
   

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor fundamental dalam 

meningkatkan daya saing, sehingga budaya organisasi menjadi salah satu faktor 

kunci utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya (Wibowo, 2010). Menurut Bellot (2011) Budaya organisasi itu 

dapat dibentuk, ambigu tapi unik dan selalu dibangun secara sosial karena timbul 

dari interaksi kelompok pada setiap institusi. Sedangkan menurut  Sheng dan 

Pearson (2003) Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara berpikir setiap orang 

(karyawan) dalam melakukan tugas dan dalam berkomunikasi atau berinteraksi satu 

sama lainnya karena budaya organisasi merupakan salah satu jenis pengaruh 

lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan atribut 

unik dari suatu organisasi yang dapat dibentuk dan dibangun secara sosial sehingga 

dapat memberikan pengaruh pada lingkungan sekitarnya. 

Menurut  Cameron dan Quinn (2006) terdapat empat tipe budaya dalam setiap 

organisasi (Report OCAI, 2010), yaitu sebagai berikut:  

 

Gambar  2.1 Empat Tipe Budaya (Cameron dan Quinn, 2006) 
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2.1.1 Budaya Clan 

Budaya clan menjadikan sebuah organisasi menjadi tempat yang sangat 

nyaman untuk bekerja, di mana orang berbagi banyak informasi pribadi, 

sebagaimananya sebuah keluarga besar. Pemimpin organisasi dipandang sebagai 

mentor dan bahkan mungkin dianggap sebagai orang tua sendiri. Budaya ini 

diterapkan bersamaan dengan loyalitas atau tradisi. Budaya clan menekankan pada 

manfaat jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia dan sangat 

mementingkan kohesi dan moral serta kerja tim, partisipasi, dan konsensus sebagai 

prioritas utama perusahaan. 

2.1.2 Budaya Adokrasi 

  Organisasi menjadi tempat yang dinamis, berwirausaha, dan kreatif bagi 

para anggotanya untuk bekerja. Setiap anggota berani untuk mengambil risiko. 

Pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan contoh dalam pengambilan 

risiko. Ikatan yang mengikat dalam organisasi dengan budaya ini adalah komitmen 

terhadap eksperimen dan inovasi. Penekanan jangka panjang organisasinya terletak 

pada pertumbuhan dan perolehan sumber daya baru. Kesuksesan berarti 

mendapatkan produk dan layanan yang unik dan baru. Organisasi membantu 

mendorong inisiatif dan kebebasan individu bagi setiap anggota kelompok. 

2.1.3 Budaya Market 

  Organisasi berorientasi pada bagaimana cara menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Setiap anggota saling berkompetisi dan berorientasi pada tujuan yang 

telah ditetapkan. Hal yang menjadi tujuan yang mengikat organisasi ini ialah meraih 

kemenangan. Reputasi dan kesuksesan menjadi masalah umum. Fokus jangka 

panjangnya adalah pada tindakan kompetitif dan pencapaian sasaran dan sasaran 

yang terukur. Gaya organisasi adalah daya saing yang sulit dikendalikan. 

2.1.4 Budaya Hierarki 

  Merupakan organisasi yang menerapkan formalitas dan    gaya terstruktur 

untuk bekerja. Memiliki prosedur untuk mengatur apa yang para karyawan lakukan. 

Pemimpin biasanya membanggakan diri sebagai koordinator dan penyelenggara 

yang baik dan efisien. Menjaga kelancaran tujuan organisasi merupakan hal yang 

sangat penting. Aturan dan kebijakan formal mengikat organisasi.  
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2.2 Hubungan Budaya Organisasi dan Sistem Informasi 

Dalam paper yang berjudul “The performance of information systems through 

organizational culture”, Claver et al (2006) sepakat menyatakan bahwa sebuah 

sistem harus memiliki beberapa komponen seperti: informasi dan data, orang dan 

elemen pendukung. Dengan informasi dan data dianggap sebagai output dan input 

dari sistem ini. Orang dianggap sebagai salah satu komponen terpentingnya, 

sementara budaya organisasi dianggap sebagai istilah umum yang menjelaskan 

“bagaimana dampaknya jika diterapkan pada sebuah perusahaan” terkait dengan 

sistem informasi, karena hal itu dapat menunjukkan bagaimana orang berperilaku 

terhadapnya. Untuk itu, komponen sistem informasi adalah bagian dari budaya 

organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 2.2 merupakan titik awal untuk memahami bagaimana suatu 

informasi yang dihasilkan dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan 

(strategis maupun yang taktis). Komponen ketiga yang secara langsung dapat 

mengetahui bahwa komponen keberhasilan implementasi suatu sistem informasi 

adalah budaya perusahaan. Sistem informasi akan mempengaruhi kepribadian 

perusahaan sedemikian rupa sehingga mereka akan menciptakan visi bersama, 

Gambar 2. 2 Pengaruh antara Teknologi Informasi, Sistem Informasi, 

dan Budaya Organisasi (Claver et al, 2006) 
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bersama yang menjadi nilai budaya. Keberhasilan suatu sistem informasi dalam 

suatu perusahaan akan dikondisikan oleh pertemuan data, teknologi informasi dan 

orang-orang (yang terakhir dilihat tidak hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga 

sebagai individu dalam suatu budaya organisasi). Dengan cara ini, informasi yang 

diperoleh dari sistem informasi untuk setiap jenis proses pengambilan keputusan 

akan bergantung pada ketiga komponen dan hubungan yang cocok di antara 

mereka. Fakta bahwa ada banyak tipologi budaya dan ada budaya spesifik untuk 

masing-masing perusahaan. Setiap budaya tertentu akan mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh sistem informasi sesuai dengan nilai-nilai konkret yang dibagi 

dalam setiap organisasi. 

 

Gambar  2.3 Budaya Informatika dan Informasi (Claver et al, 2006) 

Pada Gambar 2.3 menjelaskan analisis tentang bagaimana informasi akan 

mempengaruhi budaya suatu organisasi secara global (dalam gambar 2.3 dimana  

transformasi budaya organisasi dari (I) menjadi (II)).  

