
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Camilla (2009) dalam penelitian tentang pengaruh tingkat kepuasan

pengguna sistem dengan metode EUCS terhadap kinerja individu pengguna

sistem pada pengguna sistem aplikasi ticares PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan harapan pengguna

terhadap sistem  aplikasi  ticares.  Selain  itu,  peneliti juga  untuk mengetahui

bagaimana tingkat kinerja pengguna sistem aplikasi ticares dan untuk mengetahui

apakah tingkat kepuasan penggunaan sistem aplikasi ticares dapat mempengaruhi

kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam studi kasus ini

penulis menggunkan teori EUCS dengan menggunakan lima dimensi yakni isi

(content),  keakuratan  (accuracy), format,  kemudahan pengunaan (ease of use),

dan waktu (timeliness).

Gumilar, dkk (2012) dalam penelitiannya tentang analisa sistem informasi

endti KRS online pada universitas bina darma dengan menggunakan metode end

user computing satisfaction”. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengentrian dengan

menggunakan sistem informasi entri KRS online, untuk mengetahui tanggapan

mahasiswa terhasap sistem informasi entri KRS online, untuk mengetahui sejauh

mana kepuasan mahasiswa dengan diterapkannya sistem informasi entri KRS

online dan seberapa besar pengaruh sistem informasi entri KRS online yang

ditinjau dari faktor isi, akurasi, bentuk, kemudahan pemakaian dan ketepatan

waktu. Dalam studi kasus ini penulis menggunkan teori End User Computing

Satisfaction dengan menggunakan lima dimensi yakni isi  (content),  keakuratan

(accuracy), format,  kemudahan pengunaan (ease of use), dan waktu (timeliness).

Sebagai gambaran singkat, penelitian ini menunjukkan 68,6% kepuasan pemakai

sistem informasi entri KRS online bisa dijelaskan oleh kelima variabel

independent, dan sisanya sebesar 31,4% dijelaskan oleh faktor lain.
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Ermawan (2014) penelitiannya di PT. Perkebunan Nusantara V tentang

kepuasan pengguna sistem PKS Online dengan metode EUCS, permasalahan yang

terdapat pada sistem yakni hasil penginputan data rencana kerja anggaran

perusahaan tidak sesuai dengan output yang dihasilkan, pada saat menginputkan

data dan terjadi gangguan internet maka output yang dihasilkan oleh sistem

banyak yang salah, adanya sistem PKS error dikarenakan terjadi kerusakan pada

server, dalam mengolah data pengawai merasa kesulitan dikarnakan dalam

mengolah data pegawai membutuhkan ketelitian dalam membaca dan mengambil

data, pegawai kesulitan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta pegawai

juga kesulitan untuk membuat rekapitulasi data. Adapun tujuan penilitian untuk

mengetahui pengaruh dari variabel keakuratan dan kemudahan End User

Computing Satisfaction. Sampel dalam penilitian tersebut berjumlah 60 responden

yang terdapat pada bagian pengolahan, bagian tanaman, bagian pemasaran, bagian

akuntansi, dan bagian bahan baku dan plasma. Adapun hasil penilitian

menunjukkan secara parsial bahwa variabel keakuratan berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pegawai dan variabel kemudahan berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pegawai. Sedangkan Secara simultan variabel keakuratan dan

kemudahan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pegawai.

Sedangkan hasil regresi linier berganda bahwa variabel keakuratan berpengaruh

sebesar 32,7% terhadap kepuasan pegawai dan variabel kemudahan berpengaruh

sebesar 72,1% terhadap kepuasan pegawai.

Dari penjelasan jurnal tersebut bahwa kepuasan pengguna terhadap sistem

informasi dipengaruhi oleh dimensi isi, keakuratan, format, kemudahan dan

ketepatan waktu. Dalam hal penelitian ini penulis hanya menganalisia kepuasan

pengguna terhadap sistem informasi web intranet yang ada di PT. Perkebunan

Nusantara V dengan menggunakan pendekatan End User Computing Satisfaction.

