
BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. Sistem 

2.1.1. Pengertian Sistem 

Fatta (2007) mendefinisikan secara sederhana sistem dapat diartikan 

sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang 

saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. Fatta 

(2007) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang saling 

terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya 

mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik 

maka dihubungkan dengan mekanisme kontrol. 

 Definisi lain sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi 

dengan tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Yakub (2012) Sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan 

tertentu. 

Kemudian Mulyanto (2009) sistem adalah sebagai sekelompok komponen 

yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan 

menerima input setelah menghasilkan output dalam proses transformasi yang 

teratur. 

2.1.2. Karakteristik Sistem 

Menurut Mulyanto (2009) suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik, 

yaitu: 

1. Komponen Sistem (component). Suatu sistem terdiri dari sejumlah 

komponen yang saling berinteraksi, dan bekerja sama membentuk satu 

kesatuan. 

2. Batasan Sistem (boundary). Merupakan pembatas atau pemisah antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

3. Lingkungan Luar Sistem (environment). Lingkungan luar adalah apa pun di 

luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik 

pengaruh yang menguntungkan ataupun yang merugikan. 
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4. Masukan Sistem (input). Energi yang dimasukan kedalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah bahan yang dimasukkan agar 

sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah masukan yang diproses 

untuk mendapatkan keluaran. 

5. Pengelolah Sistem (Process). Merupakan bagian yang melakukan perubahan 

dari masukan unuk menjadi keluaran yang diinginkan. 

6. Keluaran Sistem (Output). Merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran dapat 

berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa 

pembuangan. 

7. Tujuan Sistem (Goal). Tujuan yang digunakan untuk mengarahkan suatu 

sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan terkendali. 

Tujuan sistem informasi tergantung pada kegiatan yang ditangani.   

2.2.  Informasi 

Menurut Kadir (2003) informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan 

keputusan saat ini atau saat mendatang. Informasi merupakan kumpulan data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, 

prosedure-prosedure dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal 

yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan 

yang cerdik (Jogiyanto, 2007). 

2.3. Sistem Informasi 

Menurut Sutabri (2012) sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
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Sistem informasi sebagai penggabungan dari sistem dan informasi, dengan 

demikian bisa didefinisikan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub 

sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah 

tertentu dengan cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer sehingga 

memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna (Taufiq, 2013). 

2.4. Komponen Sistem Informasi 

Menurut Mulyanto (2009) sistem informasi terdiri dari lima sumber daya 

yang dikenal sebagai komponen sistem informasi. Kelima sumber daya tersebut 

adalah manusia, hardware, software, data dan jaringan. Kelima komponen tersebut 

memainkan peranan yang sangat penting dalam suatu sistem informasi. Namun, 

dalam kenyataannya, tidak semua sistem informasi mencakup lima komponen 

tersebut. Misalnya, sistem informasi pribadi yang tidak mencakup jaringan 

telekomunikasi. 

1. Manusia. Manusia mengambil peranan penting bagi sistem informasi. 

Manusia dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem informasi. Sumber daya 

manusia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pengguna akhir dan 

pakar sistem informasi. Pengguna akhir adalah orang-orang yang 

menggunakan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi, misalnya 

pelanggan, pemasok, teknisi, mahasiswa, dosen, dan orang-orang yang 

berkepentingan dengan informasi dari sistem informasi tersebut. Sedangkan 

pakar sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan 

mengoperasikan sistem informasi, misalnya sistem analisis, developer, 

operator sistem, dan staf administrasi lainnya. 

2. Hardware. Hardware adalah semua peralatan yang digunakan dalam 

pemrosesan informasi. Hardware tidak hanya sebatas komputer saja, 

melainkan semua media data seperti lembaran kertas dan disk magnetic atau 

optikal. 

3. Software. Software adalah semua rangkaian perintah yang digunakan untuk 

memproses informasi. Software tidak hanya berupa program saja, tetapi 

juga beberapa prosedur. Program merupakan sekumpulan intruksi untuk 

pemrosesan informasi. Sedangkan prosedur adalah sekumpulan aturan yang 



11 

 

digunakan untuk mewujudkan pemrosesan informasi dan mengoperasikan 

perintah bagi orang-orang yang akan menggunakan informasi. 

4. Data. Data bukan hanya sekedar bahan baku untuk memasukkan sebuah 

sistem informasi, melainkan sebagai dasar membentuk sumber daya 

organisasi. 

5. Jaringan. Jaringan merupakan media komunikasi yang menghubungkan 

komputer, pemroses komunikasi, dan peralatan lainnya, serta dikendalikan 

melalui software komunikasi. Sumber daya jaringan dapat berupa media 

komunikasi seperti kabel. Satelit, seluler dan dukungan jaringan seperti 

modem, software pengendali, serat prosesor antar jaringan. 