Hasilnya adalah semua anggota perusahaan harus menerima kegunaan dari 

suatu perubahan budaya organisasi terhadap budaya informasi. Dari budaya 

informasi, didapat bahwa jika nilai-nilai ini dapat menghasilkan laba keuangan 

yang lebih tinggi untuk suatu perusahaan, maka mereka akan diterima dengan baik 

oleh pemimpin organisasi. 
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2.3 Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

Instrumen Penilaian Budaya Organisasi atau OCAI merupakan sebuah 

metode penelitian berupa model Competing Values Framework (CVF) yang telah 

divalidasi dan dikembangkan oleh profesor Amerika Robert Quinn dan rekannya 

Kim Cameron untuk mengatur dan menafsirkan beragam fenomena dalam budaya 

organisasi. CVF ini terdiri dari empat nilai bersaing yang sesuai dengan empat jenis 

budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki campuran masing-masing dari 

keempat jenis budaya organisasi ini. Campuran ini akan ditemukan setelah mengisi 

kuesioner singkat. Kuesioner ini adalah metode yang valid untuk menunjukkan 

suatu perubahan dalam budaya organisasi. OCAI saat ini digunakan oleh 10.000 

perusahaan di seluruh dunia (Report OCAI, 2010).  

Cameron dan Quinn (2006) menjelaskan empat tipe budaya dominan yang 

muncul dari CVF. CVF ini awalnya hanya dikembangkan melalui penelitian 

mengenai efektivitas organisasi. Keempat jenis budaya ini berfungsi sebagai 

landasan untuk OCAI. CVF berguna untuk mengidentifikasi pendekatan utama 

pada desain organisasi, tahapan pengembangan siklus hidup, kualitas organisasi, 

teori efektivitas, peran kepemimpinan dan peran manajer sumber daya manusia, dan 

keterampilan manajemen.  

Cameron dan Quinn (2006) juga menjelaskan bahwa pengukuran OCAI 

dibuat berdasarkan skala yang disebut ipsative rating scale dengan sedikit 

perubahan, dimana responden diminta untuk membagi 100 poin atas empat 

alternatif yang sesuai dengan empat tipe budaya berdasarkan tiap organisasi untuk 

melihat budaya organisasi dominan yang tengah berjalan dan diharapkan. 

Kemudian, pada pengujian kedua akan diukur perubahan budaya organisasi yang 

diharapkan, dengan cara yang sama yaitu membagi 100 poin dari alternatif yang 

sama sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh pengambil tes di organisasi. 

Budaya dominan adalah budaya yang memiliki nilai/skor rata-rata tertinggi 

dari rata-rata nilai budaya yang lainnya (Report OCAI, 2010).  Terdapat enam 

dimensi penilaian dalam CVF ini untuk menilai suatu organisasi, antara lain: 

 

 



15 
 

1) Karateristik Dominan  

Dimensi ini menunjukan karakteristik apa yang mudah dilihat dan 

paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi.  

2) Kepemimpinan Organisasi  

Dimensi ini menunjukan gaya kepemimpinan apa yang ada di 

organisasi, model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap 

model kepemimpinan yang ada. 

3) Pengelolaan Karyawan  

Dimensi ini menunjukan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah 

organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu.  

4) Perekat Organisasi  

Dimensi ini menunjukan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan 

segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. 

5) Penekanan Strategis  

Dimensi ini menunjukan bagaimana cara organisasi untuk 

memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang 

ada.  

6) Kriteria Keberhasilan  

Dimensi ini menunjukan bagaimana perusahaan menetapkan standar di 

dalam pencapaian tujuan yang ada. 

Instrumen OCAI ini berbentuk sebuah kuesioner yang memerlukan 

tanggapan dari responden. Pengukuran OCAI dibuat berdasarkan skala yang 

disebut ipsative rating scale, dimana individu diminta membagi nilai 100 untuk 

empat alternatif jawaban pada setiap dimensi kultur. Karakteristik atau dimensi 

budaya OCAI tersebut di muat dalam kuisioner yang mengandung pernyataan 

sesuai dimensi budaya. Setiap dimensi mengandung empat tipe budaya clan, 

adhokracy, market, dan hirarky dengan dua penilaian budaya sekarang dan budaya 

yang diharapkan. Tujuan OCAI adalah untuk menilai enam dimensi kunci budaya 

organisasi yang dikaitkan oleh empat tipe budaya yang sudah dijelaskan 

(Wahyuningsih, 2015). 
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2.4 Culture Value Framework (CFV) 

Model ini merupakan salah satu model yang cukup komprehensif dalam 

menjelaskan relasi kultur terhadap berbagai aspek organisasi. Model ini 

memperlihatkan secara terperinci bahwa setiap tipe kultur memiliki kecenderungan 

yang berbeda dalam sejumlah variabel organisasi yang dipengaruhinya. Berikut ini 

adalah gambaran model CFV: 

 

Gambar 2.4 The Competing Values Framework 

(Sumber: Cholid, 2015) 

Cameron dan Quinn menjelaskan 4 kuadran, sesuai dengan 4 budaya 

organisasi yang memiliki perbedaan yang sangat kuat. Pada sumbu horizontal ada 

fokus internal dan integrasi vs fokus eksternal dan diferensiasi. Pada sumbu yang 

mengarah ke kiri menunjukkan bahwa organisasi fokus internal (apa yang penting 

untuk perusahaan, bagaimana kita menginginkan untuk bekerja) sedangkan sumbu 

yang mengarah ke kanan menunjukkan bahwa organisasi fokus eksternal (apa yang 

penting untuk dunia luar, klien, dan pasar). Pada sumbu vertikal terdapat stabilitas 

dan kontrol vs fleksibilitas dan keleluasaan. Pada sumbu yang mengarah ke atas 

menunjukkan bahwa organisasi memiliki hasrat untuk membuat semuanya fleksibel 

dan leluasa, sedangkan sumbu yang mengarah ke bawah menunjukkan bahwa 

organisasi meninginkan nilai yang berlawanan, yaitu stabilitas dan kontrol 

(Wahyunigsih, 2015). 
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2.5 Efektivitas Implementasi Sistem Informasi  

Setiap perusahaan atau organisasi perlu mengetahui budaya kerja individu, 

antar departemen, dan keseluruhan organisasi agar tujuan implementasi sistem 

informasi dapat tercapai dan tidak mengalami kekecewaan dari sisi penerimaan 

(acceptance) penggunanya (Murahartawaty, 2013). Menurut DeLone dan McLean, 

penggunaan sistem informasi dapat diukur melalui intensitas penggunaan sistem 

informasi. Kepuasan pengguna merupakan elemen terpenting dalam mengukur 

kesuksesan implementasi sistem informasi karena kepuasan pengguna 

didefinisikan sebagai tingkat keyakinan suatu sistem untuk kebutuhan dari 

penggunanya (Murahartawaty, 2013).   

