
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Analisis  

 Analisis sistem dapat diartikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Mulyanto, 2009). 

Sedangkan menurut (Yakub, 2012) analisis sistem diartikan sebagai suatu proses 

untuk memahami sistem yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas 

(business process), ketentuan atau aturan (business rule), masalah dan mencari 

solusinya (business problem and solution) dan rencana-rencana perusahan. Metode 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, daftar pertanyaan, 

pengambilan sampel, wawancara dan studi kepustakaan. 

2.2 Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu kumpulan dari beberapa komponen yang saling 

berinteraksi antara suatu dengan lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu 

(McLeod, 2004). Defenisi ini cocok digunakan pada suatu organisasi atau 

perusahaan, karena terdiri dari sejumlah data yang bekerja menuju tercapainya 

suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemimpin maupun menajemen. 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdapat dalam sebuah organisasi 

yang dirancang dan dibuat untuk mengolah data yang dimasukkan untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan (McLeod, 2004). Dalam perkembangan 

selanjutnya, sistem informasi berkembang menjadi sistem informasi berbasis 

komputer, yaitu sistem yang menggabungkan antara manusia dengan komputer 

dengan menggunakan teknologi yang ada dalam mengolah dan menyediakan data, 

sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan 

keputusan oleh manajemen. 
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Komponen-komponen sistem informasi menurut Jogiyanto (2005), terdiri 

dari:  

1. Hardware  

Kumpulan dari perangkat keras yang terlihat memungkinkan dapat 

membentuk sistem seperti komputer, printer dan jaringan. 

2. Software  

Kumpulan dari perintah-perintah/fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu, 

memerintahkan komputer agar melaksanakan fungsi tertentu.  

3. Data  

Bahan dasar dari suatu informasi berupa fakta yang mengangkat kejadian-

kejadian nyata dan dituangkan kedalam suatu simbol. 

4. Prosedur  

Suatu tahapan yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan untuk 

mencapai tujuan yang berupa suatu dokumen prosedur seperti: buku 

petunjuk operasional dan teknis.  

5. Manusia  

Merupakan pelaksana dari suatu sistem informasi seperti: Operator, 

Programmer, Analyst, Designer dan sebagainya. 

2.3 Kesuksesan Sistem Informasi 

Proses implementasi suatu sistem informasi diharapkan dapat berjalan 

secara efektif, hal inilah yang kemudian menandakan bahwa pengembangan 

implementasi sistem informasi tersebut menjadi sukses. Terdapat beberapa kriteria 

kesuksesan sistem menurut Laudon dan Laudon (2008) yaitu: 

1. High Level of System Use atau penggunaan sistem dengan intensitas yang 

tinggi. 

2. User Satisfaction with the System atau kepuasan pengguna terhadap sistem. 

3. Favorable Attitudes atau perilaku yang baik dari para pengguna mengenai 

sistem informasi tersebut. 

4. Achieved Objectives atau tujuan yang akan dicapai sistem yaitu derajat suatu 

sistem informasi mampu memenuhi tujuan spesifiknya yang tercermin 
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dengan meningkatnya kinerja organisasional dan pengambilan keputusan 

sebagai hasil penggunaan sistem tersebut. 

5. Financial Payoff atau keuntungan financial bagi organisasi yang 

ditimbulkan dari pemakaian sistem informasi tersebut. 

 

2.4  Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) 

Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) merupakan sistem 

informasi yang digunakan oleh PT PLN (Persero) Rayon Panam pada tahun 2014. 

Diterapkannya sistem APKT ini bertujuan untuk menampung, memonitor dan 

mendokumentasikan status laporan keluhan pelanggan agar tercatat secara 

sistematis dan terpantau response time dan recovery-nya sebagai bentuk 

peningkatan pelayanan kepada pelanggan dalam proses penanganan keluhan 

pelangan.  

Penerapan sistem APKT ini dilatarbelakangi oleh proses manual 

pengelolaan keluhan pelanggan (non-teknis), proses management keluhan belum 

terintegrasi, belum adanya monitoring realtime proses (durasi dan status) dan 

pengaduan teknis belum bisa dilayani di fronline Rayon dan Gerai. Dalam 

menyampaikan keluhannya, pelanggan dapat langsung menghubungi call center di 

nomor 123, melalui social media seperti Twitter dan Facebook, melalui website 

PLN atau datang pada unit-unit terdekat. Semua keluhan yang disampaikan oleh 

pelanggan baik melalui call center, social media, website, ataupun pada unit-unit 

PLN akan di-input-kan oleh user dan masuk ke sistem APKT yang kemudian 

nantinya akan ditindak lanjuti. 

