
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi

Menurut Joint Committee on Standars for Educatinal Evaluaion (1994)

Evaluation: The systematic invesigegation of the worth or merit of an object

(Penyelidikan sisematis nilai atau prestasi dari suatu objek). Menurut Daniel L.

Stufflebeam (2003) Evaluation is the process of delinicing, obtaining, reporting,

and applying descripive and judgmental information about some object’s merit,

worth, probity, and significance in order to guide decision making, support

accountability, disseminate effective practice, and increase understanding of the

involved phenomena (evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh,

pelaporan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat

beberapa objek, layak, kejujuran, dan signifikansi dalam rangka untuk memandu

pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarluaskan praktik yang

fektif, dan meningkatkan pemahaman yang terlibat fenomena). (Wirawan, 2012).

Evaluasi adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya

dengan medan hasilnya membandingkannya dengan indikator evaluasi dan

hasilnya dipergunakan unuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan

manfaat objek  evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan

mengenai objek tersebut. Akhir dari evaluasi adalah melakukan penilain nilai

(merit) dan penilai manfaat (worth) suatu objek. (Wirawan, 2012).

Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan

menerapkan informasi deskriptif dan menilai tentang manfaat beberapa objek,

kelayakan, prioritas, dan signifikansi dalam rangka untuk memandu pengambilan

keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarluaskan praktik yang efektif, dan

meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat (Wirawan, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah

sebuah kegiaan yang sistematis untuk mengumpulkan, dan menganalisis data

sehingga menghasilkan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah
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tercapai, sehingga berguna dalam mengambil keputusan dalam menentukan

kebijkan yang akan diambil berdasarkan hasil dari evaluasi.

2.1.1 Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi dan juga merupakan

bagian dari penelitian. Penelitian evaluasi berfungsi untuk mengetahui seberapa

jauh tujuan program tercapai (Sugiyono, 2015).

Penelitian evaluasi adalah melakukan pengukuran terhadap kualitas

sesuatu yang dipelajari menggunakan standar dan orang-rang yang terlibat dalam

suatu kegiatan yang dievaluasi.. Hasil dari penelitian evaluasi akan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan,

implementasi dan hasil dari suatu proyek dan program. Penelitian evaluasi dapat

menggunakan metode kuantitatif, kualitatif atau kombinasi (Sugiyono, 2015).

Konsep dasar pada evaluasi program ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1   Konsep Dasar Penelitian Evaluasi/ Evaluasi Program
(Sumber: Sugiyono, 2015)
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2.1.2 Langkah-Langkah Evaluasi

Sugiyono (2015) mengemukakan langkah-langkah dalam evaluasi yang
dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 Langkah-langkah Evaluasi
(Sumber: Sugiyono, 2013)

2.2 Konsep Dasar Sistem

Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari

unsur, komponen atau variabel – variabel yang terorganisasi, saling berintraksi,

saling ketergantungan satu sama lain (Sutabri, 2004).

2.2.1 Sistem

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan

komponen, dengan pendekatan prosedur sistem dapat didefinisikan sebagai

kumpulan dari prosedur prosedur yang mempunyai tujuan tertentu (Jogiyanto,

2008).

Pendekatan sistem yang lebih menerapkan pada elemen atau

komponennya dan didefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen

yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005).

Menurut McLeod (2004) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang
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2.2.2 Elemen-Elemen Sistem

Menurut McLeod (2004) tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen

elemen yang sama, tetapi susunan dasar sama. Dikutip dari buku pengantar sisem

informasi Yakub (2012), ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem

yaitu:

a. Tujuan, tujuan ini menjadi motivasi yang mengarah pada sistem,

karena tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan tak

terkendali.

b. Masukan, masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang

masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk di

proses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud. Masukan berwujud

adalah bahan mentah, sednagkan yang tidak berwujud adalah

informasi.

c. Proses, proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih berguna dan

lebih bernilai.

d. Keluaran, keluaran atau output merupakan hasil dari pemprosesan

sistem dan keluaran dapat menjadi masukkan untuk subsistem.

e. Batasan, batasan atau boundary sistem adalah pemisah antara sistem

dan daerah diluar sistem. Batasan sistem menentukan konfigurasi,

ruanglingkup atau kemampuan sistem.

f. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, mekanisme pengendalian

diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, sedangkan umpan

balik ini digunakan untuk pengendalian masukan maupun proses.

Tujuannya untuk mengatur sistem agar sistem berjalan sesuai tujuan.

g. Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar

sistem.
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2.2.3 Klasifikasi Sistem

Menurut Yakub (2012), Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa

sudut pandang, diantaranya:

1. Sistem tak tentu (probabilistic system), adalah suatu sistem yang

kondisi masa depannya tidak dapat diprediksikan karena mengandung

unsur probabilitas. Contohnya adalah sistem arisan.

2. Sistem abstrak (abstact system), adalah sistem yang berupa pemikiran

atau ide-ide yang tidak tampak secraa fisik. Sistem teologia yang

berisi gagasan tentang hubungan manusia dengan tuhan merupakan

contoh sistem abstrak.

3. Sistem sistem fisik (physical sistem), adalah sistem yang ada secara

fisik. Sistem komputer, sistem akuntasi, sistem produksi, sistem

sekolah, sistem transformasi merupakan sistem fisik.

4. Sistem tertentu (deterministic system), adalah sistem yang beroperasi

dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, interaksi antar bagian

dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan.

Sistem komputer sudah diprogramkan, merupakan contoh sistem

tententu karena program komputer dapat diprediksi dengan pasti.

5. Sistem tertutup (close sysem), sistem yang tidak tertukar materi,

informasi, atau energi dengan lingkungan, misalnya reaksi kimia

dalam tabung yang terisolasi.

6. Sistem terbuka (open system), adalah sistem yang berhubungan

dengan lingkungan. Sistem perdagangan merupakan contoh open

system, karena dapat dipengaruhi lingkungan.