Model kesuksesan DeLone dan McLean didasarkan pada proses dan 

hubungan kausal dari dimensi-dimensi di model. Model ini tidak mengukur ke 

enam dimensi pengukuran kesuksesan sistem informasi secara independen tetapi 

mengukurnya secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Diantara 

pengukuran kesuksesan suatu sistem infromasi adanya kepuasan pengguna sistem 

informasi itu sendiri. Berikut Model Delone dan McLean 2003: 

 

Gambar 2.5 Update Model DeLone dan McLean (2003) 

(Sumber: Cholid, 2015) 

Perkembanga teori sistem infromasi dalam mengukur pengguna suatu sistem 

informasi dapat ditelusuri dari cognitive behavioral model yaitu model theory of 

reasoned action (TRA) oleh Fishbein & Ajzen (1975), yang kemudian technology 

acceptance model (TAM) oleh Davis (1986) yang merupakan variasi dari TRA 
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(Sidharta & Sidh, 2014). Perkembangan selanjutnya oleh Venkatesh et al, (1996) 

dan theory of planned behavior (TPB) oleh Ajzen (1991) dalam Sidharta & Sidh 

(2013) yang kemudian dikembangkan menjadi model end-user computing 

statisfaction (EUCS) oleh Doll & Torkzadeh’s (1998) dan dikombinasikan dengan 

teori pemasaran oleh Chin & Lee (2000) terdapat didalam papernya Boy dan Iwan 

(2015).  

Instrumen EUCS dipilih peneliti untuk mengukur dimensi kepuasan 

pengguna dikarenakan rekomendasi yang dilakukan oleh Sugianto (2007) dan Tojib 

(2008) yang menggunakan model EUCS untuk mengukur kepuasan pengguna 

terhadap employee portals. Xiao dan Dasgupta (2002) juga telah menyebutkan 

bahwa model EUCS adalah model yang valid dan handal untuk mengukur kepuasan 

pengguna terhadap portal web universitas (Murahartawaty, 2013). 

2.6 Kepuasan Pengguna 

Menurur Doll dan Torkzadeh, dikutip oleh Sutanto, dkk (2014) menyatakan 

bahwa kepuasan pengguna sistem informasi dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan suatu sistem informasi. Kepuasan pengguna akhir ini kemudian 

menjadi bagian dalam pengembangan model keberhasilan sistem informasi 

selanjutnya. Kepuasan pemakai terhadap suatu sistem informasi adalah bagaimana 

cara pemakai memandang sistem informasi secara nyata, tapi tidak pada kualitas 

sistem secara teknik. Jika pengguna tidak puas dengan suatu sistem informasi, maka 

sulit untuk mempertimbangkan keberhasilan suatu sistem informasi. Seandainya 

hasil yang diperoleh melebihi harapan, tentu pengguna akan merasa sangat puas.  

Pengguna sistem informasi tentunya berharap bahwa dengan menggunakan 

sistem tersebut mereka akan memperoleh informasi yang mereka butuhkan. 

Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu 

dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan 

teknologi yang digunakan. Karakteristik informasi yang dihasilkan suatu sistem 

informasi tertentu, dapat saja berbeda dengan informasi dari sistem informasi yang 

lain. Sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, 

akurat, sesuai kebutuhan, dan relevan serta memenuhi kreiteria dan ukuran lain 

tentang kualitas informasi, akan berpengaruh terhadap kepuasan pemakainya. 
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2.7 End User Computing Satisfaction  (EUCS) 

Menurut Doll dan Torkzadeh dikutip oleh Sutanto, dkk (2014) End User 

Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan 

dari pengguna suatu sistem informasi dengan membandingkan antara harapan dan 

kenyataan. Definisi End User Computing Satisfaction dari sebuah sistem informasi 

adalah evaluasi secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang 

berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Evaluasi 

dengan menggunakan model ini lebih menekankan kepuasan (satisfaction) 

pengguna akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, 

waktu dan kemudahan penggunaan dari sistem. Seperti terlihat pada gambar 2.6: 

 

Gambar 2.6 Gambar model Doll dan Torkzadeh (1998) End User Computing Satisfaction 

(EUCS) 

(Sumber: Data Primer Jurnal Susanto Dkk, 2015) 

Dimensi Content mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi 

(content) dari suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang 

dapat digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh 

sistem. Dimensi Content juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul dan informatif 

sistem, maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi.  

Dimensi Accuracy mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data 

ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem menghasilkan 

output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain itu dapat dilihat pula 

seberapa sering terjadi error atau kesalahan dalam proses pengolahan data. 
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Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan 

estetika dari antar muka sistem, bentukdari laporan atau informasi yang dihasilkan 

oleh sistem apakah antar muka dari sistem itu menarik dan apakah tampilan dari 

sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem sehingga secara tidak 

langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas dari pengguna. 

Dimensi Ease of Use mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan 

pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses 

memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang dibutuhkan. 

Dimensi Timeliness mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu 

sistem dalam menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Sistem yang tepat waktu dapat dikategorikan sebagai sistem real-time, berarti setiap 

permintaan atau input yang dilakukan oleh pengguna akan langsung diproses dan 

output akan ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama. 

2.8 Kerangka Berpikir Hevner  

Dalam disiplin Sistem Informasi terdapat dua paradigma yang mencirikan 

banyak penelitian, antara lain ilmu perilaku (behavioral-science) dan ilmu desain. 