Dimana EUCS ini merupakan model yang sering digunakan dalam menganalisis

kepuasan pengguna terhadap sebuah teknologi informasi dengan melihat lima

faktor dominan yang mempengaruhi integrasi sebuah teknologi yaitu dimensi isi,

tampilan, keakuratan, kemudahan dan ketepatan waktu terhadap kepuasan
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penggunaan suatu sistem informasi. Dalam penelitian ini, penulis hanya

menggunakan lima variabel yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan

penelitian yaitu variabel keakuratan, format, kemudahan, dan ketepatan waktu

sebagai variabel bebas dan kepuasan sebagai variabel terikat. Penelitian ini

dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan pengguna terhadap

penerapan sistem informasi web intranet yang ada di PT. Perkebunan Nusantara V

serta menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk pengembangan

sistem informasi web intranet selanjutnya.

2.2 Pengertian Analisa Sistem

Menurut Jogiyanto (2005) analisis sistem merupakan penguraian dari suatu

sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan,

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

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Menurut Mc.Leod dikutip oleh Laila (2015) analisis sistem adalah

penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang

baru atau diperbaharui.

2.3 Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut Jogianto (2005) adalah kumpulan dari elemen-

elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu

objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan

terjadi.

Norman L. Enger menyatakan bahwa suatu sistem dapat terdiri atas

kegiatan-kegiatan yang berhubugan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan

seperti pengendalian inventaris penjadwalan produksi. Sedangkan Prof. Dr. Mr. S.

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa suatu sistem terdiri atas objek-objek,

atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu
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sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu

kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

2.4 Pengertian informasi

Menurut Jogiyanto (2005) istilah informasi seringkali tidak tepat

pemakaiannya, informasi dapat merujuk kesuatu data mentah, data tersusun,

kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan lain sebagainya. Informasi ibarat darah

yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi sangat penting

peran dan kedudukannya didalam suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang

informasi akan menjadi loyo, kerdil dan akhirnya berakhir.

Teori informasi lebih tepat disebut dengan teori matematika komunikasi

yang memberikan pandangan yang berguna bagi sistem informasi, yang  mana

konsep usia informasi menunjukkan hubungan interval informasi, jenis data dan

penundaan pengolahan dalam menentukan usia informasi. Sumber dari informasi

adalah data. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian

serta merupakan suatu kesatuan yang nyata, merupakan bentuk yang masih

mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk

menghasilkan bahan informasi.

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam

suatu bentuk yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Maka, dapat

disimpulkan informasi sebagai data yang telah diolah berupa masukan kemudian

akan diproses sehingga menghasilkan suatu keluaran yang lebih berguna dan lebih

berarti bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian

(event) yang nyata yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sutabri dikutip oleh Ermawan (2014) informasi dapat

dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

1) Informasi strategis

Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang,

mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan dan

sebagainya.
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2) Informasi taktis

Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan jangka menengah,

seperti informasi trend penjualan yang dapat dimanfaatkan untuk

menyusun rencana penjualan.

3) Informasi Teknis

Informasi ini dibutuhkan untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti

informasi persediaan stock, return penjualan dan laporan kas harian.

Menurut Davis dikutip oleh Ermawan (2014) informasi memiliki lima ciri-ciri

yaitu:

1) Bener atau salah.

Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap

kenyataan. Jika penerima informasi yang salah mempercayainya, efeknya

seperti kalau informasi itu benar.

2) Baru

Informasi benar-benar baru bagi si penerima

3) Tambahan.

Informasi dapat memperbaharui atau memberikan perubahan terhadap

informasi yang telah ada.

4) Korektif

Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi

sebelumnya yang salah atau kurang benar

5) Penegas

Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga

keyakinan terhadap informasi semakain meningkat.

2.5 Intranet

Menurut Kadir (2002) intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah

perusahaan yang menggunakan teknologi internet sehingga terbentuk lingkungan

yang seperti internet tetapi bersifat privat (pribadi) bagi perusahaan bersangkutan.

