakai. Adapun penelitian ini mengadaptasi 

model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean yang dimodifikasi oleh 

McGill, (dalam Tjakrawala dan Cahyo, 2010). Delone dan Mclean dalam 

penelitiannya mencoba untuk membangun suatu taksonomi yang terdiri atas enam 

dimensi keberhasilan sistem informasi, yakni : System Quality, Information 

Quality, Use, User Satisfaction, Individual Impact, dan Organizational Impact. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, di antara enam kategori yang 

membangun keberhasilan sistem informasi ini, terdapat suatu keterkaitan dan 

ketergantungan yang kemudian menentukan berhasil atau tidaknya penerapan 

suatu sistem informasi. 

Dengan dasar tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat 

pengimplementasian software bagi para pengguna dengan adanya software yang 

telah didesain untuk memenuhi kebutuhan bagi suatu organisasi atau perusahaan. 

Adanya kebutuhan baru dalam organisasi menyebabkan diperlukannya modifikasi 

atau tambahan sistem informasi untuk mendukung organisasi. Penelitian ini 

diharapkan lebih dapat meningkatkan keberhasilan atau performance sistem 

secara keseluruhan sehingga dapat berfungsi dengan baik. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

pokok masalah adalah : 

1. Apakah kualitas sistem software secara signifikan berpengaruh terhadap 

persepsi kualitas software? 

2. Apakah persepsi kualitas sistem software secara signifikan berpengaruh 

terhadap kepuasan para pengguna akhir? 
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3. Apakah kualitas informasi software secara signifikan berpengaruh terhadap 

kepuasan para pengguna akhir? 

4. Apakah kepuasan pengguna akhir secara signifikan berpengaruh terhadap niat 

pengguna akhir untuk memakai software? 

5. Apakah kualitas informasi software secara signifikan berpengaruh  terhadap 

niat pengguna akhir untuk memakai software? 

6. Apakah persepsi kualitas sistem software secara signifikan berpengaruh 

terhadap niat pengguna akhir untuk memakai software? 

7. Apakah kepuasan pengguna akhir secara signifikan berpengaruh terhadap 

kinerja individual? 

8. Apakah niat pengguna akhir untuk memakai software secara signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja individual? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna 

dalam pengembangan sistem informasi. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan 

pengguna dalam pengembangan sistem informasi. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi untuk menguji apakah software yang diadopsi oleh perusahaan telah 
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berhasil diimplementasikan oleh para pengguna akhir dan memberikan 

dampak positif bagi kinerja individual. 

2. Bagi para pembaca yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih 

dalam lagi, diharapkan dapat dijadikan suatu referensi dan memberikan 

informasi-informasi beserta masukan bagi penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

3. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait 

dengan dampak implementasi software bagi individu pengguna. Penelitian ini 

juga membantu penulis dalam meningkatkan kemampuan untuk menganalisa 

masalah. 

 

3.  Sistematika Pembahasan 

 Hasil penelitian ini dibagi atas 5 bab, dimana masing- masing bab saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Secara ringkas, pembahasan disusun sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan uraian mengenai latar belakang pemilihan topik 

penulisan dan pembatasan mengenai topik yang akan dibicarakan, 

tujuan dari penulisan skripsi yang dibuat penulis dan manfaat 

penelitian. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisikan tentang beberapa uraian teori yang digunakan 

sebagai dasar akan pembahasan masalah yang akan diteliti dalam 

penulisan skripsi ini. 
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BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, populasi, sample dan 

pemilihan sample, data dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variable, teknik pengujian data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV : Analisis data dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umur obyek penelitian, menjelaskan 

pengumpulan data, hasil penelitian serta pembuktian hipotesis dan 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi 

tentang kesimpulan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

memberikan saran-saran yang dimaksudkan untuk dapat memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam penelitian. 