Paradigma behavioral-science berusaha mengembangkan dan memodifikasi teori 

yang menjelaskan atau memprediksi perilaku manusia atau organisasi. Paradigma 

desain-sains berusaha memperluas batas kemampuan manusia dan organisasi 

dengan menciptakan artifak baru dan inovatif. Kedua paradigma tersebut 

ditemukan pada disiplin sistem informasi, yang mempertemukan orang, organisasi, 

dan teknologi. Tujuan penelitian Hevner et al (2004) adalah untuk mendeskripsikan 

kinerja penelitian desain-sains dalam sistem informasi melalui kerangka konseptual 

yang ringkas dan panduan yang jelas untuk memahami, melaksanakan, dan 

mengevaluasi penelitian. Dalam paradigma desain-sains, pengetahuan dan 

pemahaman tentang masalah domain dan solusinya tercapai dalam membangun dan 

mengaplikasikan dari fakta-fakta yang dirancang. 

Metodologi penelitian ini terbagi dalam dua sisi yaitu relevanve (sesuai 

dengan fakta dilapangan) dan Rigor (pengetahuan) yang saling melengkapi. Bidang 

penelitian Sistem informasi yang terkait dengan relevance adalah pertemuan orang, 

organisasi dan teknologi (Davis dan Olson, 1985; Lee, 1999) termasuk juga 
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didalamnya studi lapangan karena studi lapangan memungkinkan perilaku-perilaku 

peneliti untuk memahami organisasi fenomena dalam konteks, proses pembangun 

dan menerapkan dan juga penelitian tidak lepas dari ilmu pengetahuan (Rigor) yang 

mendefinikan artefak IT secara luas sebagai konstruk, model, metode dan instantasi 

dan juga teori. Teori berusaha memprediksi atau menjelaskan fenomena yang 

terjadi sehubungan dengan penggunaan artefak.  

Relevance dan rigor ini merupakan resep konkrit yang memungkinkan TI 

untuk memahami dan mengatasi masalah yang melekat dalam mengembangkan dan 

menerapkan sistem informasi dalam organisasi. Sebagai sisi lain dari siklus 

penelitian, membuat dan mengevaluasi artefak IT dimaksudkan untuk memecahkan 

masalah organisasi yang terindentifikasi. Desain ilmu penelitian melalui 

pembangunan dan evaluasi artefak dirancang untuk memenuhi identifikasi 

kebutuhan bisnis. Kerangka penelitian sistem informasi Hevner 2004 dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.7 Kerangka Penelitian Sistem Informasi (Hevner et al, 2004) 

2.9 Structural Equation Model (SEM) 

Sholiha dkk (2015) menyebutkan bahwa Structural Equation Modeling 

(SEM) merupakan sebuah metode analisis multivariat yang digunakan untuk 
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menggambar-kan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel 

pengamatan (indikator) dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung 

(variabel laten). 

Hair (2006) juga menjelaskan bahwa Structural Equation Model (SEM) 

merupakan sebuah teknik analisis statistik multivariat yang dikombinasi dari teknik 

analisis faktor dan analisis regresi. SEM bertujuan bukan untuk menggolongkan 

maupun memeriksa data, tapi untuk menguji hubungan – hubungan antar variabel 

yang ada pada suatu model atau teori. Sebelum dikembangkan program aplikasi 

komputer sebagai alat analisis SEM, Penggunaan SEM masih terbatas karena 

kompleksitas perhitungan matematis yang dimilikinya. Pada awal tahun 1970-an, 

mulai dikembangkan program aplikasi untuk analisis yang bisa digunakan untuk 

analisis SEM. Saat ini, sudah banyak program aplikasi yang bisa digunakan untuk 

analisis SEM, seperti AMOS, LISREL, EQS.  

Menurut Joreskog dan Sorborn (1989) dalam (Wijanto, 2008) mengatakan 

bahwa permasalahan dalam ilmu sosial dan perilaku adalah masalah pengukuran 

dan masalah hubungan kausal antar variabel. Usaha mengatasi masalah ini banyak 

dilakukan oleh para skolar. Dimulai dari perkembangan analisis faktor, 

permasalahan estimasi, penemuan konsep estimasi maximum likelihood (ML), 

confirmatory factor analysis (CFA) serta Lisrel menjadi penting dalam 

perkembangan SEM. Persamaan struktural dihasilkan melalui kombinasi model 

Joreskog (1973) dengan Keesling (1973) dan wiley (1973), sehingga menghasilkan 

suatu persamaan struktural yang mengandung 2 bagian, yakni model variabel laten 

dan model pengukuran (Wijanto, 2008). Model pengukuran ini yang kemudian 

disebut juga dengan Lisrel (Lineral structural relationship). Setelah ini banyak 

muncul model persamaan yang kemudian disebut dengan SEM. 

2.9.1 Variabel Laten 

Isi sebuah model SEM biasanya terdiri dari beberapa variabel laten dan 

variabel manifes. Variabel laten disebut pula dengan istilah unobserved variable, 

konstruk, atau konstruk laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat 

diukur secara langsung kecuali diukur dengan satu atau lebih variabel manifes 
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(Santoso, 2012). Gambar variabel laten dengan indikatornya dapat dilihat pada 

gambar 2.8 berikut ini: 

 

Gambar 2.8 Variabel Laten Dengan Indikator (Santoso, 2012) 

Berdasarkan gambar 2.8 terlihat bahwa variabel laten atau unobserved 

variabel diukur oleh tiga indikator atau observed variable. Dalam AMOS, 

unobserved  variable digambarkan dengan simbol berbentuk elips. Variabel laten 

dapat berfungsi sebagai variabel eksogen atau variabel endogen. Variabel eksogen 

adalah variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pada model 

SEM, variabel eksogen ditujukkan dengan adanya anak panah yang berasal dari 

variabel tersebut menuju ke variabel endogen. Gambaran detailnya dapat dilihat 

pada gambar 2.9 berikut: 

 

Gambar 2.9 Hubungan Variabel Eksogen Dengan Endogen (Santoso, 2012) 

 Berdasarkan gambar 2.9 terlihat bahwa variabel eksogen adalah variabel trust 

(t) dan satisfaction (s). terlihat anak panak keluar dari kedua variabel eksogen 

tersebut menuju ke variabel endogen yaitu variabel loyalty. 
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2.9.2 Analisis Part Least Square (PLS) 

Anilisis yang dilakukan dalam psenelitian ini terhadap data yang diperoleh 

dari kuesioner menggunakan metode evaluasi SEM – PLS. PLS adalah salah satu 

model alternatif dari SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan 

regresi berganda dengan ukuran sampel penelitian yang kecil (Ghozali, 2014).  