Adapun alur kerja dari pengaduan teknis ini yaitu, pelanggan menghubungi 

PLN 123 atau frontliner atau operator Posko YANTEK untuk melaporkan 

pengaduan teknis. Selanjutnya PLN 123 atau frontliner atau operator Posko 

YANTEK menerima dan melakukan input pengaduan teknis pelanggan pada 

modul transaksi “Gangguan dan Keluhan”. Selanjutnya work order dikirim kepada 

Posko YANTEK. Status menjadi Lapor. Posko YANTEK dapat mengalihkan 

Posko atau memilih regu yang ditugaskan. Untuk pembatalan hanya dapat 

dilakukan oleh Manager. Jika laporan dibatalkan maka status akan menjadi Batal 
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dan dapat dimonitoring di modul transaksi historis. Jika Posko yang dipilih sudah 

sesuai, Posko YANTEK meneruskan work order ke regu yang ditugaskan, status 

menjadi Penugasan Regu. Regu YANTEK yang ditugaskan melakukan konfirmasi 

kepada Posko YANTEK bahwa work order telah diterima dan menuju ke lokasi 

gangguan. Posko YANTEK melakukan pencatatan dan status menjadi Dalam 

Perjalanan. Saat tiba di lokasi gangguan, regu YANTEK melakukan konfirmasi 

kepada Posko YANTEK untuk melakukan pencatatan, sehingga status menjadi 

Dalam Pengerjaan. Setelah selesai mengerjakan gangguan di lokasi, regu 

YANTEK melakukan konfirmasi dengan Posko YANTEK untuk dilakukan 

pencatatan terkait penyelesaian gangguan sesuai kondisi, apakah berstatus Nyala 

Sementara atau Nyala. Jika masih berstatus nyala sementara, harus diselesaikan 

sampai dengan berstatus nyala. Setelah pekerjaan gangguan selesai dan berstatus 

nyala, Posko YANTEK harus melakukan Catat Data Lapangan hingga status 

Selesai. Tampilan sistem APKT dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, 

Gambar 2.3, Gambar 2.4, Gambar 2.5, Gambar 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Login Sistem APKT 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

 Pada gambar di atas merupakan tampilan pada halaman awal saat membuka 

sistem APKT, dan untuk masuk ke sistem user harus meng-input-kan username dan 

password sebagai hak akses yang mereka miliki untuk dapat masuk ke sistem. 
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Gambar 2.2 Tampilan Awal/Utama Sistem 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

Tampilan di atas merupakan tampilan ketika user berhasil masuk ke sistem. 

Adapun menu yang terdapat pada sistem yaitu, menu pengaturan, daftar transaksi, 

master unit dan transaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tampilan Form Input Data Gangguan Dan Keluhan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

Gambar di atas merupakan tampilan Form yang harus diisi oleh user ketika 

pelanggan melaporkan keluhannya. Form tersebut terdiri atas identitas pelanggan. 
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Gambar 2.4 Tampilan Menu Gangguan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

 Laporan-laporan pelanggan yang masuk ke sistem dan apabila sudah 

ditangani oleh petugas lapangan maka pada sistem laporan tersebut akan berubah 

status mulai dari status lapor, penugasan regu, dalam perjalanan dan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Menu Keluhan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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 Untuk melihat laporan keluhan yang ada pada sistem baik yang sudah 

selesai ditangani ataupun belum, user dapat memilih tanggal dari laporan yang 

ingin di lihat dan nantinya sistem akan menampilkan laporan berdasarkan tanggal 

yang sudah di pilih sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tampilan Menu Detail Issue Keluhan 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

 

Apabila dilakukan klik pada menu nomor lapor, maka akan tampil detail 

issue keluhan pelanggan seperti pada gambar di atas. 

 

2.5 Model Delone And Mclean 

Model kesuksesan sistem informasi yang diusulkan oleh Delone And 

Mclean (1992) adalah model yang sangat sederhana dan lengkap. Pengembangan 

model yang didasarkan pada proses hubungan kausal dari unsur-unsur yang 

terkandung dalam model ini. Jadi pengukuran setiap elemen tidak dihitung secara 

independen, tapi secara keseluruhan mempengaruhi yang lain. Berikut adalah 

model Delone And Mclean (1992): 
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Gambar 2.7 Model Delone And Mclean (1992) 

(Sumber: Jugiyanto, 2007) 

 

Secara mendasar variabel dari kesuksesan sebuah implementasi sistem 

informasi terdiri dari 3 bagian yaitu sistem itu sendiri, pengguna dari sistem dan 

kemudian dampak yang dihasilkan dari pengguna dan kepuasan pengguna. Dari 

gambar model yang dikemukakan Delone And Mclean kesuksesan sistem informasi 

terdiri dari 6 variabel yaitu: 

1. System Quality yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi 

informasinya sendiri. 

2. Information Quality yang digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari 

sistem informasi. 

3. Use adalah pengguna keluaran suatu sistem oleh penerima. 

4. User Satisfaction adalah respon pemakai terhadap pengguna keluaran 

sistem informasi.  

5. Individual Impact merupakan efek dari informasi terhadap perilaku 

pemakai. 