Intranet merupakan suatu sistem aplikasi yang berbasis web, di mana pengguna

hanya cukup menggunakan browser pada komputernya masing-masing (yang
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terhubung dengan jaringan), untuk menggunakan aplikasi-aplikasi intranet. Hal ini

menyebabkan spesifikasi komputer yang digunakan tidaklah perlu terlalu tinggi,

dan secara teknis, lebih mempermudah pengembangan aplikasi (upgrade) dan

dapat dikatakan irit bandwidth. Sistem intranet ini secara teknis agak berbeda

dengan aplikasi konvensional. Pada aplikasi konvensional, aplikasi diletakkan di

komputer pengguna, sedangkan database diletakkan secara terpusat. Setiap

pengguna, melalui aplikasi client-nya diberi hak akses ke database, sesuai dengan

otoritas masing-masing pengguna. Sistem seperti ini membuat kecepatan aplikasi

ditentukan oleh kecepatan komputer pengguna, karena hampir seluruh pengolahan

data dilakukan di komputer pengguna, sedangkan server hanya berfungsi untuk

mensupport datanya saja.

Menurut Kadir (2002) ada dua keunggulan aplikasi berbasis intranet yaitu :

1) Keamanan Aplikasi dan Data

Karena aplikasi dan data diletakkan di server, maka keamanan data dan

aplikasi lebih terjaga dibandingkan jika aplikasi diletakkan secara tersebar

di klien, dan diberikan hak akses ke database untuk masing-masing user.

2) Kemudahan Koneksi

Intranet menggunakan komunikasi melalui TCP/IP, sehingga secara

teknis, pengguna yang berada berjauhan dapat ikut menggunakan intranet

ini, tergantung pada level sekuriti yang diterapkan pada intranet.

Untuk optimalisasi hardware/perangkat computer menurut (Kadir 2002) ada dua

yaitu:

1) Aplikasi dan data yang digunakan dalam intranet diletakkan di dalam

sebuah server, bukan pada komputer pengguna. Hal ini menyebabkan

seluruh proses komputasi dilakukan di komputer server, sehingga pada

komputer pengguna tidak dibutuhkan komputer dengan performa yang

tinggi, cukup hanya pada sisi server saja.

2) Multi computer platform / operating system. Pada komputer pengguna

hanya dibutuhkan aplikasi browser (IE/Netscape), tidak tergantung pada

platform sistem yang digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna yang
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kebetulan menggunakan platform sistem yang berbeda tetap dapat

menggunakan aplikasi intranet ini.

2.6 Kepuasan Pengguna

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

menyatakan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi dapat digunakan sebagai

tolok 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.

2.7 End User Computing Satisfaction

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
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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 bisa

dilihat gambar 2.1

Gambar 2.1 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.

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
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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 Analisis Data

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis secara

deskriptif kuantitatif data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket. Analisis

deskriptif dilakukan dengan menggunakan metode Likert. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam metode Likert adalah sebagai berikut menurut

(Sugiyono, 2007) ada empat yaitu:

1) Menentukan besarnya skor kriterium sesuai dengan hasil yang didapat dari

pengolahan data sebelumnya. Skor kriterium adalah skor ideal yang

dicapai dalam sebuah penelitian. Cara untuk mendapat skor kriterium ini

adalah dengan menggunakan rumus:

∑SK = Skor tertinggi tiap item pernyataan (5) X Jumlah item pernyataan

X Jumlah responden

2) Kemudian, ditentukan skor total dari hasil pengumpulan data yang sudah

dilakukan (SH)

3) Setelah skor kriterium (SK) dan skor hasil pengumpulan data didapatkan

(SH), maka dicarilah besarnya persentase (P) jawaban responden dengan

menggunakan rumus seperti terlihat pada persamaan 2.1.P = ∑∑ 	X	100% ........................................(2.1)
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4) Langkah terakhir adalah menentukan rentang hasil berdasarkan skor

kriterium dan persentase yang didapatkan untuk kemudian dibandingkan

dengan skor hasil pengumpulan data. rentang (range)  hasilnya adalah

sebagai berikut:

a. 0 – 20% = Sangat Tidak Setuju (STS)

b. 21 – 40% = Tidak Setuju (TS)

c. 41 – 60% = Netral (N)

d. 61 – 80% = Setuju (S)

e. 81 – 100% = Sangat Setuju (SS)