Tujuan penelitian ini pun sifatnya exploratori, artinya model yang akan diuji 

terbentuk berdasarkan teori yang masih lemah, sehingga diputuskan teknik statistik 

yang digunakan adalah SEM – PLS (Hartono, 2007). Evaluasi terhadap model yang 

dibangun dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu SmartPLS 3.0. 

Evaluasi tersebut terdiri dari mengevaluasi outer model dan mengevaluasi inner 

model. 

2.10 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau 

Ketika didirikan, Uin Suska Riau sebelumnya diberi nama IAIN Susqa yang 

hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, dan 

Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri 

dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 

Pebruari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada 

pada Fakultas Ushuluddin.Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau 

merupakan sebuah Fakultas dengan 4 Jurusan diantaranya: Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Jurusan Ilmu 

Komunikasi, dan Jurusan Manajemen Dakwah (hhtp://fdik.uin-suska.ac.id). 

2.10.1 Visi, Misi dan Struktur Organisasi 

 Visi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau adalah: 

Terwujudnya  Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau sebagai pendidikan tinggi dalam bidang dakwah  dan Komunikasi, 

unggul  dan kompetitif dengan mengintegrasikan sains dan teknologi serta seni 

dengan nilai-nilai keislaman di Asia pada tahun 2018. 

Misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau adalah: 
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Untuk merealisasikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  Visi UIN Suska 

Riau 2014–2018 di atas, dirumuskanlah pernyataan-pernyataan misi (mission 

statements) sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis integrasi 

keilmuan untuk melahirkan lulusan yang unggul dan kompetitif. 

2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dakwah dan 

komunikasi, berbasis integrasi keilmuan. 

3. Memanfaatkan ilmu dakwah dan komunikasi yang integratif untuk 

melaksanakan pengabdian kepada m.asyarakat sebagai kontribusi terhadap 

pembangunan peradaban manusia 

4. Mengembangkan sumber daya insani yang mempunyai kapabilitas, integritas, 

dan etos untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi berbasis integrasi 

keilmuan. 

Tujuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau adalah:  

Dengan mengacu pada mission statements di atas, maka Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi  UIN Suska Riau menetapkan tujuan-tujuan pengembangan 

berikut ini: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif : mempunyai iman yang 

kuat, pengetahuan yang luas, keterampilan yang tinggi, etos dan akhlak mulia. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan inovatif berbasis riset integratif dalam 

beragam aspek kehidupan untuk kemaslahatan manusia. 

3. Berkontribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif dalam mewujudkan 

Islam yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat berkeadaban 

(civilized society). 

4. Mewujudkan Fakultas Dakwah dan Komunika UIN Suska Riau sebagai 

lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu menampilkan kemandirian, 

keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta menjunjung tinggi keadilan dan 

kesetaraan 

5. Menjadikan sumber daya insani Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Suska Riau sebagai agen-agen perubahan (agents of change) untuk 
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membangun kapasitas lembaga (capacity building) terkemuka di kawasan 

Asia yang berbasis integrasi keilmuan. 

Strukrur organisasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau 

dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut ini: 

 

Gambar 2.10 Struktur Organisasi FDK Uin Suska Riau (http://fdik.uin-suska.ac.id) 

 

2.10.2 SIASY (Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat) 

  Siasy adalah 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 berbagai elemen fakultas (pimpinan, pegawai, dosen dan 

mahasiswa) dalam mengajukan surat baik surat masuk maupun surat keluar, dan 

hal ini dapat dilakukan dimanapun dan dimana saja.  
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Sistem SIASY sudah ada disetiap Fakultas, namun belum semua Fakultas 

menerapkannya. Salah satu Fakultas yang menerapkannya adalah Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi. Dengan adanya sistem SIASY  di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi untuk pengurusan surat keterangan aktif kuliah dan berkelakuan baik, 

surat tidak menerima beasiswa, surat pra riset, surat izin penelitian dan pengambilan 

data tugas akhir, surat izin riset (perpanjangan), surat pembimbing, surat 

pembimbing (perpanjangan), surat keterangan bebas pustaka, surat keterangan 

lulus, surat keterangan mahasiswa, surat keterangan masih kuliah, surat observasi 

mata kuliah, dan surat pernyataan pernah kuliah sudah menggunakan system 

(http://siasy.uin-suska.ac.id/fdik/). 

Tampilan Sistem SIASY: 

1. Menu Login 

Pada menu Login mahasiswa harus memasukkan nim dan password yang sama dengan 

nim dan password yang digunakan pada iraise. Berikut tampilan Login mahasiswa 

pada Sistem  Informasi SIASY terlihat pada Gambar 2.11 

 

Gambar 2.11 Halaman Login sistem SIASY (siasy.uin-suska.ac.id/fdik/) 

2. Menu Beranda 

Setelah berhasil Login, sistem akan menampilkan halaman beranda. Pada 

halaman beranda terdapatnya berbagai menu, diantaranya menu profil 

mahasiswa, ganti password, buat surat keluar, ganti password serta adanya 

arsip surat keluar yang pernah diurus oleh mahasiswa. Berikut tampilan 

halaman beranda pada Sistem  Informasi SIASY terlihat pada Gambar 2.12 

http://siasy.uin-suska.ac.id/fdik/
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Gambar 2.12 Halaman Beranda sistem SIASY (siasy.uin-suska.ac.id/fdik/) 

3. Menu Pembuatan Surat 

Pada menu pembuatan surat disediakan berbagai pilihan untuk surat apa yang akan 

dibuat, diantaranya surat keterangan aktif kuliah dan berkelakuan baik, surat 

tidak menerima beasiswa, surat pra riset, surat izin penelitian dan pengambilan 

data tugas akhir, surat izin riset (perpanjangan), surat pembimbing, surat 

pembimbing (perpanjangan), surat keterangan bebas pustaka, surat keterangan 

lulus, surat keterangan mahasiswa, surat keterangan masih kuliah, surat 

observasi mata kuliah, dan surat pernyataan pernah kuliah. Berikut tampilan 

halaman buat surat pada Sistem  Informasi SIASY terlihat pada Gambar 2.13 

 

Gambar 2.13 Halaman Buat Surat pada sistem SIASY (siasy.uin-suska.ac.id/fdik/) 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan 

dalam memperkuat dasar pemikiran tentang budaya organisasi yang berpengaruh 

terhadap sistem informasi. Oleh sebab itu, penulis menggunakan empat penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Romi (2011), Fauzi (2015), Murahartawaty (2013), 

serta Saputra (2018) terkait pengaruh budaya organisasi terhadap sistem informasi. 