6. Organizational Impact merupakan pengaruh dari informasi terhadap kinerja 

organisasi. 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kualitas sistem dan 

kualitas informasi secara independen dan bersama-sama mempengaruhi baik 

elemen penggunaan dan kepuasan pemakai. Besarnya elemen penggunaa dapat 

mempengaruhi besarnya nilai kepuasan pemakai secara positif dan negatif. 
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Penggunaan dan kepuasan pemakai mempengaruhi dampak individual yang 

selanjutnya mempengaruhi dampak organisasional. 

Pada tahun 2003 Delone And Mclean kembali mengembangkan dan 

memperbaiki model kesuksesan sistem informasi yang mereka publikasikan tahun 

1992. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Model Delone And Mclean (2003) 

(Sumber: Jugiyanto, 2007) 

 

Pada model kesuksesan sistem informasi Delone And Mclean (2003) 

terdapat beberapa perubahan diantaranya dengan memasukkan variabel kualitas 

layanan sebagai salah satu penentu kesuksesan sistem informasi dan 

menggabungkan dampak individual dan dampak organisasi menjadi manfaat-

manfaat bersih. 

Dari setiap elemen yang ada dalam Delone And Mclean IS Success Model 

masih perlu diuraikan lebih lanjut agar dapat lebih mudah digunakan sebagai alat 

ukur untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari sebuah sistem informasi. Setiap 

item-item tersebut dikelompokkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean 

Variabel Indikator Penjelasan 

Kualitas sistem 

(Sistem quality) 

 

1. Kemudahan untuk 

digunakan (Ease of 

use)  

 

Sistem informasi yang dapat dikatakan 

sebagai sistem yang berkualitas jika 

dirancang untuk memenuhi kemudahan 

dalam penggunaan sistem informasi 

tersebut. Perhatian dapat diukur  
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Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean (lanjutan) 

  

Variabel Indikator Penjelasan 

  berdasarkan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut 

yang hanya memerlukan sedikit waktu 

untuk mempelajari sistem informasi, hal 

ini dikarenakan sistem informasi 

tersebut sederhana, mudah dipahami, 

dan mudah pengoperasiannya. 

 2. Keandalan sistem 

(Reliability) 

Keandalan sistem informasi adalah 

ketahanan sistem informasi dari 

kerusakan dan kesalahan. Keandalan 

sistem informasi ini juga dapat dilihat 

dari sistem informasi dalam melayani 

kebutuhan pengguna tanpa adanya 

masalah yang dapat mengganggu 

kenyamanan pengguna dalam 

menggunakan sistem tersebut. 

 3. Kecepatan akses 

(Response time) 

Kecepatan akses merupakan salah satu 

indikator kualitas sistem informasi. Jika 

sistem informasi memiliki kecepatan 

akses yang optimal maka layak untuk 

dikatakan bahwa sistem informasi yang 

diterapkan memiliki kualitas yang baik. 

Kecepatan akses akan meningkatkan 

kepuasan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi. 

Response time juga dapat dilihat dari 

kecepatan pengguna dalam menelusur 

akan informasi yang dibutuhkan. 

 4. Fleksibilitas 

sistem (Flexibility) 

Fleksibilitas yang dimaksud adalah 

kemampuan sistem informasi dalam  
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Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean (lanjutan) 

Variabel Indikator Penjelasan 

 

 

melakukan perubahan-perubahan yang 

terkait dengan memenuhi kebutuhan  

pengguna. Pengguna akan merasa lebih 

puas menggunakan sistem informasi jika 

sistem tersebut fleksibel dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

 5. Keamanan sistem 

(Security) 

Keamanan sistem dapat dilihat melalui 

program yang tidak dapat diubah-ubah 

oleh pengguna yang tidak bertanggung 

jawab dan juga program tidak dapat 

terhapus jika terdapat kesalahan dari 

pengguna. 

Kualitas 

informasi 

(Information 

sistem) 

 

1. Kelengkapan 

(Completeness) 

Sistem informasi dikatakan memiliki 

informasi yang berkualitas jika 

informasi yang dihasilkan lengkap. 

Informasi yang lengkap ini sangat 

dibutuhkan oleh pengguna dalam 

pengambilan keputusan. Informasi yang 

lengkap ini mencakup seluruh informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna dalam 

menggunakan sistem tersebut. Jika 

informasi yang tersedia dalam sistem 

informasi lengkap maka akan 

memuaskan pengguna. Pengguna 

mungkin akan menggunakan sistem 

informasi secara berkala setelah merasa 

puas terhadap sistem tersebut. 

 2. Penyajian 

Informasi 

(Format) 

Format sistem informasi yang 

memudahkan pengguna untuk 

memahami informasi yang disediakan 

oleh sistem informasi mencerminkan  
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Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean (lanjutan) 

Variabel Indikator Penjelasan 

  kualitas informasi yang baik. Penyajian 

informasi pada sistem informasi harus 

disajikan dalam bentuk yang tepat, maka 

dengan begitu informasi yang dihasilkan 

dianggap berkualitas sehingga 

memudahkan pengguna untuk 

memahami informasi yang dihasilkan 

oleh sistem tersebut. 