2.3. Pengertian Sistem Informasi

Menurut O,Brian (2005) Sistem informasi (information system)

merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware),

perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang

mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.
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Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu

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

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan

jalur komunikasi penting, memproses jenis transaksi rutin tertentu, memberi

sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadiaan-kejadiaan internal

dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk

pengambil keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 2005). Menurut Jogiyanto (2005)

Sistem informasi terdiri dari enam komponen yaitu:

1. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem

informasi jika sistem informasi tdak adanya data maka mustahil akan

menghasilkan informasi.

2. Komponen model merupakan informasi yang dihasilkan oleh sistem

informasi dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat

model logika maupun model matematik.

3. Komponen output merupakan informasi yang dikeluarkan dari sistem

informasi yang berguna bagi para pemakainya.

4. Komponen teknologi merupakan media untuk menampilkan informasi

pada sistem informasi.

5. Komponenen basis data merupakan kumpulan data yang saling

berhubungan dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras yang

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi

6. Komponen kontrol merupakan komponen yang menjamin bahwa

informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi

yang akurat.

2.4. (Human-Organization-Tecnology) HOT-Fit Model

Model HOT Fit dikembangkan oleh Yusof et al (2006). Berdasarkan

permasalahan yang ada pada penelitian ini, model yang paling sesuai adalah  HOT

Fit yang terdiri dari 4 komponen berikut:

1. Komponen manusia (Human) menilai sistem dari sisi penggunaan

sistem (system use) pada frekuensi dan luasnya fungsi dan
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penyelidikan sistem informasi. System use juga berhubungan dengan

siapa yang menggunakan (who use), tingkat kepuasan (level of use),

pelatihan pengetahuan, harapan dan sikap menerima (acceptance) atau

menolak (resistance) system. Komponen ini juga menilai sistem dari

aspek kepuasan pengguna (user satisfaction). Kepuasan pengguna

adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam

menggunakan sistem informasi dan dampak petensial dari sistem

informasi. User satisfaction dapat dihubungkan dengan persepsi

manfaat (usefullness) dan sikap pengguna terhadap sistem informasi

yang dipengaruhi oleh karakteristik personal.

2. Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi

dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur,

politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi,

manajemen dan komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top

manajemen dan dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam

mengukur keberhasilan system. Sementara itu, lingkungan organisasi

terdiri atas sumber pembiayaan, pemerintahan, polotik, kompetisi,

hubungan interorganisasional dan komunikasi.

3. Komponen teknologi terdiri atas kualitas sistem (system quality),

kualitan informasi (information quality) dan kualitas layanan (service

quality). Kualitas sistem dalam sistem informasi di institusi pelayanan

kesehatan menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk

performa sistem dan user interface. Kemudahan penggunaan (ease of

use), kemudahan untuk dipelajari (ease of learning), respone time,

usefulness, ketersediaan, fleksibelitas dan sekuritas merupakan

variabel atau faktor yang dapat dinilai dari kualitas system. Kualitas

informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh sistem

informasi termasuk rekam medis mpasien, laporan dan peresepan.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas informasi antara

lain adalah kelengkapan, keakuratan, kecepatan waktu, ketersediaan,

relevansi, konsistensi dan data entry. Adapun kualitas layanan
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berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima oleh service

provider sistem atau teknologi. Kualitas layan itu sendiri dapat dinilai

dengan kecepatan respons, jaminan, empati dan tindak lanjut layanan.

4. Net Benefit

Net Benefit merupakan keseimbangan antara dampak positif dan

negatif dari pengguna sistem informasi. Net Benefit dapat diakses

menggunakan benefit langsung, efek pekerjaan, efisien, dan

efektifitas, menurunkan tingkat kesalahan, mengembalikan

pengeluaran dan biaya. Semakin tinggi dampak positif yang

dihasilkan semakin berhasil penerapan sistem informasi.

Gambar 2.3 Human-Organization-technology (HOT)-Fit Model

(Sumber : Yusof et al, 2006)

2.5 Nilai Kesuksesan Sistem Informasi

“Moreover, technology, human, and organization should fit with each

other to realize the potential of HIS. Therefore, a comprehensive evaluation

framework that address technology, human, and organization and the fit between

them is essential to ensure effective evaluation”(Yusof, 2006).

Dalam menilai keberhasilan sistem informasi, Yusof mengemukakan

bahwa teknologi, manusia, dan organisasi harus seleras satu sama lain untuk

mengetahui potensi dari sebuah sistem informasi. Lebih lanjut pada tahun 2008,

Yosuf mengemukakan bahwa dampak dari ketiga faktor tersebut diukur melalui
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net benefit yang dihasilkan. “Human, organization, and technology are the

essential component of IS the impacts of HIS are assessed in the net benefit”

(Yusof, 2008).

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai

keberhasilan dari sebuah sistem informasi didapat dari nilai keselarasan antara

faktor human, organization, dan technology terhadap net benefit, dimana pada

penelitian menggunakan SEM-PLS nilai tersebut ditunjukkan oleh R square.

2.6 Teknik Penelitian dan Pengumpulan Data

Variabel adalah segala sesuatu apa saja yang ditetapkan untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasitentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan

(Sugiyono, 2013). Adapun variabel dalam penelitianini adalah:

1. Variabel independen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen

(terikat).

2. Variabel dependen atau terikat, yaitu sebagai variabel output, kriteria

atau variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas.

3. Variabel intervening, yaitu variabel penyela atau antara yang terletak

diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya

variabel dependen.

2.7 Skala Pengukuran

Riduwan dan Akdon (2013) ada lima jenis skala pengukuran yang sering

digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi-dimensi

dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi

menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-
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indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat

item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu

dijawab oleh responden.