Berikut uraian perbandingan antara empat penelitian: 

2.11.1 Penelitian oleh Romi  

 Penelitian Romi (2011) yang berjudul “Organizational Culture Impact on 

Information Systems Success”  atau Dampak Budaya Organisasi Terhadap 

Kesuksesan Sistem Informasi merupakan penelitian yang menjelaskan sebuah 

model untuk melihat dampak dari budaya organisasi terhadap kesuksesan sistem 

informasi, namun tidak diuji secara empiris.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum ada dampak budaya 

organisasi pada keberhasilan sistem informasi, dan memainkan peran utama dalam 

adopsi pada sistem informasi dan teknologi informasi. Terdapat perbedaan yang 

signifikan di empat jenis budaya pada semua dimensi proses informasi, dan budaya 

yang memfasilitasi inovasi meningkatkan praktik manajemen teknologi informasi. 

Di mana identifikasi dan pemahaman makna, norma, dan kekuatan dalam budaya 

organisasi dan konteks nasional serta dalam konteks lokal terletak untuk 

pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan, menawarkan langkah 

maju dalam penelitian IS saat ini di bidang sistem informasi kesehatan. Selain 

semakin konsentrasi pada budaya yang berorientasi pasar, semakin banyak pula 

pengaruh adopsi teknologi informasi. 

1) Tabel Pertanyaan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan lebih 

lanjut untuk keberhasilan sistem informasi dan budaya organisasi sebagai penentu 

keberhasilan sistem informasi, dan memeriksa dimensi keberhasilan sistem 

informasi bersama dengan determinan ini, dan mengintegrasikan hasil dengan 

penelitian sebelumnya di bidang ini.  



30 
 

Penelitian ini menyediakan sebuah model komprehensif untuk 

memungkinkan evaluasi keberhasilan sistem informasi bersama dengan budaya 

organisasi, oleh karena itu penelitian ini mengemukakan pertanyaan-pertanyaan 

berikut: 

  Tabel 2.1 Daftar Pertanyaan Penelitian  

No. Pertanyaan 

1.  Apa dimensi keberhasilan SI? 

2.  Apa dimensi budaya organisasi? 

3.  Bagaimana dimensi keberhasilan SI bergantung pada budaya organisasi dan 

dimensinya? 

  Sumber: Romi (2011) 

2) Model Penelitian 

Dampak budaya organisasi dengan empat jenis budaya organisasi (klan, 

adhokrasi, hirarki, pasar) terhadap dimensi keberhasilan sistem informasi 

menggunakan model Delon dan Mclean (kualitas sistem, kualitas informasi, 

kualitas layanan, kegunaan, kepuasan pengguna, manfaat bersih). Berikut model 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2.14 The Research Detailed Model (Romi, 2011) 

Model umum disajikan pada Gambar 2.10 adalah untuk mengidentifikasi 

hubungan antara kesuksesan informasi sebagai variabel dependen dan budaya 

organisasi sebagai variabel independen. Model penelitian rinci dikembangkan 

dengan menggunakan literatur sebelumnya pada kesuksesan sistem informasi dan 

budaya organisasi sebagai penentu keberhasilan ini. 
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2.11.2 Penelitian oleh Fauzi  

.  Penelitian yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Efektivitas Sistem Informasi” dilakukan Cholid Fauzi pada tahun 2015 juga tak 

jauh berbeda dari penelitian Romi (2011), perbedaannya terletak pada jenis 

penelitiannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara budaya 

organisasi terhadap tingkat efektifitas sistem informasi akademik di Sekolah Tinggi 

Sains dan Teknologi Indonesia (ST-INTEN) mengunakan perhitungan statistik. 

Dalam penelitiannya  ia menggunakan dua model yaitu, Competing Value 

Framework (CVF) dan Information System Succes Model Delon dan Mclean. 

1) Tabel Hipotesis 

Berikut adalah hipotesis-hipotesis yang ditentukan untuk membangun model 

pengaruh budaya oraganisasi terhadap implementasi sistem informasi dalam 

penelitian yang dilakukan. 

  Tabel 2.2 Hipotesis penelitian  

No Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

1 H1 Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas informasi dalam 

efektifitas sistem informasi 

2 H2 Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi kualitas 

informasi dalam efektifitas sistem informasi 

3 H3 Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas layanan dalam 

efektifitas sistem informasi 

4 H4 Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi kualitas layanan 

dalam efektifitas sistem informasi 

5 H5 Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas sistem dalam 

efektifitas sistem informasi 

6 H6 Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi kualitas sistem 

dalam efektifitas sistem informasi 

7 H7 Konstruk Efektifitas (efek) dipengaruhi konstruk penggunaan 
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8 H8 Konstruk Efektifitas (efek) dipengaruhi konstruk kepuasan 

9 H9 Konstruk Efektifitas (EFEK) dipengaruhi budaya dominan organisasi 

dalam efektifitas sistem informasi. 

  Sumber: Fauzi, 2015 

 

2) Model Penelitian 

 Fauzi (2015) ini, menggabungkan dua model yaitu, IS Succes Model 

dan CVF untuk mengetahui pengaruh antara budaya organisasi dan 

efektivitas sistem informasi akademik ST-INTEN.  Model kerangka 

penelitian Cholid Fauzi dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut ini: 

 

Gambar 2.15 Model Kerangka Penelitian (Fauzi, 2015) 

          Fauzi (2015) juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang secara 

signifikan dapat mempengaruhi efektifitas sistem informasi adalah 

information quality, service quality, sistem quality,use, dan user satisfaction. 

Selain itu berdasarkan hasil evaluasi, pengaruh budaya terhadap sistem 

informasi juga memiliki hubungan terhadap kinerja. 