 3. Relevan 

(Relevance) 

Kualitas informasi yang diberikan sistem 

informasi dapat dikatakan baik jika 

relevan terhadap kebutuhan pengguna 

atau dengan kata lain informasi tersebut 

mempunyai manfaat untuk 

penggunanya. Relevansi informasi untuk 

tiap-tiap pengguna satu dengan yang 

lainnya berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. Relevansi dikaitankan 

dengan sistem informasi itu sendiri 

adalah informasi yang dihasilkan sistem 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

 4. Akurat (Accurate) Keakuratan sistem informasi dapat 

diukur dari informasi yang diberikan 

harus jelas, mencerminkan maksud 

informasi yang disediakan oleh sistem 

informasi itu sendiri. Informasi harus 

akurat karena dari sumber informasi 

sampai ke penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan 

(noise) yang dapat merubah atau 

merusak informasi tersebut. 
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Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean (lanjutan) 

Variabel Indikator Penjelasan 

 5. Ketepatan Waktu 

(Timeliness) 

Informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat, informasi pada 

sistem informasi yang sudah usang tidak 

akan mempunyai nilai lagi, karena 

informasi merupakan landasan di dalam 

pengambilan keputusan. Jika 

pengambilan keputusan terlambat, maka 

dapat berakibat fatal untuk organisasi 

sebagai pengguna sistem informasi 

tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa kualitas informasi yang 

dihasilkan dari sistem informasi yang 

baik jika informasi dapat dihasilkan tepat 

waktu. 

Kualitas 

pelayanan 

(Service quality) 

1. Jaminan 

(Assurance) 

Merupakan jaminan kualitas yang 

diberikan sistem. 

 2. Empati (Empathy) Meliputi kepedulian sistem terhadap 

pengguna. 

 3. Kesegeraan 

(Responsiveness) 

Meliputi kualitas respon sistem terhadap 

aksi yang dilakukan oleh pengguna. 

Penggunaan 

(Use) 

1. Sifat penggunaan 

(Nature of use) 

Sifat dari penggunaan atau nature of use 

adalah digunakan untuk maksud yang 

diinginkan ketetapan penggunaan serta 

tipe informasi yang sesuai dengan 

maksud dari penggunaan. 

Kepuasan 

pengguna 

(User satisfaction) 

1. Kepuasan 

informasi (Repeat 

visits) 

Perbedaan antara informasi yang 

dibutuhkan serta informasi yang 

diterima. “Secara umum kepuasan 

informasi sebagai hasil perbandingan 

pengharapan atau kebutuhan sistem 

informasi dengan kinerja sistem yang  
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Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean (lanjutan) 

Variabel Indikator Penjelasan 

  diterima” menurut (remenyi smith dan 

money). 

 2. Kepuasan 

menyeluruh 

(Repeat purchase) 

Salah satu bentuk kepuasan secar global 

atas semua sistem yang sudah disajikan 

dan dilakukan interaksi mengenai 

tingkat kepuasan layanan informasi dan 

sistem. Serta manfaat dalam proses input 

proses output yang diterima. 

Keuntungan 

bersih 

(Net benefits) 

 

1. Meningkatkan 

berbagi 

pengetahuan 

(Improved 

knoledge sharing) 

Dalam manajemen pengetahuan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana informasi bisa menjadi 

sesuatu yang berdaya guna. 

2. Bagaimana mewujudkan sharing 

pengetahuan. 

3. Bagaimana meningkatkan 

kerjasama untuk mempercepat aliran 

pengetahuan. 

 2. Efektivitas 

komunikasi 

(Comunication 

effectiveness) 

Efektivitas merupakan suatu keadaan 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

atau kegagalan kegiatan manajemen 

dalam mencapai tujuan. Sedangkan 

komunikasi adalah sebagai proses 

penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan akibat tertentu. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian pesan yang mampu 

mencapai tujuan dari isi pesan tersebut 

dan memberikan umpan balik (feed 

back) atau reaksi sehingga pesan pun  
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Tabel 2.1 Deskripsi Indikator Pengukuran Delone And Mclean (lanjutan) 

 

2.6  SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

Program aplikasi statistik SPSS merupakan satu program aplikasi statistik 

yang paling banyak dipakai oleh pengguna komputer. SPSS memiliki kemampuan 

analisis statistik cukup tinggi, memiliki interface pada lingkungan grafis dengan 

cara pengoperasian yang cukup sederhana sehingga mudah untuk dipahami 

pemakainya. Fitur-fitur yang terdapat pada SPSS yaitu (Wahyono, 2009): 

1. Data Editor, yaitu jendela untuk pengolahan data yang dirancang dengan 

spreadsheet untuk memudahkan dalam mendefinisikan, memasukkan, 

meng-edit dan menampilkan data.  

2. Viewer, yaitu fitur yang membuat pengguna mudah untuk melihat hasil 

pemrosesan.  