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada responden

disajikan dalam bentuk persentase yang dimuat dalam tabel yang berisi jawaban-

jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan, data dari penyebaran

angket inilah yang diolah dan dianalisis, sehingga peneliti dapat mengetahui

bagaimana pengaruh isi, keakuratan, format, kemudahan pengunaa, dan ketepatan

waktu sistem informasi web intranet terhadap kepuasan pegguna.

Sedangkan analisis kuantitatif yaitu untuk uji pengaruh dengan

menggunakan analisis regresi dengan menggunakan tools SPSS (Statistical Packet

for Social Science) 16 for Windows, karena analisis regresi cocok digunakan

untuk variabel-variabel yang memiliki hubungan linier dan dapat digunakan

sebagai dasar analisis untuk membuktikan hipotesis. Untuk mengetahui prosedur

analisis data dalam penelitian ini yang akan dilakukan dengan menggunakan

asumsi bahwa penggunaan model regresi linier berganda memenuhi asumsi uji

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskidastisitas.

2.9 Pengujian Validitas dan Reabilitas

Menurut Sugiyono dikutip oleh Janti (2014) validitas adalah tingkat

keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Intrumen dikatakan valid

berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu

valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dengan

demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Reliabilitas adalah ukuran yang
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menujukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian keperilakukan

mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya di ukur melalui konsistensi

hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah.

Menurut Zulganef Harrison dikutip oleh Janti (2014) reliabilitas adalah

ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian

keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur

melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang

diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk

memastikan instrumen penelitian merupakan alat ukur yang akurat dan dapat

dipercaya. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran

relatif konsisten. Apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur

yang sama atau disebut Internal Consistenly Reliability. Uji ini dapat

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau handal. Nilai

koefisien reliabilitas atau Alpha (Cronbach) yang baik adalah diatas 0,7 untuk

cukup baik dan diatas 0,8 untuk baik. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak

dilakukan, karena jika instrument yang digunakan sudah tidak valid dan reliable

maka dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliable menurut

(Janti 2014).

Adapun langkah-langkah dalam pengujian validitas dan reliabilitas ini ada tujuh

yaitu:

1) Input data hasil angket instrumen kedalam format excel

2) Buka program SPSS

3) Copykan hasil atau nilai angket instrumen ke dalam SPSS

4) Selanjutnya dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik scale, kemudian klik

reliability analiyze

5) Setelah kotak dialog muncul pindahkan semua variabel ko kotak items dan

pada bagian model pilih alpha

6) Kemudian kilik statistics pada descriptives for, klik scale if item deleted,

delanjutnya klik continue

7) Yang trakhir klik ok untuk mengakhiri printah dan setelah itu akan muncul

tampilan outputnya
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2.10 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik.

2.10.1 Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2012) uji normalitas digunakan untuk menguji nilai

residual yang dihsilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah yang memiliki residual yang terdestribusi secara normal.

2.10.2 Uji Autokorelasi

Menurut Priyatno (2012) uji autokorelasi adalah keadaan dimana model

regresi ada korelasi anatara residual pada priode t dengan residual pada periode

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah

autokorelasi. Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson menggunakan (tabel DW

Test), dasar pengambilan keputusannya dapat dihitung menggunakan persamaan

2.2.d = ∑ ( )∑ ............................(2.2)

Dimana:
et = kesalahan gangguan dari sampel

et-1 = kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya

Ketentuan:

1) Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi

2) Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi

3) Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi

2.10.3 Uji Multikorealitas

Menurut Priyatno (2012) multikolinearitas adalah keadaan di mana pada

model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna anara variabel

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korekasi yang

sempurna atau mendekati satu. 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
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multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya jika VIF < 10 maka

dianggap tidak terdapat multikolinearitas.