3) Kerangka Pemikiran Fauzi  

 Dalam penelitiannya Fauzi (2015) menggunakan kerangka berpikir 

yang diadopsi dari Hevner et al (2004). Mengacu ke kerangka penelitian 

berikut, dapat dijelaskan bahwa penelitian Fauzi menghasilkan sebuah model 

yang dibangun berdasarkan hasil kajian dari basis pengetahuan dan 
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relevansinya terhadap lingkungan. Dari sisi basis pengetahuan, pengetahuan 

atau konsep utama yang akan menjadi dasar pembangunan model adalah 

konsep efektivitas sistem informasi yang meliputi kinerja efektivitas sistem 

informasi dilihat dari aspek kualitas, penggunaan dan kepuasaan pengguna 

yang menjadi objek penelitian. Model yang menjadi acuan seperti Model 

DeLone and Mclean dan CVF dengan instrumen OCAI, serta konsep SEM -

PLS yang dibutuhkan untuk mengevaluasi model yang diusulkan. Sedangkan 

dari sisi lingkungan, akan didentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi 

model pengaruh budaya terhadap sistem informasi ini berdasarkan hasil 

survei dan riset yang sudah ada. Model kerangka  berpikir Cholid Fauzi dapat 

dilihat pada gambar 2.16 berikut ini: 

 

Gambar 2.16 Model Kerangka Berpikir Fauzi (2015) 

2.11.3 Penelitian oleh Murahartawati 

Penelitian Murahartawaty (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Budaya 

Organisai Terhadap Efektivitas Implementasi Sistem Informasi” ini, dilakukan 

untuk menganalisis hubungan antara budaya organisasi dan tingkat efektifitas 

implementasi sistem informasi portal Web di Perguruan Tinggi XYZ Bandung. 

Dalam penelitiannya ia mengunakan dua model yaitu, Competing Value 

Framework (CVF) dan IS Succes Model. Berikut diuraikan mengenai penelitiannya 
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tersebut dalam bentuk, tabel hepotesis, model penelitian, dan tabel faktor yang 

digunakan. 

1) Tabel Hipotesis 

 Berikut adalah hipotesis-hipotesis yang ditentukan untuk membangun model 

pengaruh budaya oraganisasi terhadap implementasi sistem informasi dalam penelitian 

yang dilakukan. 

  Tabel 2.3 Tabel Hipotesis  

No Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

1  H1  Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas informasi dalam 

efektifitas sistem informasi  

2  H2  Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi kualitas 

informasi dalam efektifitas sistem informasi  

3  H3  Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas layanan dalam 

efektifitas sistem informasi  

4  H4  Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi kualitas 

layanan dalam efektifitas sistem informasi  

5  H5  Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas sistem dalam 

efektifitas sistem informasi  

6  H6  Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi kualitas 

sistem dalam efektifitas sistem informasi  

7  H7  Konstruk individual benefit dipengaruhi konstruk penggunaan  

8  H8  Konstruk individual benefit dipengaruhi konstruk kepuasan  

9  H9  Konstruk Efektifitas (EFEK) dipengaruhi budaya dominan 

organisasi dalam efektifitas sistem informasi.  

Sumber : Murahartawaty, 2013  

2)   Model Penelitian Murahartawaty 

  Model yang dibangun dalam penelitian yang dilakukan Murahartawaty 

(2013) ini menggabungkan dua model yaitu, IS Succes Model dan CVF untuk 

mengetahui pengaruh antara budaya organisasi dan kesuksesan implementasi 

sistem informasi Portal Web Perguruan Tinggi XYZ Bandung. Di bawah ini 



35 
 

merupakan gambar model penelitian yang dibangun Murahartawaty (2013) dalam 

penelitiannya. 

 

Gambar 2.17 Model Penelitian Murahartawaty 

(Sumber: Murahartawaty, 2013) 

2.11.4  Penelitian oleh Rizqi Wahyuningsih 

 Penelitian Rizqi Wahyuningsih (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Kesiapan Penerimaan Sistem Informasi” penelitian 

ini, dilakukan untuk menganalisis hubungan antara budaya organisasi  terhadap 

kesiapan penerimaan untuk pengimplementasian sistem informasi yang menjadi 

objek penelitian ini adalah 49 pegawai yang menggunakan sistem informasi baru 

dengan studi kasus penelitian di PT. Modul Jaya. Dalam penelitiannya ia 

menggunakan dua model yaitu, intrumen  Organization Culture Assasment 

Intrument (OCAI) dengan model Competing Value Framework (CVF) dan 

Technology Readiness on Acceptance Model (TRAM). 

1) Tabel Hipotesis 

 Berikut adalah hipotesis-hipotesis yang ditentukan untuk membangun  model 

pengaruh budaya oraganisasi terhadap kesiapan penerimaan sistem informasi dalam 

penelitian yang dilakukan. 
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  Tabel 2.4 Tabel Hipotesis  

Hipotesis Indikator Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

H1 Technology Readiness (TR) 

berpengaruh terhadap Perceived 

Usefulness (PU) 

Kecenderungan  Kesiapan pengguna(TR)  

teknologi secara positif berkorelasi 

terhadap Presepsi Kegunaan(PU) 

Teknologi Informasi. 

H2 Technology Readiness (TR) 

berpengaruh terhadap 

PerceivedEase to Use (PEU)  

Kecenderungan  Kesiapan pengguna(TR)  

teknologi secara positif berpengaruh 

terhadap Presepsi Kemudahan Penggunaan 

(PEU) Teknologi Informasi 

H3 Technology Readiness (TR) 

berpengaruh terhadap Intention to 

Use (IU) 

Kecenderungan  Kesiapan pengguna(TR) 

teknologi secara positif berpengaruh 

terhadap Niat (IU) untuk terus 

menggunakan Teknologi Informasi. 

H4 Perceived Usefulness (PU) 

berpengaruh terhadap Intention to 

Use (IU) 

Presepsi Pengguna tentang 

Kemanfaatan(PU) teknologi informasi 

secara positif berpengaruh dengan 

Niat(IU) untuk terus menggunakannya. 

H5 PerceivedEase to Use (PEU) 

berpengaruh terhadap Intention to 

Use (IU) 

Presepsi Pengguna tentang Kemudahan 

penggunaan (PEU) teknologi informasi 

secara positif berpengaruh dengan 

Niat(IU)  untuk terus menggunakannya. 

H6 Organizational Culture  (OC) 

berpengaruh terhadap Technology 

Readiness (TR)  

Budaya Organisasi(OC) di perusahaan 

berpengaruh terhadap Kesiapan 

pengguna(TR) pada Teknologi Informasi. 