3. Database Wizard, fitur yang menyebabkan pemakai program bisa 

mendapatkan kembali informasi dari sebuah database menggunakan 

fasilitas tersebut.  

4. Fitur Kemudahan Transformasi Data, fitur yang berfungsi untuk membantu 

pemakai memperoleh data yang akan dianalisis.  

 

2.7 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi 

perhatian kita. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi 

perhatian kita. Populasi menggambarkan sesuatu yang sifatnya ideal atau teoritis, 

sedangkan sampel menggambarkan sesuatu yang sifatnya nyata atau empiris. 

Populasi dan sampel masing-masing mempunyai karakteristik atau ciri yang dapat 

diukur.  

Variabel Indikator Penjelasan 

  berhasil tersampaikan dan menimbulkan 

sebuah komunikasi yang efektif. 
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Ada dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis 

pada probabilitas (pemilihan secara random) atau pengambilan sampel secara non-

probabilistik (pemilihan non-random). Secara probabilitas, metode-metode yang 

dapat digunakan adalah (Jogiyanto, 2008): 

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  

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. 
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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 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.  
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2.8 Pengumpulan Data 

Data digunakan untuk mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel 

atau populasi. Data merupakan cerminan dari suatu variabel yang diukur menurut 

klasifikasinya. Dengan demikian, data dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai 

kriteria, seperti berdasarkan jenisnya, sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, 

dan waktu pengumpulannya (Suryani, 2015). 

2.8.1 Kriteria Klasifikasi Data 

Pengklasifikasian data berdasarkan kriteria terdiri atas lima kriteria, berikut 

ini adalah penjelasannya: 

1. Data menurut jenisnya 

Data menurut jenisnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif (non-metric) seperti jenis kelamin, pendidikan, 

warna, suku dan sebagainya. Sedangkan kuantitatif adalah data berbentuk 

angka (metric) seperti jumlah penjualan, berat badan, jarak dalam bentuk 

kilometer. 

2. Data menurut sifatnya 

Data menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua yaitu data diskrit dan 

kontiniu. Data diskrit adalah data dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan 

data kontiniu adalah data yang mempunyai nilai yang terletak dalam seluruh 

interval. 

3. Data menurut sumbernya 

Data menurut sumbernya dikelompokkan menjadi dua yaitu data internal 

dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan 

atau kegiatan di dalam sebuah organisasi. Sedangkan data eksternal adalah 

data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan diluar organisasi. 

4. Data menurut cara memperolehnya 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data 

tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang 

sedang diteliti. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah 

dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak 

lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang 

dilakukan saat ini secara spesifik. 

5. Data menurut waktu pengumpulannya 

Data menurut waktu pengumpulannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

crosss-section, time series dan data panel. Data cross-section adala data 

yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang dapat menggambarkan 

keadaan atau kegiatan pada waktu tertentu. Time series (data berkala) 

adalah daya yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan 

gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama periode spesifik 

yang diamati. Data berskala sering kali disebut pula sebagai data historis. 

Sedangkan data panel adalah data gabungan time series dan cross section.  

2.8.2 Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan. Metode atau 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat 

primer ini dapat menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, 

dokumentasi dan sebagainya (Suryani, 2015). 

Instrumen pengumpulan data sendiri merupakan alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data, yaitu dapat berupa lembar checklist, kuesioner (angket terbuka 

atau tertutup), pedoman wawancara, camera photo, video camera, buku catatan, 

dan lain sebagainya (Suryani, 2015). 

1. Metode kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada 

orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Metode kuesioner 

dapat dilakukan melalui tatap muka langsung, maupun melalui kuesioner 

surat (baik melalui surat dalam bentuk kertas maupun surat elektronik).  

 



25 

 

Kuesioner yang diberikan secara langsung memiliki kelebihan, yaitu: 

a. Peneliti dapat secara langsung bertatap muka dengan responden 

sehingga tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dapat disampaikan 

secara langsung sehingga dapat meningkatkan mengurangi keraguan 

responden dan motivasi untuk menjawab secara jujur. 

b. Peneliti dapat memeriksa langsung kelengkapan isi dari kuesioner yang 

diberikan. 

c. Penyebaran kuesioner yang dilakukan secara serentak yang dilakukan 

oleh tim survei dapat mengumpulkan data dalam waktu yang singkat 

dan relatif murah dibandingkan metode wawancara. 

d. Peneliti dapat secara langsung memberikan penjelasan jika pernyataan 

atau pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden. 

Berikut ini adalah jenis-jenis kuesioner, yaitu sebagai berikut: 

a. Pertanyaan kuesioner terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan 

responden memberikan jawaban sesuai dengan cara atau pendapatnya. 

Contoh: 

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan sistem? 

Jawab: ………………………………………………………………… 

b. Pertanyaan kuesioner tertutup yaitu, responden tinggal memilih 

jawaban di antara pilihan yang sudah disediakan. 