Dalam perkembangan, skala ini sudah dimodifikasi dengan berbagai

bentuk, mulai dari skala 4 titik sampai 9 titik. Skala likert 4 titik

sebagai berikut:

1) Strong disagree

2) Disagree

3) Agree

4) Strongly agree

2. Skala Guttman, skala kumulatif, jika seseorang menyisakan

pertanyaan yang berbobot lebih berat dan bersifat jelas (tegas) dan

konsisten. Misalnya yakin atau tidak, ya atau tidak, benar atau salah,

positif atau negatif, pernah atau belum pernah, setuju atau tidak setuju,

dan lain sebagainya.

3. Skala diferensial semantik, berisikan serangkaian karakteristik bipolar

(dua kutub) seperti panas atau dingin, populer atau tidak populer, baik

atau tidak baik dan sebagainya.

4. Skala rating, responden tidak menjawab dari data kualitatif yang

sudah tersedia tersebut, tetapi menjawab salah satu dari jawaban

kuantitatif yang telah disediakan. skala rating lebih fleksibel, tidak

terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi mengukur persepsi

responden terhadap gejala atau fenomena lainnya.

5. Skala thurstone, meminta responden untuk memilih pernyataann yang

disetujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang

berbeda-beda. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai

antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui

pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket.
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2.8 Populasi dan Sampel

Menurut Sarwono (2006), populasi adalah seperangkat unit analisis yang

lengkap yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah sub dari seprangkat

elemen yang dipilih untuk dipelajari.

Menurut Arikuntoro (2013) populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam

wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota

populasi yang bersifat representatif. (Morissan, 2012)

Menurut Marisson (2012) ada terdapat dua kelompok teknik sampling

yaitu:

1. Probability Sampling

Probability Sampling merupakan teknik penarikan sampel yang

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur

atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling

ini terdiri dari Simple Random Sampling dan Sampel daerah (Cluster

Sampling).

2. Nonprobability Sampling

Nonprobability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur

atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling

ini meliputi:

1) Sampling Sistematis

Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan

cara penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi

yang telah diberi nomor urut. Sebagai contoh jumlah anggota

populasi sebanyak 200 orang. Anggota populasi diberi nomor urut

dari no 1 sampai nomor 200. Selanjutnya pengambilan sampel

dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja, atau

kelipatan dari bilangan tertentu, seperti bilangan 5 dan lainnya.
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2) Sampling Kuota

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi

yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah kuota yang

diinginkan. Sebagai contoh akan melakukan penelitian terhadap

pegawai golongan II pada suatu instansi, dan penelitian dilakukan

secara kelompok. Jumlah sampel ditetapkan 100 orang sementara

penelitian sebanyak 5 orang, maka setiap anggota dapat memilih

sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan

(golongan II) sebanyak 20 orang.

3) Sampling Aksidental

Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dapat

digunakan sebagai sampel, bila orang ditemukan pada waktu

menentukan sampel cocok dengan diperlukan sebagai sumber data.

4) Purposive Sampling

Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang

dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan

penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih

adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.

5) Sampling Jenuh

Sampling Jenuh adalah teknik penarikan sampel apabila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering

dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.

Istilah lain dari sampling jenuh ini adalah sensus, dimana semua

anggota populasi dijadikan sampel.

6) Snowball Sampling

Snowball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-

mula dilakukan dalam jumlah kecil (informan kecil) kemudian

sampel yang terpilih pertama disuruh memilih sampel berikutnya,

yang akhirnya jumlah sampel akan bertambah banyak seperti bola

salju yang bergelinding makin lama makin besar.
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7) Sampling Seadanya

Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi

berdasarkan seadanya data atau kemudahannya mendapatkan data

tanpa perhitungan apapun mengenai derajat representatip. Dalam

pembuatan kesimpulan masih sangat kasar dan bersifat sementara.

8) Sampling Purposif (sampling pertimbangan)

Sampling Purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan,

terjadi apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan

pertimbangan perorangan atau pertimbangan. Sampling purposif

akan baik hasilnya di tangan seorang ahli yang mengenal populasi.

Cara penarikan sampel ini sangat tepat digunakan untuk studi

kasus.

2.9 Menentukan Jumlah Sampel

Menurut Morissan (2012) metode penarikan sample, atau disebut juga

dengan prosedur sampling (sampling procedures) pada umumnya terbagi pada

dua bagian besar, yaitu;

1. Teknik sampling probabilitas. Teknik penarikan sample probabilitas

dilakukan dengan menggunakan panduan metematis berdasarkan teori

kemungkinan dimana peluang setiap unit untuk terpilih sebagai sampel

probabilitas dilakukan dengan cara memilih atau menarik sampel secara

acak dari suatu daftar yang berisi seluruh nama anggota populasi yang

tengah diambil sampelnya.

2. Teknik sampel nonprobabilitas merupakan teknik penarikan sampel

yang tidak mengikuti panduan probabilitas matematis. Namun,

demikian, karekteristik paling penting membedakan kedua tipe sampel

adalah bahwa sampel probabilitas memungkinkan peneliti untuk

menghitung jumlah kesalahan atau sampling eror pada suatu penilitian.

Sedangkan, nonprobabilitas sampling tidak.

Satu satunya alasan penentuan sampel menggunakan metode penarikan

sampel nonprobabilitas adalah mempertimbangkan aspek manfaat atau nilai
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informasi yang diperoleh dari sampel tersebut dan biaya pengumpulan informasi

tersebut. (Sudaryono, 2011)

2.10 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulandata ialah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sudaryono, 2011).

Selanjutnya instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah dilakukan (Suharsimi Arikunto,

2004).

Pada buku Sudaryono (2011) ada beberapa instumen pengumpulan data

yaitu:

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab

dengan responden). Instrumen kuesioner ini berisi sejumlah

pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh responden. Tujuan

menyebar kuesioner ini adalah mencari informasi lengkap mengenai

suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam

pengisian daftar pertanyaan kuesioner dibedakan menjadi dua jenis

yaitu:

a. Kuesioner terbuka berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan

pokok yang bisa dijawab atau direpons oleh responden secara

bebas.

b. Kuesiner tertutup berisi pertanyaan atau pernyataan yang sudah

disusun secara berstruktur.