2.5. Kualitas Sistem Informasi 

Menurut Mulyanto (2009) kualitas informasi sangat dipengaruhi atau 

ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu: 

1. Akurasi (accuracy). Sebuah informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi hingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Informasi 

dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, 

bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkn maksudnya. 

2. Tepat Waktu (timeline). Informasi yang dihasilkan dari suatu proses 

pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi yang 

terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan dalam 

pengambilan keputusan akan berakibat fatal bagi perusahaan. 

3. Relevansi (relevancy). Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi 

pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang 

lainnya berbeda. 

2.6. Sistem Informasi Perhotelan 

 Pada Yuliana (2016) Sistem Informasi Perhotelan adalah sistem yang 

terdapat pada hotel yang berguna untuk memudahkan dan menangani informasi 
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kamar, transaksi administrasi tamu, serta membantu membuat laporan kegiatan 

untuk mengambil keputusan. 

2.7. Pengertian Isa Hotel System (IHS) 

IHS merupakan sistem informasi perhotelan yang dirancang untuk dapat 

memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pengolahan informasi, transaksi yang dilakukan oleh Hotel Alpha. Adapun aktivitas 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan IHS yaitu: 

1. Melakukan pengecekan ruangan yang masi kosong pada saat ada tamu hotel 

yang ingin melakukan pembokingan kamar hotel. 

2. Melakukan peng-input-an data tamu pada saat pembokingan kamar hotel 

3. Melakukan transaksi administrasi ada saat telah selesai melakukan peng-

input-an data tamu yang dilakukan oleh reception. 

4. IHS juga dapat menyimpan history data tamu hotel pertanggal. 

5. Rekap Laporan. 

6. Transaksi Pelanggan restaurant. 

Untuk melakukan proses aktifitas pada IHS tersebut admin harus melakukan 

login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang dimiliki 

oleh masing-masing admin. 

2.8. Tampilan Sistem Isa Hotel System (IHS) 

 Berikut tampilan IHS dan fitur-fitur yang ada pada IHS yang digunakan 

pengguna dalam melakukan aktivitas perhotelan: 

1. Fitur List Menu 

Berikut merupakan tampilan dari List Menu dapat dilihat pada  Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Tampilan List Menu IHS 

2. Fitur Login Admin 

Berikut merupakan tampilan dari Login Admin dapat dilihat pada  Gambar 

2.2. 

 

Gambar 2.2.  Tampilan Login Admin 
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3. Fitur Login Resgistration (Check In) 

Berikut merupakan tampilan dari Login Resgistration (Check In) dapat 

dilihat pada  Gambar 2.3. 

Gambar 2.3. Tampilan Login Resgistration (Check In) 

4. Fitur Peng-input-an Data Tamu 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur Peng-input-an Data Tamu dapat 

dilihat pada  Gambar 2.4.  

 

Gambar 2.4. Tampilan Peng-input-an Data Tamu 
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5. Fitur New Reservation 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur New Reservation dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Tampilan New Reservation 

6. Fitur Login Room Transaction 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur Login Room Transaction dapat dilihat 

pada  Gambar 2.6.  

 

Gambar 2.6. Tampilan Login Room Transaction 
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7. Fitur  Transaksi Administrasi 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur Transaksi Administrasi dapat dilihat 

pada  Gambar 2.7.  

 

Gambar 2.7. Tampilan Transaksi Administrasi 

8. Fitur History Tamu Hotel Alpha 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur History Tamu Hotel Alpha dapat 

dilihat pada  Gambar 2.8.  

 

Gambar: 2.8 Tampilan History Tamu Hotel 
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9. Fitur  Login Auto Room Charge 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur Login Auto Room Charge dapat 

dilihat pada  Gambar 2.9.  

 

Gambar: 2.9 Tampilan Login Auto Room Charge 

10. Fitur Proses Auto Room Charge 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur Proses Auto Room Charge dapat 

dilihat pada  Gambar 2.10.  

 

Gambar 2.10. Tampilan Proses Auto Room Charge 

 

 



18 

 

11. Fitur Auto Room Charge Complete 

Berikut merupakan tampilan dari Fitur Proses Auto Room Charge dapat 

dilihat pada  Gambar 2.11.  

 

 Gambar 2.11. Tampilan Auto Room Charge Complete  

2.9. Model Kesuksesan  Delone and Mclean 

 Menurut Jogiyanto (2007) kualitas sistem dan kualitas informasi adalah dua 

dimensi pertama di model kesuksesan sistem informasi  Delone and mclean 1992. 