Contoh: 

Informasi yang disediakan sistem jelas: 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

Adapun bobot atau range nilai dari setiap jawaban yang disediakan pada 

kuesioner (Suryani 2015): 

a. Sangat Setuju = 4 

b. Setuju = 3 



26 

 

c. Tidak Setuju = 2 

d. Sangat Tidak Setuju = 1 

c. Pertanyaan kuesioner tidak terstruktur yang tersamar yaitu, 

berlandaskan pada riset motivasi. 

d. Pertanyaan kuesioner terstruktur yang tersamarkan yaitu, merupakan 

teknik yang paling jarang digunakan dalam riset pemasaran. Kuesioner 

ini dikembangkan sebagai cara untuk menggabungkan keunggulan dari 

penyamaran dalam mengungkapkan motif dan sikap di bawah sadar 

dengan keunggulan struktur pengkodaen serta tabulasi jawaban. 

2. Metode observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket), namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, 

kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 

responden yang tidak terlalu besar. Metode observasi digolongkan menjadi 

dua yaitu: 

a. Participant observation, yaitu peneliti secara langsung terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber 

data.  

b. Non-participant observation, yaitu penelitinya tidak ikut secara 

langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Kelemahan 

metode ini adalah peneliti tidak akan memperoleh data yang mendalam 

karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui 

makna yang terkandung di dalam peristiwa.  

Pengamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan data, jika 

pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai beirkut: 

a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 
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b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamataan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian 

sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan. 

Wawancara terbagai menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mengetahui pasti apa informasi 

yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah 

dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape 

recorder, kamera foto dan material lainnya yang dapat membantu 

kelancaran wawancara. Sedangkan wawancara secara tidak terstruktur 

adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan 

hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. 

2.9 Level Pengukuran 

Setiap peneliti perlu memahami dengan jelas mengenai level pengukuran 

yang digunakan, karena level pengukuran akan terkait dengan teknik analisis yang 

akan digunakan karena tidak semua operasi statistik dapat digunakan untuk setiap 

level pengukuran. 

Skala Likert menurut (Suryani, 2015) pertama kali dikembangan oleh Ransist 

Likert, seorang sosiologi dari University of Machigan melalui artikel “A Technique 

for the Measurement of Attittude” yang dipublikasikan oleh the Archives of 

Physchology di tahun 1932. Bentuk awal skala Likert adalah lima pilihan jawaban 

dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju yang merupakan sikap atau 
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persepsi seseorang atas suatu kejadian atau pernyataan yang diberikan dalam 

instrumen atau kuesioner. Dalam perkembangan terkini, skala Likert telah banyak 

dimodifikasi seperti skala 4 titik (dengan menghilangkan pilihan jawaban netral), 

atau menggunakan skala 7 sampai 9 titik. Berikut ini adalah macam-macam skala 

Likert yaitu: 

a. Skala Likert 5 titik (versi asli dari Dr. Rensist Likert) 

Tabel 2.2 Skala Likert 5 Titik  

Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Netral 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

Sumber: Buku Metode Riset Kuantitatif (2015) 

b. Skala Likert 4 titik 

Tabel 2.3 Skala Likert 4 Titik  

Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

Sumber: Buku Metode Riset Kuantitatif (2015) 

c. Skala Likert 7 Titik 

Tabel 2.4 Skala Likert 7 Titik 

Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Sedikit Tidak Setuju 

4 Netral 

5 Sedikit Setuju 

6 Setuju 

7 Sangat Setuju 

Sumber: Buku Metode Riset Kuantitatif (2015) 
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2.10 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Uji validitas/kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, validitas ini menyangkut akurasi 

instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut valid/sahih, 

maka perlu dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan 

skor total kuesioner tersebut (Juliansyah, 2011).  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 adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan 

kemantapan/kekonsistensi 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 (Juliansyah, 

2011). Butir pertanyaan dikatakan reliabel 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 sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Nilai Cronbach Alpha 

 

2.11 Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

 

Alpha Cronbach’s Tingkat Reliabilitas 

  0.00 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 
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2.11.1 Uji Normalitas 

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 sercara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk 

distribusi normal, menurut Santosa dan Ashari (2005). 

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

“Tabel Kolmogrov Smirnov”. Yang 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 di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2.11.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode 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 ke observasi lainnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

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

dasar pengambilan keputusannya adalah: 

 

d =
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)
𝑡=𝑁
𝑡=2

2

∑ 𝑒𝑡2
𝑡=𝑁
𝑡=2

         (2.1) 
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Dimana:  

et   = kesalahan gangguan dari sampel 

et-1 = kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya 

 

Ketentuan: 

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi 

2. Angka DW di antara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka DW di atas 2 berarti ada autokorelasi 

 

2.11.3 Uji Multikoliniearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan di mana 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. 