2. Checklist

Checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subyek dan

aspek-aspek yang akan diamati. Shecklist dapat menjamin bahwa
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peneliti mencatat tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap

penting.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawnacara

digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih

mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor

wawancara yang mempengaruhi atus informasi dalam wawancara,

yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara (Subana, 2006).

4. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data dengan jalan

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi atau nonpartisipasi.

Dalam obserpasi pastisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan yang

sedang berlangsung. Dalam obserpasi nonpartisipasi pengamat tidak

ikut serta dalam kegiatan. Dia hanya mengamati kegiatan tidak ikut

dalam kegiatan.

5. Tes

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur

keterampilan, pegetahuan, intelegensi, situasi dan kondisi atau bakat

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Secara umum tes diartikan

sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau

penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat konten atau materi

tertentu. Menurut sudijono (2003), tes adalah alat ukur atau prosedur

yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian.

6. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan memperoleh data langsung dari tempat

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,
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laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang

berkaitan dengan peneitian.

2.11 Structure Equation Modeling (SEM)
Jika suatu model hanya menggunakan sebuah dependen variabel saja,

maka suatu teknik regresi dapat digunakan. Namun, apabila suatu model

menggunakan lebih dari satu dependen variabel, maka penyelesaian model

menggunakan beberapa persamaan regresi akan menjadi  tidak tepat, sehingga

dibutuhkan teknik analisis data yang lainnya. Untuk maksud ini, suatu model yang

berbentuk struktur banyak dependen variabel, dapat dianalisis dengan

menggunakan teknik SEM (Structure Equation Modeling) (Jogiyanto, 2009).

SEM (Structure Equation Modeling) adalah  suatu teknik statistika untuk

menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis

faktor dan analisis jalur (Jogiyanto, 2009). SEM merupakan perluasan dari

general linear model (GLM) dengan regresi berganda sebagai bagiannya (Latan,

2013). Namun SEM lebih powerful. Ilusrative dan kokoh dibanding teknik

multivariate biasa dalam menguji dan mengukur interaksi, kesalahan pengukuran

(measurement error) ataupun nonliniears model.

Analisis SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model

pengukuran (measurement model) atau sering disebut outer model dan model

strukural (structural model) atau seing disebut inner model. Model pengukuran

menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasi

variabel laten untuk diukur. Sedangkan model sruktural menunjukkan kekuatan

estimasi antar variabel laten atau konstruk. SEM lebih mengutamakan pengujian

confirmatory dibanding dengan pengujian exploratory sehingga lebih tepat

digunakan untuk menguji teori dibanding dengan mengembangkan teori. SEM

juga mampu untuk mengukur variabel yang tidak dapat diukur secara langsung,

tetapi melalui indikator-indikatornya. Model yang akan diestimasi dalam SEM

biasanya diasumsikan mempunyai hubungan kausalitas antara variabel laen

dengan variabel observed sebagai indikator.
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Variabel laten yang dibentuk dalam model persamaan struktural,

indikatornya dapat berbentuk reflective maupun formative. Indikator reflective

merupakan indikator yang bersifat manifestasi terhadap konstruk dan sesuai

dengan classical test theory yang mengasumsikan bahwa variance di dalam

pengukuran score variabel laten merupakan fungsi dari true score ditambah

dengan error. Sedangkan indikator formative merupakan indikator yang bersifat

mendefinisikan karakteristik atau menjelaskan konstruk.

Analisis data menggunakan model persamaan struktural (structural

equation modeling) biasanya menggunakan matriks kovarians (covariance

matrix). Terdapat dua kondisi yang mengharuskan penggunaan matriks kovarians

dalam model persamaan srukural yaitu yang pertama, jika model penelitian

menggunakan multi sampel (multiple group models) dan yang kedua untuk

mencegah terjadinya variance error.

2.11.1 Model Persamaan Struktural

Model persamaan struktural (structural equation modeling) merupakan

suatu teknik analisis multivariate generasi kedua yang menghubungkan antara

analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji

dan mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple exogenous dan

endogenous variabel dengan banyak indikator (Latan, 2013). MacCallum dan

Austin (2009) mendefinisikan SEM sebagai suatu teknik analisis yang digunakan

untuk spesifikasi model dan estimasi model dalam hubungan linear antar variabel.

Jadi, SEM dapat digunakan untuk menjawab berbagai masalah riset (reaearch

question) dalam suatu set analisis secara sistematis dan komprehensif.

SEM mempunyai keunggulan dibanding teknik analisis multivariate

biasa (analisis faktor, analisis dskriminan, regresi linear berganda dan sebagainya)

yang memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara teori dengan data

penelitian (Latan, 2013). Spesifik SEM memampukan peneliti untuk:

a. Membangun model penelitian dengan banyak variabel;

b. Dapat meneliti variabel atau konstruk yang tidak teramati atau tidak

dapat diukur secara langsung (unobserved variables);
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c. Menguji kesalahan pengukuran (measurement error) untuk variabel

atau konstruk yang teramati (observed variables);

d. Mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitian (Confirmatory

Factor Analysis).

2.11.2 Partial Least Square (PLS)
PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang

secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus

pengujian model struktural (Jogiyanto, 2009). Model pengukuran digunakan

untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk

uji kausilitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Perbedaan mendasar

PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS  yang

bebasis kovarian adalah tujuan penggunaannya. SEM berbasis kovarian bertujuan

untuk mengestimasi model untuk m pengujian atau konfirmasi teori, sedangkan

SEM berbasis varian bertujuan untuk memprediksi model untuk pengembangan

teori. Karena itu, PLS merupakan alat prediksi kausalitas yang digunakan untuk

pengembangan teori.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa PLS merupakan alat yang handal

untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan dibandingkan

LISERAL, AMOS, dan OLS, yaitu tidak mendasar pada berbagai asumsi, dapat

digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, dapat

digunakan pada data yang mengalami "penyakit" asumsi klasik, (seperti data tidak

berdistribusi normal, masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi), dapat

digunakan untuk konstruk formatif dan reflektif (Jogiyanto, 2009).