Pada tahun 1992 model kesuksesan  Delone and Mclean terdiri dari enam elemen 

atau variabel yang terdiri dari kualitas sistem (system quality), kualitas informasi 

(information quality), penggunaan (use), kepuasan pengguna (user satisfaction), 

dampak individual (individual impact), dan dampak organisasi (organization 

impact). Berikut merupakan model dari kesuksesan sistem informasi  Delone and 

Mclean 1992 dapat dilihat pada Gambar 2.12.  
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Gambar 2.12. Model kesuksesan sistem informasi  Delone and Mclean 1992 

(Sumber: Jogiyanto, 2007) 

Pada tahun 2003  Delone and Mclean memperbaiki modelnya dan mengusulkan 

model yang telah di mutakhirkan terutama untuk e-commerce yang merupakan 

aplikasi yang belum banyak dimunculkan di model awal (Jugiyanto, 2007). 

Perubahan dari model sebelumnya yaitu, menambahkan variabel kualitas 

pelayanan, menggabungkan variabel dampak individu dan dampak organisasi 

menjadi variabel manfaat-manfaat bersih, menambah dimensi minat pemakai 

(intention to user satisfaction) sangat erat berhubungan. Pengguna (use) harus 

mendahului kepuasan pengguna (user satisfaction) sebagai suatu proses, tetapi 

pengalaman yang positif karena menggunakan (use) akan mengakibatkan kepuasan 

pengguna yang lebih tinggi sebagai suatu kausal lalu jika manfaat-manfaat bersih 

(net benefit) positif akan menguatkan minat pemakai dan menggunakan serta 

tingkat kepuasan pengguna, model yang diperbaharui mempunyai arah panah untuk 

mendemonstrasikan hubungan yang diusulkan antar dimensi-dimensi kesuksesan 

dalam bentuk proses, tetapi tidak menunjukkan arah hubungan nya yang positif atau 

negatif dalam bentuk kausal, sifat hubungan kausal seharusnya di hipotesiskan 

dalam konteks penelitian khusus (Jogiyanto, 2007). Berikut merupakan gambar 

model kesuksesan sistem  Delone and Mclean yang telah di perbaharui dan 

digunakan untuk e-commerce dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

Kualitas 

Informasi 

(Information 

Quality) 

Kualitas 

Sistem  

(System 

Quality) 

 

Penggunaan 

(Use) 

Kepuasan 

Pemakai (User 

Satisfaction) 

Dampak 

individual 

(Individual 

impact) 

Dampak 

individual 

(Individual 

impact) 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Model Kesuksesan Sistem Informasi  Delone and Mclean 2003 

(Sumber: Jogiyanto, 2007) 

2.10. Variabel-Variabel Kesuksesan Model Dolene dan Mclean 

2.10.1. Kulitas Sistem (System Quality)  

Jogiyanto menjelaskan bahwa “Kualitas sistem digunakan untuk mengukur 

kualitas sistem teknologi informasinya sendiri” (Jogiyanto, 2007). Dari pendapat 

tersebut diketahui bahwa pendapat keduanya memiliki persamaan yaitu kualitas 

sistem digunakan untuk mengukur kualitas dari sistem informasi itu sendiri. 

Kualitas sistem adalah kombinasi dari hardware dan software dalam mengolah 

data. Fokus dari kualitas sistem adalah performa sistem itu sendiri. 

2.10.2. Kualitas Informasi (Information Quality)  

Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. Sama 

halnya dengan kualitas sistem, kualitas informasi yang diukur secara subjektif oleh 

pemakai yang selanjutnya disebut sebagai kualitas informasi persepsi. Sedangkan 

menurut Jogiyanto berpendapat bahwa “kualitas informasi mengukur kualitas 

keluaran dari sistem informasi” (Jogiyanto, 2007). Berdasarkan dari pendapat 

tersebut dapat disimpulkan kualitas informasi merupakan suatu tolak ukur dari hasil 

sistem informasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLane 

kualitas informasi berfokus pada kualitas output yang dihasilkan oleh sistem.  
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2.10.3. Kualitas Layanan (Service Quality)  

Kualitas layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan 

(persepsi) konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen” 

(Yuliayan, 2016). Dari pendapat tersebut maka kualitas layanan adalah memberikan 

layanan sesuai dengan harapan dan keingingan pelanggan. DeLone dan McLane 

2003 menggunakan indikator yang diadaptasi dari penelitian pemasaran yaitu 

Service Quality (SERVQUAL). Jogiyanto (2007), menjabarkan kualitas pelayanan 

berisi:  

1. Berwujud (tangible), seperti misalnya sistem informasi mempunyai   

perangkat keras dan perangkat lunak muktahir.  

2. Keandalan (reliability), seperti misalnya sistem informasi dapat diandalkan. 

3. Kesegeraan (responsiveness), seperti misalnya karyawan-karyawan sistem 

informasi memberikan pelyanan segera kepada pemakai.  

4. Jaminan (assurance), misalnya karyawan-karyawan sistem informasi 

mempunyai pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik.  

5. Empati (emphaty), misalnya sistem informasi mempunyai kepentingan 

terbaik di hati pemakai.  