 

2.11.4 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 pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, 

maka terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat ZPRED dan residualnya 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: 
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a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang 

teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

2.12 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel 

tergantung dengan menggunakan variabel bebas (Sarwono, 2010). Gujarati, 2006 

dalam (Sarwono, 2010) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap 

hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang di terangkan (the 

explained variable) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the 

explanatory). Variabel pertama disebut juga sebagai sebagai variabel tergantung, 

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

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

berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel 

tergantung. Menurut Tjiptono (2005) regresi lebih sesuai dengan kenyataan di 

lapangan bahwa suatu variabel terikat tidak hanya dapat dijelaskan oleh satu 

variabel bebas saja tetapi perlu dijelaskan oleh beberapa variabel terikat.  

 

2.12.1 Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda 

Kegunaan analisis linier 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. Persamaan 

estimasi regresi linear berganda sebagai berikut: 

 Ý  =  a + b1X1 + b2X2                    (2.2)  

Keterangan: 

Y     : variabel terikat (Kepuasan Pengguna) 

X1   : variabel bebas (Keakuratan)  



33 

 

X2   : variabel bebas (Kemudahan Penggunaan)  

a      : Konstanta atau Parameter 

b1,2  : nilai koefisien regresi  

 

2.12.2 Asumsi-Asumsi Regresi Linier Berganda 

Metode kuadrat terkecil dapat dilakukan apabila asumsi regresi linier klasik 

terpenuhi. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh persamaan regresi linier 

berganda ini adalah sebagai berikut: 

1. Normalitas, regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tiap εi mengikut 

distribusi normal, εi~N(0,σ2). 

2. Non autokorelasi antar sisaan, berarti cov (εi,εj) = 0, dimana i ke j. 

3. Homoskedastisitas, var (εi) = σ2 untuk setiap i, i=1,2,….,n yang artinya 

varians dari semua sisaan adalah konstan atau homoskedastik. 

4. Tidak terjadi multikolinearitas. Tidak terdapat hubungan liner yang 

sempurna atau pasti diantara variabel. 

Untuk mengetahui apakah model persamaan yang digunakan sudah 

memenuhi asumsi-asumsi regresi tersebut maka perlu dilakukan pemeriksaan pada 

masing-masing asumsi. 

 

2.13  Hipotesis 

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, pada saat fenomena dikenal dan merupakan 

dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Menurut Treleas (1960) menyatakan 

bahwa hipotesis adalah suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat 

diamati. 

Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu 

tingkat signifikan atau probabilitas (α) dan tingkat kepercayaan atau confidence 

interval (Sarwono, 2010). Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, 

yaitu H0 (Hipotesis nol) dan H1 (Hipotesis Alternatif). 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis adalah (Sarwono, 

2010): 

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 jika 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 regresi dan prosedur pengujiannya sebagai berikut 

(Santosa dan Ashari, 2005):  

1. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

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

membandingkan F hitung dengan 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 dengan 

T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-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 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
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2.14 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan tinjauan pustaka yang berasal dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu 

diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang diselesaikan oleh 

peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan analisis kesuksesan dimana objek dan variabel 

penelitiannya hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu   

No Nama Peneliti Nurhasan Nugroho, dkk 

3 1 Judul Penelitian Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) Online Menggunakan Model 

Kesuksesan Sistem Informasi Delone And Mclean 

(StudiKasus: PMB UKDW dan PMB STMIK AMIKOM 

Yogyakarta). 

 Tujuan Penelitian Untuk menganalisis perbandingan kualitas sistem 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) online Universitas 

Kristen Duta Wacana (UKDW) dan STMIK AMIKOM 

Yogyakarta disamping itu juga mengukur pengaruh 

system quality, information quality, dan service quality 

terhadap user satisfaction, baik secara bersama-sama 

maupun secara sendiri-sendiri, dalam menganalisa 

variabel yang dominan terhadap kepuasan pengguna. 

 Metode Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi 

Delone And Mclean. 

 Alat Analisis Pengolahan data menggunakan software SPSS 16 dan 

instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 

 Hasil Hasil penelitian yang diperoleh dalam penilaian tiap-tiap 

variabel berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan 

variabel information quality berpengaruh paling dominan 

terhadap user satisfaction.  

2 Nama Peneliti Winda Septianita, dkk 

 Judul Penelitian Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas  
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu  (lanjutan) 

  pelayanan, Rail Ticketing System (RTS) pada kepuasan 

penguna (studi empiris pada PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember). 

 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

kualitas sistem, kualitas informasi, serta kualitas 

pelayanan Rail Ticketing System (RTS) pada kepuasan 

penguna. 

 Metode Menggunakan model Delone And Mclean 2003. 

 Alat Analisis Pengolahan data menggunakan software SPSS dan 

instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 

 Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 

sistem berpengaruh secara positif terhadap kepuasan 

pengguna, variabel kualitas informasi berpengaruh secara 

positif terhadap kepuasan pengguna, dan variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan 

pengguna. 

3 Nama Peneliti Riza Wahyudi, dkk 

 Judul Penelitian Pengaruh kualitas sistem, informasi dan pelayanan, Siakad 

terhadap kepuasan mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa 

Program Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas 

Brawijaya).  