Sebagai alat untuk model prediksi, untuk menghindari masalah

indeterminacy,(yaitu skor faktor yang berbeda dihitung dari model faktor tunggal

yang dihasilkan), PLS mengasumsikan bahwa semua ukuran varian adalah varian

yang dijelaskan sehingga pendekatan estimasi variabel laten dianggap sebagai

kombinasi dari indikator. PLS memberikan model umum alat statistika, seperti

korelasi kanonikal, analisis redudancy, regresi linear, MANOVA dan principal

component analysis (Jogiyanto, 2009).



26

PLS menggunakan iterasi algoritma yang terdiri atas seri OLS untuk

menghindari masalah idenifikasi model yang bersifat non-recursive (model yang

bersifat reciprocal antara variabel independen dan dependen), yang tidak dapat

diselesaikan oleh SEM berbasis kovarian. Selain itu, distribusi skala data yang

tidak sama (misalnya dalam satu model penelitian terdiri atas tipa skala nomina,

ordinal dan interval), pada peneliian perilaku menjadi masalah dalam pengujian

alat statistika. Namun PLS dapat mengukur data dengan skala berbeda secara

bersamaan. PLS dapat dijalankan pada data set berukuran kecil, yaitu sepuluh kali

skala dengan jumlah terbesar dari indikator yang bersifat formatif atau sepuluh

kali jumlah path (jalur) yang menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel

laten.

2.11.3 Evaluasi model

PLS sebagai model prediksi tidak mengasumsikan distribusi tertentu

untuk mengestimasikan parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Karena

itu, teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan dan

model evaluasi untuk prediksi bersifat non-parametrik. Evaluasi model PLS

dilakukan dengan mengevaluasi outer model dan inner model.

Outer model merupakan model pengkuran unuk menilai validias dan

realibilias model (Jogiyanto, 2009). Melalui proses iterasi algoritma, parameter

model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, composite

reliability dan cronbach’s alpha) diperoleh, termasuk nilai R2 sebagai parameter

ketepatan model prediksi.

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan

kausalitas antar variabel laten (Jogiyanto, 2009). Melalui proses bootstraping,

parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalias.

2.11.4 Model Pengukuran atau Outer Model

Dalam PLS model pengukuran atau outer model dengan indikator

refleksif dievaluasi dengan convergent validity dan discriminat validity dari

indikatornya serta composite reliability untuk block indikator. Sedangkan
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indikator formatif dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu

membandingkan besarnya relative weight dan melihat siginifikansi dari ukuran

weight tersebut (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014).

Variabel laten yaitu variabel yg tidak dapat diukur langsung (harus

dengan indikator atau kuesioner). Sedangkan indikator refleksif adalah variabel

yang dipengaruhi oleh variabel laten. Jadi model indikator refleksif adalah

konstruk atau variabel laten diijelaskan oleh indikator atau arah hubungan dari

konstruk ke indikator. Indikator-indikator mengukur hal yang sama tentang

konstruk, sehingga antar indikator harus memiliki korelasi yang tinggi. Jika salah

satu indikator dibuang, maka konstruk akan terpengaruh. Dalam model indikator

formatif dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten. Jadi

model indikator formatif yaitu indikator mempengaruhi konstruk atau

hubungannya dari indikator ke konstruk, antar indikator diasumsikan tidak saling

berkorelasi sehinga satu indikator dibuang tidak akan mempengaruhi konstruk

(Ghozali, 2014).

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif

dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan

construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun

demikian untuk penelitian awal dari pengembangan skala pengukuran nilai

loading 0,50 sampai dengan 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali,

2014).

Discriminat validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya,

maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok

mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Cara lain adalah melihat

nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar

AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan

konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant
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validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Imam Ghozali, 2014). Selain

itu dievaluasi juga compositre reliability dari blok indikator. Composite reliabilty

blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam

ukuran yaitu internal consistensy dan Cronbach’s Alpha (Ghozali, 2014).

2.11.5 Model Struktural atau Inner Model

Model struktural atau inner model dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk dependen, Stone- Geisser Q-square test untuk predictive

relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS kita mulai dengan melihat R- square untuk

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada

regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh

variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah

mempunyai pengaruh yang substansive .

Melihat persentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-

square untuk konstruk laten dependen, Stone-Geisse Q-square test untuk

predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur

struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada analisis regresi (Ghozali,

2014).

2.11.6 Model Spesifikasi

Model dalam penelitian ini adalah path analysis (analisis jalur). Model

path analysis secara matematis menjadi model regresi standardized (tanpa

konstanta) karena kita ingin membandingkan berbagai jalur. Model analisis jalur

secara persamaan regresi terdiri dari tiga persamaan berikut:

KP = β1 OWN + ε1 (2.1)

VAICTM = β1 OWN + ε2 (2.2)

KP = β1 OWN + β2 VAICTM + ε3 (2.3)
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Model path analysis semu variabel laten dalam Structural Equation

Model terdiri dari tiga set hubungan :

a. Outer Model

Outer Model mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator

berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator

berhubungan dengan variabel latennya. Blok indikator refleksif dapat

ditulis persamaanya sebagai berikut:

X = RxP + εx (2.4)

Y = Ryη + εy (2.5)

Dimana x dan y adalah indikator atau manifest variabel untuk variabel

laten eksogen (P) dan endogen (η). Sedangkan Rx dan Ry merupakan

matrik loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang

menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual yang

diukur dengan εx dan εy dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan

pengukuran atau noise.

b. Inner Model

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel laten

berdasarkan pada subtantive theory. Model persamaannya dapat

ditulis seperti dibawah ini:

ɳ = β0 + βɳ + P +S (2.6)

Dimana (ɳ) menggambarkan vektor endogen (dependen) variabel

laten, (ξ) adalah vektor variabel laten eksogen, dan (ζ) adalah vektor

variabel residual (unexplained variance).

c. Wight Relation

Wight Relation digunakan untuk menciptakan komponen skor variabel

laten yang didapat bedasarkan bagaimana inner model dan outer

model dispesifikasi. Model persamaanya dapat ditulis sebagai berikut:

ξb = ∑kb Wkb Xkb (2.7)

ɳi = ∑ki Wki Xki (2.8)

Dimana wkb dan wki adalah k wight yang digunakan untuk

membentuk estimasi variabel laten (Pb) dan (ɳi). Estimasi variabel
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laten adalah linier agregat dari indikator dengan nilai wight pada

prosedur estimasi dispesifikasikan oleh inner model dan outer model.

simbol (ɳ) adalah vektor variabel laten endogen (dependen) dan

simbol (P) adalah vektor variabel laten eksogen (independen), simbol

(S) merupakan vektor residual dan simbol (M) serta (T) adalah

matriks koefisien jalur (path coefficient).

2.11.7 Estimasi Parameter

Terdapat dua bagian analisis yang harus dilakukan, yaitu:

a. Menilai Outer Model atau Measurement Model

Ghozali (2014) menyatakan bahwa karena konstruk refleksif pada

dasarnya merupakan hubungan regresi dari konstruk indikator, maka

cara menilainya adalah dengan melihat convergent validity,

discriminant validity, dan composite reability. Convergent validity

dapat dilihat dari korelasi antara score item atau indikator dengan

score konstruknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki

nilai korelasi diatas 0,70. Namun demikian pada riset tahap

pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima.

Discriminant validity indikator refleksif dapat dilihat dengan

membandingkan square root of average variance extracted (AVE)

untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan

konstruk lainya dalam model. Composite reability juga digunakan

untuk mengukur reliability jika nilai composite reliability diatas 0.80.

b. Menilai Inner Model atau Structural Model

Model struktural dievaluasi dengan melihat inner model. menilai inner

model adalah melihat hubungan antara konstruk laten dengan melihat

hasil estimasi koefisien parameter path dan tingkat signifikansinya.

Jika T statistik ≥ 1.96 maka nilai tersebut signifikan pada alfa 5%.
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2.12 Administrasi

Ada beberapa pendapat pakar administrasi, baik dari pakar luar negeri

maupun pakar dalam negeri. Hebert A. Simon (1993:3) mendefinisikan

administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama utuk mencapai

tujuan-tujuan bersama. Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafiie dkk. (1999),

mendefinisikan administrasi adalah suau proses yang umum ada pada usaha

kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun milier,

baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dwight Waldo (1971), mendefinisikan

administrasi adalah suau daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat

rasionalitas yang tinggi. Dimock & Dimock (1992:20), mengatakan bahwa suatu

ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerinah, dan cara

mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit

dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen. Selanjutnya Siagian

(2004:2), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama

antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan

"Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang

dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasr efektif, efisien, dan rasional".

Dimensi unsur-unsur administrasi terdiri dari:

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan

suatu pekerjaan

2. Adanya kerja sama baik sekelomok orang atau lembaga pemerintah

maupun lembaga swasta

3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam

melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2.12.1 Pengertian Sistem Informasi Administrasi

Berdasarkan uraian tentang sistem, informasi, dan administrasi diatas

maka dapat dikatakan bahawa sistem informasi administrasi adalah kumpulan dan

komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan untuk

melakukan kegiatan seperti pencatatan, pengaturan, pengalokasian untuk
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mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan perlengkapan dan peralatan yang

telah disediakan.

2.13 Profil Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau

2.13.1 Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tidak dapat

dipisahkan dan adanya keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN

Sulthan Syarif Qasim melalui Seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar

Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan

se-Provinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996, 1997 dan 1998).

Seminar melahirkan rekomendasi agar IAIN Sulthan Qasim Pekanbaru

membuka program studi baru atau program studi umum. Melalui keputusan rapat

senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 9 September 1998 dilaksanakanlah

persiapan pembkaan jurusan/program studi secara bertahap. Pada tahun akademik

2002/2003 jurusan-jurusan/program studi umum di atas ditingkatkan menjadi

fakultas yang berdiri sendiri. Kemudian berdirilah Fakultas Sains dan Teknologi,

Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan yang terakhir

berdirilah Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Sejak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (2003 s/d sekarang),

fakultas engalami pergantian pucuk pimpinan sudah tiga kali, yaitu  Drs. H.M.

Djamil Lunin, Ak (Alm) yang meninggal pada tahun 2007 digantikan oleh Dr.

Kirmizi, MBA, Ak, dan selanjutnya Pengganti Antar Waktu (PAW) oleh Drs.

Azwar Harahap, M. Si.

Penerimaan mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah

dimulai sejak tahun akademik 1998/1999 ketika masih berbentuk jurusan

Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah. Pada tahun

akademik 2002/2003 jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan statusnya

ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi

dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen

Perusahaan Diploma III. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun

2006 tentang perubahan atas Peraturan Meteri Agama Ri No. 8 tahun 2005
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tentang organisasi dan tata kerja UIN Susa Riau, maka nama Fakultasi Ekonomi

berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sejalan dengan kemajuan

Fakultas Ekonomi dan Sosial menyebabkan semakin meningkatnya minat

masyarakat untuk masuk ke fakultas ini. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa

yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

2.13.2 Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ada tiga jurusan dan tiga prodi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN SUSKA Riau. Jurusan-jurusan itu adalah:

1) Jurusan Manajemen

2) Jurusan Akuntansi

3) Jurusan Administrasi Negara/Publik

Sedangkan program-program diploma III adalah:

1) Program Diploma Tiga Akuntansi

2) Program Diploma Tiga Manajemen Perusahaan

3) Program Diploma Tiga Adminstrasi Perpajakan

2.13.3 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Visi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah: “Menjadi suatu lembaga

pendidikan tinggi populer dan mandiri dalam memajukan dan mengembangkan

ilmu pengetahuan teknologi dan ajaran Islam secara integral khususnya di bidang

ilmu ekonomi dan ilmu sosial melalui pendidikan, pengajaran, penelitian serta

pengabdian masyarakat”.

Misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah: “Membentuk sumber

daya manusia bermutu dan berakhlak mulia yang mampu memajukan keilmuan

dan keislaman yang integral secara akademik dan profesional serta berkontribusi

khususnya di bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial dan mampu menerikan

pelayanan dalam mengaplikasi ilmu kepada masyarakat dengan mengharapkan

ridho Allah SWT”.

Tujuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah: “ Menghasilkan

sarjana dan tenaga ahli tingkat menengah/Ahli Madya di bidang Akuntansi,
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Manajemen dan Administrasi Negara yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur,

berkepribadian, mandiri, cerdar, terampil, berdisiplin dan bertanggung jawab serta

mampu:

1) Membuka peluang keja (enterpreneurship), mengelola , mengelola

manajemen perusahaan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis,

menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mengaplikasikan dasar-dasar

operasional bisnis, menyusun data-data perusahaan ke dalam bentuk

data-data statistik berupa tabel dan grafik serta dapat membaca data

statistik bagi pengambilan keputusan.

2) Membuat laporan keuangan dalam tiga bahasa (bahasa Arab, bahasa

Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), mampu mendesain akutnasi

komputerisasi, mampu melakukan pemeriksaaan laporan keuangan

perusahaan dan pemerintahan, mampu melakukan penghitungan pajak

dan pengisian SPT serta mampu menganalisis keuangan sebagai bahan

pengambilan keputsan.

3) Mengelola administrasi pemerintahan dengan baik dan benar.
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2.13.4 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Gambar 2.4  Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau

2.14 Sistem Informasi Adminstrasi Surat Menyurat (SIASY)

Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat (SIASY) ini merupakan

sistem informasi pelayanan administrasi surat menyurat berbasis website. Sistem

ini dirancang untuk memaksimalkan pelayanan administrasi dalam sebuah

fakultas dimana pengelolaan dan perekapan surat menyurat dapat dengan mudah

dilakukan. Dengan adanya sistem ini, akan mempermudah dalam pengajuan surat

baik surat masuk maupun surat keluar, dan hal ini dapat dilakukan kapan pun dan

dimana saja. SIASY ini telah ada sejak tahun 2014 lalu di Fakultas Ekonomi dan

Ilmu Sosial.

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial merupakan fakultas ketiga yang

menerapkan SIASY, setelah fakultas tarbiyah dan keguruan serta fakultas syariah
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dan ilmu hukum. SIASY ini dapat digunakan dengan mudah yaitu mengisi

kegiatan Log in, mengisi bagian profil dan melakukan pengajuan surat yang

diinginkan.

2.14.1 Tampilan Awal SIASY

Gambar 2.2 Tampilan Awal SIASY

Gambar 2.5 Tampilan Awal SIASY

Halaman awal sebelum menjalankan Sistem Informasi Administrasi

Surat Menyurat (SIASY) oleh mahasiswa, sebelum Log In User harus Nomor

Induk Mahasiswa (NIM) dan password yang telah diberikan oleh admin SIASY.

2.14.2 Tampilan Beranda SIASY

Gambar 2.6 Tampilan Beranda SIASY

Tampilan ini adalah tampilan halaman setelah mahasiswa berhasil log in,

ada empat menu utama di halaman ini seperti: profil mahasiswa, ganti password,

buat surat dan log out. Dihalaman ini mahasiswa dapat melihat arsip surat keluar.

36

dan ilmu hukum. SIASY ini dapat digunakan dengan mudah yaitu mengisi

kegiatan Log in, mengisi bagian profil dan melakukan pengajuan surat yang

diinginkan.

2.14.1 Tampilan Awal SIASY

Gambar 2.2 Tampilan Awal SIASY

Gambar 2.5 Tampilan Awal SIASY

Halaman awal sebelum menjalankan Sistem Informasi Administrasi

Surat Menyurat (SIASY) oleh mahasiswa, sebelum Log In User harus Nomor

Induk Mahasiswa (NIM) dan password yang telah diberikan oleh admin SIASY.

2.14.2 Tampilan Beranda SIASY

Gambar 2.6 Tampilan Beranda SIASY

Tampilan ini adalah tampilan halaman setelah mahasiswa berhasil log in,

ada empat menu utama di halaman ini seperti: profil mahasiswa, ganti password,

buat surat dan log out. Dihalaman ini mahasiswa dapat melihat arsip surat keluar.

36

dan ilmu hukum. SIASY ini dapat digunakan dengan mudah yaitu mengisi

kegiatan Log in, mengisi bagian profil dan melakukan pengajuan surat yang

diinginkan.

2.14.1 Tampilan Awal SIASY

Gambar 2.2 Tampilan Awal SIASY

Gambar 2.5 Tampilan Awal SIASY

Halaman awal sebelum menjalankan Sistem Informasi Administrasi

Surat Menyurat (SIASY) oleh mahasiswa, sebelum Log In User harus Nomor

Induk Mahasiswa (NIM) dan password yang telah diberikan oleh admin SIASY.

2.14.2 Tampilan Beranda SIASY

Gambar 2.6 Tampilan Beranda SIASY

Tampilan ini adalah tampilan halaman setelah mahasiswa berhasil log in,

ada empat menu utama di halaman ini seperti: profil mahasiswa, ganti password,

buat surat dan log out. Dihalaman ini mahasiswa dapat melihat arsip surat keluar.