2.10.4. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)  

Sukses atau tidaknya sebuah sistem dapat dilihat dari seberapa puas 

pengguna dalam menggunakan dan memanfaatkan sistem informasi. Doll dan 

Torkzadeh yang terdapat pada Somers et al. mengatakan “End User Satisfaction 

(EUS) sebagai sikap efektif terhadap perangkat lunak aplikasi tertentu oleh 

seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan komputer” (Yuliana, 2016). 

Jogiyanto mendifinisikan “Kepuasan pengguna adalah respon pemakai terhadap 

penggunaan keluaran sistem informasi” (Jogiyanto, 2007). Dari beberapa pendapat 

diatas dapat dijabarkan bahwa kepuasan pengguna berarti adalah ukuran seberapa 

besar tingkat respon pengguna terhadap hasil keluaran dari sistem informasi. 

Respon dari pengguna dapat berupa respon yang baik maupun respon yang tidak 

baik. 
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2.10.5. Manfaat Bersih (Net Benefit) 

Jogiyanto (2007) mendefinisikan Net benefit adalah keseimbangan dampak 

positif dan negatif dari penggunaan sistem informasi. Net benefit dapat ditandai 

dengan efek pekerjaan, efektif, dan efesien serta benefit langsung. 

2.11. Populasi dan Sampel 

Menurut Juliansyah (2011) dalam penelitian, populasi digunakan untuk 

menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran 

penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dibedakan 

menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen 

memudahkan penarikan sampel dan semakin homogen populasi maka 

memungkinkan penggunaan sampel penelitian yang kecil. Sebaliknya, jika populasi 

heterogen maka terdapat kecenderungan menggunakan sampel penelitian yang 

besar. Dengan kata lain, semakin kompleks, derajat keberagaman, maka semakin 

besar pula sampel penelitiannya. Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi. Subjek adalah suatu anggota dari sampel, sebagaimana elemen anggota 

dari populasi, sebelum ditentukan sampel, peneliti harus menetapkan populasi 

penelitian. 

Ada dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis 

pada probabilitas (pemilihan secara random) atau pengambilan sampel secara 

nonprobabilistik (pemilihan non-random). Secara probabilitas, metode-metode 

yang dapat digunakan adalah (Jogiyanto, 2008 dalam Suci Fujiazma, 2016): 

1. Sampel Probabilitas 

Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. 

Jenis-jenis sampel probabilitas antara lain: 

a. Random Sederhana 

Pengambilan sampel secara random sederhana dilakukan dengan 

mengambil secara langsung dari populasinya secara random. 

b. Random Komplek 

1) Systematic Random Sampling 
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Pengambilan sampel secara random sistematik dilakukan dengan 

membagi populasi sebanyak n bagian dan mengambil sebuah sampel 

pada masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama random. 

2) Cluster Sampling 

Pengambilan sampel secara kluster adalah pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup 

bagian. Beberapa grup bagian kemudian dipilih secara random dari 

beberapa grup bagian yang ada. Item-item yang berada didalam 

cluster yang terpilih merupakan sampelnya. 

3) Stratified Sampling 

Pengambilan sampel secara strataan adalah pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa 

subpopulasi atau strata dan kemudian pengambilan sampel random 

sederhana dapat dilakukan didalam masing-masing strata. 

4) Double Sampling 

Double sampling merupakan metode sampling yang mengumpulkan 

sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari informasi yang 

diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. 

2. Sampel Non-probabilitas 

Adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak 

memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.Teknik 

yang termasuk ke dalam non-probality ini antara lain: 

a.  Convinience Sampling 

Pada pengambilan sampel dengan cara ini, sampel diambil berdasarkan      

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Dengan 

kata lain sampel dipilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan 

waktu yang tepat. 

b. Judgment Sampling 

Judgment sampling adalah purposive sampling dengan kriteria berupa 

suatu pertimbangan tertentu. Misalnya perusahaan-perusahaan yang 

sudah public. Kriteria lain misalnya adalah perusahaan-perusahaan 
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yang membangun sendiri sistem teknologi informasinya, bukan mereka 

yang membeli atau melakukan outsourcing. 

c. Quota Sampling 

Quota sampling adalah purposive sampling yang mengambil persentase 

sampelnya sesuai dengan persentase jumlah dipopulasinya. Quota 

sampling berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang 

dimiliki oleh populasinya. Misalnya populasi terdiri dari 70% 

perusahaan kecil dan 30% perusahaan besar maka sampel juga harus 

mempunyai kriteria sesuai dengan kriteria tersebut. 

d. Snowball Sampling 

Cara mengambil sampel dengan tekmik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu 

jaringan, misalnya lewat Newgroup di internet. 

e. Sampel Jenuh 

Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 100. Istilah lain dari 

sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua populasi dijadikan sampel. 