2.10.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2012) uji heteroskedastisitas adalah suatu keadaan

dimana dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya

heteroskedasitisitas adalah dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat ZPRED dan residualnya SDRESID. Model regresi yang baik

adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat

pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah yang diprediksikan dan sumbu

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distandarizet. Dasar

pengambilan keputusannya ada dua yaitu:

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

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah

terjadi heterokedastisitas.

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

dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi

heterokedastisitas.

2.11 Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Menurut Priyatno (2012) analisis regresi linier berganda adalah analisa

untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua variable atau lebih variabel

independen terhadap satu variable dependen dan memprediksi variabel dependen

dengan menggunakan variable indenpenden. serta memprediksi nilai variabel

terikat dengan menggunakan variabel bebas. Dalam analisis regresi variabel bebas

berfungsi untuk menerangkan (explanatory) sedang variabel terikat berfungsi

sebagai yang diterangkan (the explained). Persamaan regresi linear berganda

dapat dilihat pada persamaan 2.3.

Ý = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 ..................................(2.3)
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Keterangan:

Y : variabel terikat (Kepuasan pengguna)

X1: variabel bebas (keakuratan web intranet)

X2: variabel bebas (Format web intranet)

X3: variabel bebas (kemudahan web intranet)

X4: variabel bebas (ketepatan waktu web intranet)

a  : Konstanta atau Parameter

b1,2,3,4 : nilai koefisien regresi

2.12 Analisis Regresi

Menurut Sarwono (2010) analisis regresi adalah analisis yang dilakukan

untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung

dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas.

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.

2.12.1 Tujuan Penggunaan Analisis Regresi

Menurut Sarwono (2010) tujuan penggunaan analisis regresi ada tiga

yaitu:

1) Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung berdasarkan pada

nilai variabel bebas

2) Menguji hipotesis karakteristik dependasi

3) Untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas berdasarkan pada nilai

variabel bebas diluar jangkauan sampel

2.12.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih perlu diuji. Oleh

karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran
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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.

Secara garis besar, kegunaan hipotesis yaitu :

a. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan peneliti dan kerja

peneliti

b. Menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta, yang

kadang kala hilang begitu saja dari perhatian peneliti

c. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan

antar fakta

Ciri-ciri hipotesis yaitu:

a. Hipotesis harus menyatakan hubungan

b. Hipotesis harus sesuai dengan fakta

c. Hipotesis harus dapat diuji

d. Hipotesis harus sederhana

e. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta

Menurut Sarwono, (2010) pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan

menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan atau probabilitas (α) dan tingkat

kepercayaan atau confidence interval . Dalam melakukan uji hipotesis terdapat

dua hipotesis, yaitu H0 (Hipotesis nol) dan H1 (Hipotesis Alternatif).

Menurut Sarwono, (2010) ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam uji

hipotesis yaitu:

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.

Adapun hipotesi penelitian terdahulu Gumilar, dkk (2012) hasil hipotesis

yang menyatakan bahwa Isi (content)  yang  dihasilkan  oleh  sistem informasi
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entri KRS online berpengaruh terhadap kepuasan pemakainya. Akurasi

(accuracy)  dari informasi  yang dihasilkan  oleh  sistem  informasi  entri  krs

online tidak  berpengaruh  terhadap kepuasan pemakainya. Bentuk (format) dari

sistem informasi entri krs  online tidak  berpengaruh  terhadap kepuasan

pemakainya. Kemudahan  pemakaian  (ease of  use) dari  sistem  informasi  entri

krs  online berpengaruh  terhadap  kepuasan pemakainya. Ketepatan  waktu

(timeliness)  dari  sistem informasi  entri  krs online   berpengaruh terhadap

kepuasan pemakainya.