37

2.14.3 Tampilan Pengajuan Surat Menyurat

Gambar 2.7 Tampilan Pengajuan Surat Menyurat

Pada halaman ini mahasiswa bisa memilih pengajuan surat keluar,

terdapat beberapa pilihan surat yang bisa dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan

kebutuhannya, seperti surat aktif kuliah, surat izin riset, dan lain sebagaianya.

2.14.4 Tampilan Pengajuan Surat Keluar

Gambar 2.8 Tampilan Pengajuan Surat Keluar

Setelah selesai memilih surat keluar yang di butuhkan, kemudian

tampilan SIASY seperti diatas, yaitu pengisian data pengajuan surat keluar,

mahasiswa di wajibkan mengisi form-form yang telah tersedia di SIASY, setelah

selesai mengisi data lanjut ke tahap berikutnya dengan mengklik tombol ajukan.
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2.16 Penelitian Terdahulu

Penelitian
yang

dilakukan
oleh

Judul Tujuan Kesimpulan

Dwi
Krisbiantoro,d
kk (2015)

Evaluasi
Keberhasilan
Implementasi
Sistem
Informasi
dengan
Pendekatan
HOT Fit Model.

Bertujuan untuk
memastikan
keefektifan
penerapan dan
dampak positif
yang diberikan
oleh SLiMS
dalam
menghasilkan
suatu informasi
yang akurat, tepat
waktu, relevan
dan ekonomis

Variabel yang berpengaruh
terhadap keberhasilan
implementasi SLiMS di STMIK
AMIKOM Purwokerto adalah
variabel Teknologi, Manusia dan
Organisasi berpengaruh terhadap
manfaat atau keberhasilan.
Kualitas sistem, kualitas
informasi dan kualitas layanan
memiliki pengaruh terhadap
penggunaan sistem dan
kepuasan pengguna hal ini
berarti semakin meningkat
kualitas sistem, kualitas
informasi dan kualitas layanan
maka akan meningkatkan
penggunaan sistem dan
kepuasan pengguna. Kepuasan
pengguna berpengaruh terhadap
net benefit hal ini berarti
semakin meningkat kepuasan
pengguna maka semakin tinggi
net benefit atau keberhasilan
yang didapatkan dari
penggunaan SLiMS.

Andika Bayu,
dkk (2013)

Evaluasi Faktor-
Faktor
Kesuksesan
Implementasi
Sistem
Informasi
Manajemen
Rumah Sakit Di
PKU
Muhammadiyah

Untuk
menemukan
faktor
keberhasilan dan
penghambat
implementasi
serta kesesuaian
diantara ke-3
elemen yang ada
pada metode

Hasil dari penelitian ini dapat
diambil kesimpulan yaitu adanya
system error pada jam sibuk
sehingga mengurangi kepuasan
pengguna, pelayanan yang
kurang cepat karena kurangnya
SDM, kurangnya pelatihan,
diharapkan adanya pemberian
penghargaan bagi pegawai yang
berprestasi.
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Sruweng dengan
Menggunakan
Metode HOT-
Fit

HOT-Fit.

Frincy Poluan,
dkk (2014)

Evaluasi
Implementasi
Sistem E-
Learning
Menggunakan
Model Evaluasi
HOT Fit Studi
Kasus
Universitas Sam
Ratulangi.

Untuk
mengetahui
pengaruh faktor
pengguna,
teknologi, dan
organisasi serta
net benefit
terhadap
pengimplementasi
an sistem E-
Learning di
Universitas Sam
Ratulangi.

Faktor teknologi, manusia, dan
organisasi memiliki hubungan
yang kuat, serta searah (positif)
dan signifikan terhadap net
benefit. Hubungan antara tiga
faktor HOT, mempengaruhi
korelasinya terhadap net benefit.
Semakin baik dan tepat
hubungan ketiga faktor tersebut,
maka semakin tinggi manfaat
yang didapatkan dari penerapan
E-Learning. Meskipun belum
sempurna, hasil pengukuran
Global Measurement secara
umum menunjukkan pengguna
sudah cukup puas terhadap
kinerja sistem. Perbaikan
terhadap beberapa kelemahan
dan kekurangan di beberapa
sektor sangat diperlukan.

Ardhini Warih
Utami, dkk
(2013)

Analisis
Kesuksesan
Penerapan
Sistem
Informasi
Akademik
(SIAKAD) di
Perguruan
Tinggi dengan
Menggunakan D
& M IS
SUCCES Model

Mengukur dan
menguji variabel-
variabel serta
indikator yang
mempengaruhi
kesuksesan sistem
informasi
akademik di
perguran tunggi
ITS Surabaya.

Korelasi yang terjadi antar
variabel yaitu kualitas sistem,
kualitas informasi dan kualitas
layanan memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap
kepuasan pengguna sistem
informasi akademik. Kualitas
layanan dan kepuasan pengguna
juga memiliki pengaruh positif
yang signifikan terhadap
pemakaian sistem informasi
akademik, pemakaian sistem
informasi akademik dan kepuasan
pengguna sistem informasi
akademik memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap
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manfaat-manfaat bersih sistem
informasi akademik. Pada model
2 juga terdapat hubungan
antarvariabel yaitu: Kualitas
sistem dan kualitas layanan
memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap pemakaian
sistem informasi akademik.
Kualitas sistem, informasi,
layanan dan pemakaian sistem
informasi akademik juga
memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap kepuasan
pengguna sistem informasi
akademik. Pemakaian sistem
informasi akademik dan
kepuasan pengguna sistem
informasi akademik memiliki
pengaruh postif dan signifikan
terhadap terhadap manfaat-
manfaat bersih sistem informasi
akademik. Berdasarkan hasil
analisa, kesuksesan sistem
informasi akademik di ITS
memiliki prosentase sebesar 62 %
yang artinya kesuksesan sistem
informasi akademik ITS berada
pada tingkatan ”sukses” dengan
didukung oleh faktor-faktor
kesuksesan yang dihasilkan
dalam penelitian.