2.12. Statical Package of Social Science (SPSS) 

  Statical Package of Social Science (SPSS) merupakan software aplikasi 

statistik yang sangat populer, baik bagi praktisi yang sedang melakukan riset 

ataupun bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Tugas Akhir (Trihendradi, 

2012). Menurut Trihendradi, (2012) adapun kebutuhan sistem SPSS 20 adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem operasi: Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 atau 64 bit) dan 

Windows 7 (32 atau 64 bit). 

2. Hardware: intel pentium  atau AMDx86 compatible processor 1 GHz atau 

yang lebih tinggi. 

3. Memori: Minimum 1 GB RAM. 

4. Minimum free hard drive space 800 MB. 
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2.13. Uji Validitas dan Realibitas 

Menurut Juliansyah (2011) Uji validitas merupakan suatu indeks yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, validitas 

ini menyangkut akurasi instrument. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang 

disusun tersebut valid, maka perlu dengan uji korelasi antar skor (nilai) tiap-tiap 

butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Kriteria dalam pengujian 

hipotesis validitas dalam penelitian adalah: 

1. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. 

2. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila r hitung ≤ r tabel. 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan 

kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukuran dikatakan 

mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat 

pengukur itu menunjukkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Butir 

pernyataan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Jika skala 

dikelompokkan kedalam kelas dengan range yang sama, maka kemantapan dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Nilai Alpha Cronbach’s 

Alpha Cronbach’s Tingkat Reliabilitas 

0,0     s.d 0,20 

> 0,21 s.d 0,40 

> 0,40 s.d 0,60 

> 0,60 s.d 0,80 

> 0,80 s.d 1,00 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

 

2.14. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
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2.14.1. Uji Normalitas 

Santosa dan Ashari (2005) mendefinisikan uji normalitas adalah pengujian 

tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis 

statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut 

harus terdistribusi normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa 

data akan mengikuti bentuk distribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti 

bentuk distribusi normal. 

Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu “Normal P-P Plot” dan 

“Tabel Kolmogrov Smirnov”. Paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot. 

Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Menurut Ghozali (2006) dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka mode regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2.14.2. Uji autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t 

dengan kesalahan pengganggu pada priode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual tidak bebas dari satu observasi k observasi lainnya. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson menggunakan (tabel DW test), 

berikut adalah dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi yang dapat dilihat 

pada Persamaan 2.1  

d = 
∑ t=N

t=2
(et-et-1)2

∑ e t2t=N
t=2

      (2.1) 
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Dimana: 

et = kesalahan gangguan dari sampel. 

et = kesalahan gangguan dari sampel satu priode sebelumnya. 

Ketentuan: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi. 

2. Angka D-W antara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W diatas 2 berarti ada aotokorelasi. 

2.14.3. Uji Multikoliniearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen 

dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) erat satu sama lain. 

Tujuannya adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dalam penelitian adalah dengan menggunakan Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika VIF > 10 maka dianggap ada multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya. Sebaliknya jika VIF<10 maka dianggap tidak terdapat 

multikolinearitas. 

2.14.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lainnya tetap, maka terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan cara melihat garis plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan 

residunya (SRESID). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu pada 

grafik dimana sumbu Y adalah yang diprediksikan dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang 

teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak tejadi heteroskedastisitas. 



28 

 

2.15.  Analisa Regresi Linear Berganda 

Menurut Sarwono (2010) analisis regresi adalah analisis yang dilakukan 

untuk mengatur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan 

memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Sarwono 

(2010) analisis regresi adalah sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang 

disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang 

menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung, 

sedangkan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas 

lebih dari satu maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut 

berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel 

tergantung. 

2.16. Analisa Persamaan Regresi Linier Berganda 

Kegunaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai alat untuk 

meramalkan nilai pengaruh variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua 

atau lebih dan juga untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau 

kausal antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Berikut 

adalah persamaan estimasi regresi linear berganda yang dapat dilihat pada 

Persamaan 2.2  

 Y = a + b1X1 + b2X2       (2.2) 

Keterangan: 

 Y = variabel terikat (Kepuasan Pengguna). 

 X = variabel bebas (Keakuratan). 

 X2 = variabel bebas (Kemudahan Penggunaan). 

 a = Konstanta atau Parameter. 

 b1.2 = nilai koefisien regresi. 

2.17. Hipotesis 

Menurut Sarwono (2010) hipotesis merupakan kebenaran sementara yang 

masih perlu diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk 

menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya. Pengujian hipotesis dapat 

didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan atau probabilitas 
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(𝛼) dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. Dalam melakukan uji 

hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu H0 (Hipotesis nol) dan Ha (Hipotesis 

Alternatif). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis adalah: 

1. Untuk pengujian hipotesis, gunakan data sampel. 

2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pengujian 

signifikan secara statistik jika kita menolak H0 dan pengujian tidak 

signifikan secara statistik jika kita menerima H0. 