 Sumber: Wahyuningsih, 2018  

2) Model Penelitian 

Wahyuningsih (2018) ini, menggabungkan dua model yaitu, model Budaya 

Organisasi (CVF) dan model kesiapan penerimaan sistem informasi (TRAM). 

Menurut Hevner et al (2004) tahapan ini disebut sebagai tahap penelitian desain-

sains yang efektif sehingga harus memberikan kontribusi yang jelas dan dapat 

diverifikasi di bidang artefak desain, pondasi desain, dan / atau metodologi desain 
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yang digunakan dalam penelitian. Model kerangka penelitian Rizqi Wahyuningsih 

dapat dilihat pada gambar 2.18 berikut ini: 

 

Gambar 2.18 Model Penelitian Rizqi Wahyuningsih (Sumber: Wahyuningsih, 2018) 

2.  Kerangka Pemikiran Wahyuningsih 

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang diadopsi dari kerangka 

berpikir Hevner et al, (2004) mengenai metodologi Information System Research 

yang telah dimodifikasi mengikuti penelitian Fauzi (2015). Metodologi penelitian 

ini terbagi dalam dua sisi yaitu relevanve (sesuai dengan fakta dilapangan) dan 

Rigor (pengetahuan). Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar 2.19 antara lain: 

 

 

Gambar 2.19 Model Kerangka Berpikir Rizqi Wahyuningsih (Sumber: Wahyuningsih, 2018) 
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2.11.5  Penelitian oleh Osep Hijuzaman dan Dayan Singasatia 

  Penelitian Osep Hijuzaman dan Dayan Singasatia (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Individu” penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis hubungan antara budaya organisasi  dan keberhasilan 

dalam implementasi sistem informasi khususnya di Sekolah Tinggi Teknologi 

(STT) Waskukancana. Dalam penelitiannya ia menggunakan dua model yaitu, 

intrumen  Organization Culture Assasment Intrument (OCAI) dengan model 

Competing Value Framework (CVF) dan Information System Succes Model Delon 

dan Mclean (kualitas sistem, kualitas informasi,kualitas layanan, kepuasan 

pengguna,dampak individu). 

1) Tabel Hipotesis 

 Berikut adalah hipotesis-hipotesis yang ditentukan untuk membangun  model 

pengaruh budaya oraganisasi terhadap kepuasan serta dampaknya terhadap individu 

dalam penelitian yang dilakukan. 

  Tabel 2.5 Tabel Hipotesis  

Hipotesis Indikator Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

H1 Kualitas sistem dan kepuasan 

pengguna  

Kualitas sistem berpengaruh posistif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H2 Kualitas informasi dan kepuasan 

pengguna 

Kualitas informasi berpengaruh posistif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H3 Budaya organisasi dan kepuasan 

pengguna 

Budaya organisasi berpengaruh posistif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H4 Kepuasan pengguna dengan 

dampak individu 

Kepuasan pengguna berpengaruh posistif  

terhadap dampak individu 

 Sumber: Hijuzaman dan Singasatia, 2015 

2) Model Penelitian 

Hijuzaman dan Singasatia (2015) ini, menggabungkan dua model yaitu, 

model Budaya Organisasi (CVF) dan Information System Succes Model Delon dan 

Mclean (kualitas sistem, kualitas informasi,kualitas layanan, kepuasan 

pengguna,dampak individu). Model kerangka penelitian Osep Hijuzaman dan 

Dayan Singasatia dapat dilihat pada gambar 2.19 berikut ini: 
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Gambar 2.20 Model Penelitian Osep Hijuzaman dan Dayan Singasatia  

(Sumber: Hijuzaman dan Singasatia (2015) 

2.12 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Perbandingan penelitian sebelumnya ini untuk melihat perbedaan hasil serta 

metode penelitianyang dilakukan. Sebagai acuan penulis dalam melakukan 

penelitian nantinya. 

Tabel 2.6 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Judul Objek 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Cholid Fauzi 

(2015) 

 

“Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap 

Efektivitas Sistem 

Informasi” 

ST-INTEN 

(Sekolah 

Tinggi Sains 

dan 

Teknologi 

Indonesia) 

Kuantitatif Model pengaruh 

budaya yang 

menunjukkan 3 

konstruk budaya 

bernilai positif terhadap 

efektifitas. 

Romi (2011) “Organizational 

Culture Impact on 

Information Systems 

Success”  atau 

Dampak Budaya 

Organisasi Terhadap 

Kesuksesan Sistem 

Informasi 

Lembaga 

Keuangan 

Palestina di 

Palestina 

Literature 

Review 

Ada dampak budaya 

organisasi pada 

keberhasilan sistem 

informasi, dan 

memainkan peran 

utama dalam adopsi 

pada sistem informasi 

dan teknologi informasi  
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Murahartawaty 

(2013) 

“Analisis Pengaruh 

Budaya Organisai 

Terhadap Efektivitas 

Implementasi Sistem 

Informasi”  

Perguruan 

Tinggi XYZ 

Bandung  

 

Kuantitatif  

 

Model pengaruh 

budaya yang 

menunjukkan konstruk 

budaya bernilai positif 

terhadap efektifitas.  

Rizqi 

Wahyuningsih(20

18) 

“Analisis Pengaruh 

Budaya Organisasi 

Terhadap Kesiapan 

Penerimaan Sistem 

Informasi” 

PT Modul 

Jaya 

Kuantitatif Pengaruh hubungan 

antara Budaya 

organisasi (OC) dengan 

Kesiapan penggunaan 

(TR) termasuk dalam 

kategori level moderate 

atau cukup baik. PT. 

Modul Jaya merasa 

cukup siap dalam 

penerapan sistem 

informasi baru di 

perusahaan. 

Osep Hijuzaman 

dan Dayan 

Singasatia (2015) 

 

“Pengaruh Kualitas 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Akademik dan 

Budaya Organisasi 

Terhadap Kepuasan 

Serta Dampaknya 

Terhadap Individu” 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Akademik 

(SIMAK) di 

Sekolah 

Tinggi 

Teknologi 

(STT) 

Wastukanca

na 

Kuantitatif Kualitas sistem 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan pengguna, 

budaya organisasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dampak individu, dan 

kepuasan pengguna 

berpenguruh positif 

signifikan terhadap 

dampak individu. 

 