Ermawan (2014) hasil hipotesis yang menyatakan bahwa keakuratan

sistem informasi laporan harian PKS online berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pegawai, karena t hitung = 3,313 > t tabel = 2,002 dan nilai Sig = 0,002

< tingkat kesalahan = 0,05 yang artinya bahwa keakuratan sistem informasi

laporan harian PKS online berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pegawai.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kemudahan sistem informasi laporan

harian pks online terhadap kepuasan pegawai t hitung = 6,496 > t tabel = 2,002

dan nilai Sig = 0,002 < tingkat kesalahan = 0,05 yang artinya bahwa keakuratan

sistem informasi laporan harian PKS online berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan. Sedangkan variabel keakuratan dan kemudahan menggunakan Sistem

informasi laporan harian PKS online bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pegawai pengguna sistem informasi laporan harian PKS

online.

Adapun hasil hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa keakuratan

sistem informasi web intranet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pengguna. Format sistem informasi web intranet berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pengguna. Kemudahan sistem informasi web intranet berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan pengguna. Ketepatan waktu sistem informasi web

intranet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan variabel

Keakuratan, format, kemudahan dan ketepatan waktu sistem informasi web

intranet secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pengguna.
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2.13 Populasi Dan Sampel

Menurut Muhammad dikutip oleh Sepriani (2010) sampel merupakan

bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan

diteliti secararinci. Pupulasi didefinisikan sebagai 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.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan

metode Simple Random Sampling (pengambilan sampel secara acak sederhana)

yang berarti memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga

setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil

sebagai sampel. Seluruh anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel.

Berikut rumus peritungan sampel dengan menggunakan rumus slovin seperti

terlihat pada persamaan 2.4.

........................................(2.4)

Keterangan :
N = Populasi
n = Sampel
e = Tingkat kesalahan penarikan sampel 5% dan tingkat kepercayaan 95%.

Secara garis besar metode penarikan sampel dapat dibagi menjadi dua,

yaitu probability Sampling dan Nonprobability Sampling:

2.13.1 Probability Sampling

Probability Sampling adalah metode sampling yang setiap anggota

populasinya memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai

sampel. Peluang tersebut dapat sama, dan dapat pula tidak sama besarnya dengan

anggota populasi lainnya. Menurut Seprianai (2010) ada empat jenis Probability

Sampling yaitu:
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1) Sampling Acak Sederhana

Meteode pengambilan sampel acak sederhana adalah metode yang

digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian

rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama

besar untuk diambil sebagai sampel. Ini berarti bahwa semua anggota

populasi menjadi anggota dari kerangka sampel.

2) Sampling Acak Sistematis

Metode pengambilan acak sistematis adalah metode untuk mengambil

sampel secara sistematis dengan interval (jarak) tertentu dari suatu

kerangka sampel yang telah diurutkan. Dengan demikian, tersedianya

suatu populasi sasaran yang tersusun merupakan prasyarat penting bagi

dimungkinkannya pelaksanaan pengambilan sampel  dengan metode acak

sistematis.

3) Sampling Acak Stratifikasi

Metode pengambilan acak statifikasi adalah metode pengambilan sampel

dengan cara membagi populasi kedalam kelompok-kelompok yang

homogeny yang disebut strata, dan kemudian sampel diambil secara acak

dari tiap strata tersebut.

4) Sampling Klaster (Cluster Sampling)

Metode pengambilan sampel klaster adalah metode yang digunakan untuk

memilih sampel yang berupa kelompok dari beberapa kelompok, dimana

setiap kelompok terdiri atas beberapa unit yang lebih kecil (elements).

Jumlah elemen dari masing-masing kelompok bisa sama maupun berbeda.

2.13.2 Nonprobability Samping

Dalam Nonprobability Sampling, setiap unsur dalam populasi tidak

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

dalam penarikan sampel probabilita, kesempatan yang mempunyai peranan besar.

Sedangkan dalam penarikan sampel non probabilita, kesempatan yang mempunyai

peranan besar. Sedangkan dalam penarikan sampel non probabilita yang berperan

adalah kemampuan atau pengetahuan peneliti terhadap populasi penelitiannya.

Semakin baik kemampuan dan pengetahuan peneliti tentang populasinya, semakin
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baik pula tingkat keterwakilan populasinya. Beberapa jenis teknik sampling dari

Nonprobability Sampling menurut (Sepriani 2010) ada lima yaitu:

1) Accidental 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.