3. Jika menggunakan nilai T maka nilai T semakin besar atau menjauhi 0, akan 

cenderung menolak H0. Sebaliknya, jika nilai T semakin kecil dan 

mendekati 0, akan cenderung menerima H0. 

Untuk memperoleh kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum 

dapat dipergunakan, maka diperlukan suatu pengujian secara bersama-sama. 

Pengujian dilakukan dengan analisis koefisien determinasi, uji F dan juga uji T. 

Langkah analisis dan prosedur pengujiannya sebagai berikut (Santosa dan 

Ashari 2005): 

1. Uji F 

 Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara 

bersama-sama terhadap variabel dependent. Uji ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dan F tabel. 

2. Uji T 

Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t 

tabel atau dengan melihat kolom signifikasi pada amsing-masing t hitung, 

proses uji T identik dengan uji F. 

3. Analisis koefisien determinasi 

Analisis Adjusted R Square atau koefisien determinasi sumbangan untuk 

mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel 

independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. 
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2.17.1. Fungsi Hipotesis 

 Menurut Sangadji dan Sopiah, (2010) dalam buku penelitian pendidikan, 

Hasan (2004) mengemukakan empat fungsi hipotesis, yaitu: 

1. Hipotesis berfungsi memberikan penjelasan sementara mengenai 

fenomena sehingga pengetahuan kita bertambah luas dalam salah satu 

bidang ilmu. 

2. Hipotesis berfungsi sebagai suatu pernyataan tentang hubungan yang 

langsung dapat diuji melalui penelitian. 

3. Hipotesis berfungsi menggambarkan tujuan yang spesifik, sehingga 

peneliti mengetahui data yang diperlukan untuk menguji proposi. 

4. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat kesimpulan. 

Secara garis besar, kegunaan hipotesis sebagai berikut: 

1. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja 

penelitian. 

2. Menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang 

kadang hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 

3. Sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang tercerai berai tanpa 

koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan meneyeluruh. 

4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan 

antar fakta. 

Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis sangat bergantung pada: 

1. Pengamatan tajam peneliti. 

2. Imajinasi serta pemikiran kreatif peneliti. 

3. Kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti. 

4. Metode serta desain peneliti yang dipilh oleh peneliti. 

2.17.2. Jenis-Jenis Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mengerahkan kemampuannya agar dapat 

merumuskan hipotesis dengan jelas. Jadi, hipotesis harus memiliki persyaratan dan 

penyusunannya. Sangadji dan Sopiah, (2010) mengajukan adanya persyaratan 

untuk hipotesis sebagai berikut: 
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1.  Hipotesis harus singkat, tetapi jelas. 

2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara 

dua  atau lebih variabel. 

3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para 

ahli atau hasil penelitian yang relevan. 

Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Hipotesis kerja, atau disebut hipotesis alternatif, disingkat Ha. 

Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y 

atau adanya perbedaan antara dua kelompok. 

2. Hipotesis Nol (Null hypotesis) disingkat H0. 

 Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua 

variabel adalah jelas dan tidak memiliki perbedaan. Hipotesis alternatif 

(alternatif hypotesis) yang berlawanan dengan hipotesis nol 

menunjukkan adanya perbedaan antara dua variabel. 

 Dalam pembuktian, hipotesis alternatif (Ha) diubah menjadi H0 agar 

peneliti tidak mempunyai prasangka. Jadi, peneliti diharapkan jujur dan tidak 

terpengaruh pernyataan Ha. Kemudian, hipotesis dikembangkan lagi ke Ha pada 

rumusan akhir pengetesan hipotesis. Kemudian, hipotesis dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1. Hipotesis deskriptif (descriptive hypotesis) 

 Hipotesis deskriptif adalah pernyataan tentang keberadaan variabel 

tunggal. 

2. Hipotesis gabungan (relational hypotesis) 

 Hipotesis gabungan merupakan pernyataan tentang hubungan dua 

variabel. Hipotesis gabungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi 2, 

yaitu: 

a. Hipotesis korelasi (correlation hypothesis). 

Hipotesis korelasi merupakan hipotesis yang mengatakan dua 

variabel menjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang 

mempengaruhi lainnya. 
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b. Hipotesis penjelasan atau kasual (explanatory hypothesis atau casual 

hypotesis). 

Hipotesis penjelas atau hipotesis kasual adalah hipotesis yang 

menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan 

variabel yang lainnya. Arah hubungan kasual pada hipotesis 

ditentukan oleh hubungan pada pengalaman masa lalu. 

2.17.3. Kriteria Hipotesis yang Baik 

Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebgai berikut: 

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan 

logis, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi 

teori, hipotesis dikembangkan dengan teori yang ada. Arah dari 

hubungan variabel hipotesis dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Jika hipotesis merupakan hal baru yang belum ada teorinya, 

penjelasan logis digunakan untuk membangun hipotesis. 

2. Hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. 

3. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. 

4. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat 

menjelaskan dan memprediksi lebih baik. 

 Sekarang (2004) memberikan bebrapa sumber untuk menggali hipotesis, yaitu: 

1. Ilmu pengetahuan dan pengertian mendalam tentang ilmu. 

2. Wawasan, serta pengertian yang mendalam tentang suatu wawasan. 

3. Imajinasi serta angan-angan. 

4. Materi bacaan dan literatur. 

5. Pengetahuan tentang kebiasaan atau kegiatan di daerah yang sedang 

diselidiki. 

6. Data yang tersedia. 

7. Analogi atau kesamaan. 

2.17.4. Landasan Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis berasal dari dua sumber utama, yaitu: (a) pengalaman, 

pangamatan, dan dugaan peneliti sendiri; serta (b) hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya dan teori yang sudah terbentuk. Sumbar pertama 
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berhubungan dengan hasil penemuan yang relevan dengan sumber-sumber acuan 

khusus (proses induksi). Sementara itu, sumber kedua berhubungan dengan teori 

atau konsep tertentu yang relevan dengan sumber-sumber acuan umum (proses 

deduksi). Berdasarkan dua proses tersebut, hipotesis dapat disusun secara deduktif 

dan induktif 

 Hipotesis induktif dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkah laku, 

memperhatikan kecenderungan atau kemungkinan hubungan, dan selanjutnya 

mengajukan hipotesis yang menjelaskan tingkah laku yang diamati. Pada hipotesis 

ini, peneliti membuat generalisasi dari hubungan yang diamati. Prosedur kegiatan 

terdiri atas pengamatan, memikirkan masalah, meninjau kepustakaan untuk 

mendapatkan petunjuk, melakukan observasi tambahan, dan merumuskan hipotesis 

untuk diuji. 

 Penelitian dan pengujian hipotesis induktif bersifat praktis, yaitu masalah 

diambil dari kehidupan sehari-hari. Namun, ruang lingkup hipotesis ini terbatas. 

Kemudian, hasil pengujiannya merupakan himpunan penemua yang layak, tetapi 

terpusah satu dengan lainnya sehingga ruang lingkup kekuatan penjelasannya 

terbatas. 

 Hipotesis deduktif adalah hipotesis yang dideduksi dari teori. Hipotesis ini 

dapat memperkaya teori karena pengetahuan yang dihasilkan berkaitan dengan teori 

dari mana hipotesis dideduksi. Penemuan yang dihasilkan menjadi kerangka kerja 

untuk digabungkan ke dalam kumpulan pengetahuan (body of knowledge) yang 

telah ada dalam teori. Pengujian empiris terhadap hipotesis deduktif dilakukan 

melalui pengumpulan data. Apabila data mendukung hipotesis, penemuan 

digabungkan ke dalam teori. 

 Untuk memberi landasan dan penyusunan hipotesis yang kuat, peneliti 

harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang 

terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, peneliti harus: 

1. Mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan 

dengan banyak membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian  
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2. Mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, 

objek, serta hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang 

sedang diselidiki. 

3. Mempunyai kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan 

lain yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang terkait. 

2.18. Profil Hotel Alpha Pekanbaru 

Hotel Alpha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

penginapan. Hotel Alpha beralamat di Jl. H. Imam Munandar (Harapan Raya), 

Simpang Sudirman No. 17, Pusat Kota Pekanbaru. Hotel Alpha merupakan 

perusahaan keluarga dibawah managemen PT. Satu Enam Delapan Bersama yang 

terlerak di daerah yang sangat strategis di Pekanbaru. Alpha Hotel berdiri sejak 27 

Februari 2012  oleh Stevan dan tercatat didalam AKTA nomor 45, di sahkan di 

kantor notaris Sutrisno Arsjad, SH. Hotel Alpha dimulai dengan perusahaan 

membeli dan menghancurkan serta membangun ulang agar tercipta suatu Hotel 

yang sesuai dengan kebutuhan tamu dan wisatawan serta memiliki anggaran yang 

stategis. Alpha Hotel ini merupakan cabang dari Alphain  Hotel yang terletak di 

kota Medan, Sumatra Utara yang dipimpin oleh Endang Umiwati. Hotel Alpha 

menyediakan berbagai falistas seperti 141 ruangan dengan berbagai tipe ruangan 

yaitu Deluxe 56 ruangan, Executive 44 ruangan, Super Executive 40 ruangan, 

Meeting Room dan Ball Room,  Restaurant, Family Karaoke. 

2.19. Visi dan Misi Hotel Alpha 

1. Visi 

Kami bertujuan untuk memberikan pelayanan hotel dan resort yang 

berkualitas dengan pelayanan perhotelan Indonesia yang ramah dengan 

desain yang unik yang akan membuat orang senang dan tersenyum dan 

kepuasan kepada seluruh kalangan. 