 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, 

menganalisa, dan menjelaskan pengaruh kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan mahasiswa. 

 Metode Menggunakan model Delone And Mclean 2003. 

 Alat Analisis Pengolahan data menggunakan software SPSS dan 

instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 

 Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 

sistem, variabel kualitas informasi, dan variabel kualitas 

pelayanan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepuasan mahasiswa. 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu  (lanjutan) 

4 Nama Peneliti Aris Kusumawati 

 Judul Penelitian Analisis kualitas sistem informasi terhadap peningkatan 

produktivitas dan pengetahuan mahasiswa sebagai 

pengguna media pembelajaran berbasis E-learning.  

 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas 

layanan terhadap kepuasan pengguna. Serta kepuasan 

pengguna terhadap dampak individual. 

 Metode Menggunakan model Delone And Mclean 2003 

 Alat Analisis Pengolahan data menggunakan software SPSS dan 

instrumen penelitian menggunakan kuesioner. 

 Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 

layanan, kualitas informasi, dan kualitas sistem 

berpengaruh terhadap kepuasan pengguna serta kepuasan 

pengguna memberikan pengaruh/dampak individual bagi 

mahasiswa. 

 

2.15 Sejarah PT PLN (Persero) 

PT PLN (Persero) didirikan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada awalnya PT 

PLN (Persero) bernama BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik 

Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Pada tahun 1972 status PLN 

ditetapkan sebagai PULN (Perusahaan Umum Listrik Negara) dan PKUK 

(Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan) dengan tugas menyediakan tenaga 

listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang 

memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis 

penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan 

Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam 

menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.  

PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau mengemban suatu 

amanah besar bagi pelayanan kelistrikan di bumi lancang kuning ini. Perubahan ke 

arah  perbaikan  pelayananpun  terus  dilakukan,  antara  lain  dengan  dilakukannya 
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perubahan Organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden No. 

139 Tahun 1998 Tanggal 11 September 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan 

Rehabilitasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN telah menerbitkan 

Keputusan Direksi No. 113.K/010/DIR/2001 Tanggal 25 Mei 2001 sehingga PLN 

Wilayah III berubah status menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau 

termasuk di dalamnya pembentukan Wilayah Usaha Riau.  Kemudian PT PLN 

(Persero) Wilayah Sumbar Riau dipisah menjadi PT PLN (Persero) Wilayah 

Sumbar dan PT PLN (Persero) Wilayah Riau yang berdiri sendiri sesuai Keputusan 

Direksi No. 089.K/010/DIR/2002 Tanggal 2 Juli 2002 tentang Perubahan 

Pengorganisasian Unit Bisnis di Lingkungan PT PLN (Persero) dan yang terakhir 

diterbitkan Keputusan Direksi No. 300.K/010/DIR/2003 Tanggal 19 November 

2003 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau. 

Sekarang PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau telah memiliki 

empat kantor, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang 

Tanjung Pinang, Kantor Cabang Dumai, dan Kantor Cabang Rengat. 

Dengan pembentukan Organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan 

Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di 

Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efesien dengan tetap 

berfokus pada sistem manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan. 

 

2.15.1 Visi dan Misi PT PLN (Persero) Rayon Panam 

Dalam menjalankan perusahanannya sebagai pemasok listrik keseluruh 

wilayah Indonesia, PT PLN mempunyai Motto “PLN Panam Efisien, Handal, dan 

Berkualitas”. Tujuan PT PLN (Persero) adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

kepuasaan pelanggan. 

Visi PT PLN (Persero) Rayon Panam adalah “Menjadikan PT PLN 

(Persero) Rayon Panam sebagai Unit PLN Bersih dan memberikan pelayanan 

terbaik kepada pelanggan”. Sedangkan misi PT PLN (Persero) adalah:  

1. Menjalankan proses bisnis dengan mengedepankan integritas, jujur, dan 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. 
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2. Meningkatkan kualitas kehidupan dan mendorong kegiatan ekonomi 

masyarakat di Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. 

3. Membudayakan K3 dalam menjalankan kegiatan kelistrikan. 

4. Menjadikan OPI sebagai landasan dalam membangun budaya kerja.  

 

2.15.2 Struktur Organisasi 

 

Manager Rayon

Supriyanto Stevenson Ompusunggu

Supervisor Teknik

Fransiscus Indra

Supervisor Transaksi Energi

Lidya Natalia Lubis

Supervisor Administrasi

Adi Widoyoko

Operasi Distribusi

Tasnim

Pemeliharaan Distribusi

Ifaya

Golsen Lumban Tobing

Pengendalian Susut dan PJU

Dodi Syaputra

Penyambungan & Pemutusan

Arip Rivana

Pemeliharaan APP

Yadi Shuandi

Pelayanan Pelanggan

Zulwendri

Fidya Paramita

Pengendalian Piutang

Azwir B

 
Gambar 2.9 Struktur Organisasi 

(Sumber: Data Primer, 2016) 