2) Judgment Sampling

Dengan teknik ini sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria berupa

suatu pertimbangan tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh

peneliti. 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.

3) Quota Sampling

Quota Sampling adalah purposive sampling yang mengambil persentasi

yang mengambil persentasi 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.

4) Snowball Sampling.

Cara mengambil sampel dengan teknik ini dilakukan dengan

mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu

jaringan, misalnya lewat Newgroup di internet.

5) Sampel jenuh

Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah

populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua

populasi dijadikan sampel.
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2.14 SPSS

Menurut Priyatno (2012) SPSS merupakan program olah data statistik

yang sangat populer dan banyak penggunaya, baik untuk penelitian umum,

penelitian skripsi, tesis, desertasi, dan sebagainya. SPSS nsendiri merupakan

Singkatan dari Statistical Program For Social Science yaitu sofware untuk

keperluan mengolah data.

Keunggulan dari SPSS diantaranya adalah diwujudkan dalam menu kotak-

kotak dialog antar muka yang cukup memudahkan para user dalam perekaman

data, memberikan perintah dan sub-sub perintah analisis hingga menampilakan

hasilnya. Disamping itu SPSS juga memiliki kehandalan dalam menampilkan

chart atau plot hasil analisis sekaligus penyuntingan bilamana diperlukan.

SPSS memiliki beberapa fasilitas yang memudahkan anda dalam proses

analisis statistik dengan sistem menajeman data. Secara umum SPSS tidak jauh

beda dengan software dengan pengolahan data lainnya. Priyatno (2012)

mengemukakan ada delapan fasilitas yang tersedia dalam SPSS yaitu:

1) Data editor

Data editor adalah halaman spreadsheet yang digunakan untuk

memasukkan, mendefenisikan, mengedit, dan menampilkan data.

2) Viewer

Viewer adalah tampilan untuk melihat hasil pemrpsesan data. Tidak hanya

sebagai tampilan yang kaku, tampilan juga dapat diolah atau mengedit data

viewer.

3) Multidimensional pivot tables

Setelah selesai mengolah dengan spss, akan ditampilkan dengan multidi

mensional pivot tables. Dengan demikian, dapat mengeksplorasi tabel

dengan mengatur kolom baris dan lapisan.

4) Hight resolution graphics

Adalah berupa grafik berupa pie-chart dengan berbagai pilihan warna, bar-

chart, histogram dan grafik 3-D, merupakan fitur-fitur standar SPSS.
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5) Database Acces

SPSS menyediakan fasilitas yang dapat anda gunakan untuk menadapatkan

kembali informasi dari database dengan menggunakan database wizard.

6) Command language

Walaupun sebagian besar pekerjaan SPSS dapat dilakukan point and click,

spss juga menyediakan command languageayang akan memabantu anda

menyimpan data dan otomatisi.

7) Electronic distribution

Electronic distribution adalah fasilitas yang memungkinkan anda untuk

mengirimkan laporan dengan mengekspor tabel dan grafik dalam bentuk

HTML.

8) Data transformation

Transformation adalah fasilitas yang memudahkan analisis data. Dengan

menggunkan fasilitas ini dapat dengan mudah melakukan pengolahan data

seperti mengkombinasikan katagori, dan memisah file.
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2.15 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

(Sumber: Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V, 2015)
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2.16 Profil PT. Perkebunan Nusantara V

Tabel 2.1: Profile PT. Perkebunan Nusantara V

Nama PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)

Bidang Usaha Agrobisnis dan agro industri kelapa sawit   dan     karet.

Kepemilikan Pemerintahan Republik Indonesia 100%

Tanggal Pendiri 11 Maret 1996

Dasar Hukum

Pendirian

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 10 Tahun

1996

Modal Dasar Rp. 5.200.000.000 (lima triliun dua ratus milliar rupiah)

terbagi atas 5.200.00 ( lima juta dua ratus ribu) lembar

saham, masing-masing saham dengan nilai nominal

sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Modal

Ditempatkan Dan

Disetor Penuh

1.313.322 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus dua

puluh dua saham) lembar saham atau seluruhnya sebesar

Rp 1.313.322.000.000.