2. Misi 

Kami berusaha untuk menjadi perusahaan manajemen perhotelan 

Indonesia yang membuat kesan yang berbeda dan memberikan kesan positif 

dengan semua kalangan: 

http://transerahotels.com/id/
http://transerahotels.com/id/visi-dan-misi
http://transerahotels.com/id/visi-dan-misi
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a. Sumber Daya Manusia: Kami mengembangkan dengan tim yang 

berbakat dengan sikap positif, kreatif dan inovatif serta dengan 

pengalaman yang sangat baik yang membuat tamu kami senang, 

tersenyum dengan kepuasan. 

b. Mitra Kerja: Kami bersama-sama untuk menciptakan tekad yang kuat, 

hubungan jangka panjang dan hubungan saling menhargai karena hanya 

pemilik, operator seperti kami yang dapat melakukan hal ini. 

c. Portofolio: Kami berusaha untuk mengembangkan merek hotel dan 

resort yang inovatif untuk menjadi merek terkemuka di setiap pasar 

yang kami layani. 

2.20. Struktur Organisasi Hotel Alpha Pekanbaru 

Berikut adalah struktur organisasi Hotel Alpha Pekanbaru dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Struktur Organisasi Hotel Alpha Pekanbaru 

Berikut penjelasan struktur organisasi pada Hotel Alpha Pekanbaru dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Struktur Organisasi Hotel Alpha Pekanbaru. 

No Nama Pengguna Jabatan 

1 Steven Ligatsa Direksi 

2 Endang Miyati General Manager 

3 Yayan Secretary 

4 Wardi Tjia EAM 

5 Mellisa Putri Marketing Manager 

7 Febi Tobing HRD Manager 

8 Darwis Duty Engineering 

9 Erhas Widodo FO Manager 

10 Rahma Account Manager 

11 Arif Reception 

12 Khairul Fata Reception 

13 Irene Reception 

14 Indra Reception 

15 Amy Reception 

16 Rahman Reception 

17 Rival Reception 

18 Yudi Roomboy/Roomed 

19 Almekri Roomboy/Roomed 

20 Edi Roomboy/Roomed 

21 Yuni Roomboy/Roomed 

22 Munawir Roomboy/Roomed 

23 Dani Roomboy/Roomed 

24 Frans Roomboy/Roomed 

25 Saddam Roomboy/Roomed  

26 Irfan Room Supervisor 

2.21. Penelitian Terdahulu 

 Telah banyak penelitian yang dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh 

Yuliana, dkk (2016) tentang analisis kesuksesan sistem informasi perhotelan 

dengan pendekatan Delone dan Mclane Pada Karyawan Hotel Aria Gajayana 

Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

posistif variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan pengguna serta mengetahui keberhasilan sistem informasi perhotelan 
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yang digunakan oleh hotel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, diperoleh beberapa kesimpulan yaitu terdapat pengaruh posistif dan 

signifikan: variabel kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi perhotelan, variabel kualitas sistem mempunyai 

pengaruh dominan terhadap variabel kepuasan pengguna dan sistem informasi 

perhotelan yang digunakan oleh Hotel Aria Gajayana terasuk dalam katagori 

sukses.  

Dan pada tahun 2010 Purwaningsih melakukan penelitian  tentang analisis 

kesuksesan penerapan sistem informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Terpadu 

(SIPT) Online pada  PT. Jamsostek (Persero). Penelitian yang dilakukan peneliti 

bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti-bukti empiris mengenai faktor-

faktor penentu keberhasilan penerapan SIPT Online serta menilai keberhasilan 

penerapannya ditinjau dari kepuasan pengguna dengan kesesuaian tugas-teknologi 

(Task-Technology) sebagai variabel modiator dan dampaknya terhadap kinerja 

individu karyawan PT. Jamsostek (Persero). Berdasarkan analisis data yang 

dihitung dengan menggunakan aplikasi SPPS maka dapat disimpulkan bahwa 

kesuksesan penerapan SIPT Online PT. Jamsostek (Persero) dipengaruhi secara 

signifikan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pengguna serta kesesuaian tugas dan teknologi. 

Penelitian Rio Jumardi dkk (2015) yang membahas tentang “Analisis 

Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi pada Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta” dalam 

penelitiannya menyimpulkan hasil analisis kualitas informasi dan kualitas sistem 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi 

Skripsi, kepuasan pengguna berpengaruh secara signifikan terhadap net benefit 

yang diperoleh pengguna Sistem Informasi Skripsi. Sistem Informasi Skripsi 

memberikan manfaat kepada mahasiswa dan memperoleh data informasi skripsi 

yang membantu kemudahan dalam menyelesaikan skripsi, kualitas layanan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal tersebut 

disebabkan pengguna merasa layanan pengelola sistem informasi skripsi dalam 

penanganan masalah dirasakan lambat oleh para mahasiswa. 