Kantor pusat Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru-Riau 28294 Tlp.(62-761),

Fax (62-761) 66558 Email : ptpn5@ptpn5.co.id Website :

www.ptpn5.com

Kantor

perwakilan

Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73 Jakarta Pusat

10510 Tlp. (62-21) 4244291.

Sumber: Data primer PT. Perkebunan Nusantar V (2015)

2.16.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) “perusahaan” merupakan BUMN

Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsilidasi kebun

pengembangan PTP II, PTP IV,dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif

Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di

Pekanbaru. Landasan hukum perusahaan ditetapka berdasarkan peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal

Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Perkebunan Nusantara V.
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Anggaran dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui

Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri

Kehakiman RI No. C2-8333H.T.01 Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 8565/1996. Anggaran Dasar

Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris

Budi Suyono, SH No.70 tanggal 15 Oktober 2012. Perubahan anggaran Dasar

tersebut untuk mengakomodasi perubahan Modal Dasar dan perubahan Modal

Ditempatkan dan Disetor penuh Perseroan. Perusahaan ini telah mendapatkan

persetuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan

No. AHU-04539.AH.01.02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran

Dasar.

Saat ini Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Jl. Rambutan No.43

Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di

Provinsi Riau. Hingga tahun 2012, Perseroan mengelola 47 unit kerja yang terdiri

dari 1 unit Kantor Pusat, 4 Strategic Business Unit (SBU), 20 unit Kebun Inti, 3

manajemen kebun plasma, 12 Pabrik kelapa sawit (PKS) 1 unit pabrik PKO, 3

fasilitas Pengelolahan Karet, dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh

Perseroan seluas 161.541 Ha, yang terdiri dari 87.015 Ha lahan sendiri/inti dan

74.526 Ha lahan plasma.

2.16.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan

berkembang dalam persaingan global.

Misi

Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama

mitra, untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan,

berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate dan Governance dan

menciptakan nilai tambah perusahaan secara berkelanjutan.
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2.17 Untuk Dapat Menggunakan Sistem Informasi Web Intranet PT.

Perkebunan Nusantara V Pengguna Dapat Membuka Portal Web

Intranet Di Http://www.ptpn5.co.id/web_intranet_1/home.php

Gambar 2.3 Tampilan Antar Muka Web Intaranet

(Sumber : Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V, 2015)

Setelah berhasil membuka homepage Web Intranet seperti terlihat pada

gambar 2.3, masukan Username dan Password yang telah diberikan pada Login

Area, kemudian tekan tombol LoGIn.

Gambar 2.4 Tampilan Login Pengguna Web Intaranet

(Sumber : Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V, 2015)
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Jika Username dan Password yang diisikan benar maka kita akan masuk

ke menu utama Web Intranet sebagai berikut:

Gambar 2.5 Tampilan Utama Web Intaranet

(Sumber : Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V, 2015)

Untuk mengganti password. Pilih/klik pada menu atas Ubah Password.

Lalu isi pada Password Baru kemudian simpan.

Gambar 2.6 Tampilan Ubah Passwod pengguna Web Intaranet

(Sumber : Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V 2015)

Untuk membuat agenda kerja. Pilih/klik pada menu kiri Agenda Kerja. Isi

Tgl/Jam dan Isi Agenda kerja kemudian tekan tombol Simpan Agenda kerja anda

akan masuk ke menu kanan sebagai berikut:
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Gambar 2.7 Tampilan Buat Agenda Kerja Web Intaranet

(Sumber : Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V, 2015)

Terakhir, apabila pengguna sudah menyelesaikan aktifitas pada sistem

informasi web intranet, maka klik Keluar, agar dapat keluar dari sistem.

Gambar 2.8 Tampilan Keluar Web Intaranet

(Sumber : Data Primer PT. Perkebunan Nusantar V, 2015)


