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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong organisasi atau 

perusahaan untuk mengembangkan sistem dan teknologi informasi. Sistem 

informasi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, oleh karena itu 

diperlukan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Teknologi dan 

sistem informasi menghasilkan informasi untuk mendukung proses monitoring 

dan evaluasi yang dapat membantu perusahaan dalam mengatur perencanaan 

jangka pendek seperti pembiayaan dan cashflow. Proses pengambilan keputusan 

merupakan wujud pengalokasian sumberdaya. Informasi memiliki nilai ekonomis 

jika informasi tersebut dapat memfasilitasi keputusan pengalokasian sumber daya 

(Setyo dan Rahmawati, 2015). 

Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem informasi berkembang menjadi 

sistem informasi berbasis komputer sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

pengguna karena dapat dengan mudah melakukan akses untuk pengambilan 

keputusan. Menurut DeLone dan Mc Lean (1992) dalam Setyo dan Rahmawati 

(2015) kualitas sistem informasi dan kualitas informasi yang memenuhi keandalan 

akan dapat memuaskan pengguna dan mengoptimalkan kinerja sehingga perilaku 

pengguna akan mendukung penerapan teknologi informasi. Pencapaian kinerja 

juga berkaitan dengan tugas, kebutuhan dan kemampuan individu dalam 
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organisasi, karena sistem informasi dalam organisasi akan menyesuaikan 

kebutuhan dan kemampuan individu (Setyo dan Rahmawati, 2015). 

 Hariyono dan Sulistyono (2013) mengatakan bahwa informasi bagi sebuah 

perusahaan merupakan bagian sangat penting dalam memecahkan masalah untuk 

mencapai tujuan, meraih peluang dan tindakan pengambilan keputusan yang tepat 

dan mendasar. Informasi yang diperoleh dari sistem informasi (information 

system) yaitu sebuah sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian dalam mendukung kegiatan operasional baik yang 

bersifat manajerial maupun berupa kegiatan strategi yang mampu menyediakan 

laporan-laporan berupa informasi kegiatan pada pihak yang berkepentingan. 

 Penelitian sebelumnya Setyo dan Rahmawati (2015) meneliti tentang 

pengaruh kualitas informasi dan kualitas sistem informasi terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi. Hasil penelitiannya adalah kualitas sistem informasi 

terbukti berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. 

Sementara kualitas informasi terbukti tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi. Selain itu penelitian Tumarni (2009) meneliti tentang 

pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi dan minat penggunaan terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi. Hasil penelitiannya adalah kualitas sistem, 

kualitas informasi dan minat penggunaan terbukti berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi. 

 Perbedaan hasil kedua penelitian di atas menimbulkan research gap 

sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan keterbatasan yang tertulis 

di penelitian Setyo dan Rahmawati (2015) yaitu bahwa hanya meneliti beberapa 
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pegawai PT KAI (Persero) DAOP VI sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasi secara umum, maka dalam penelitian ini berusaha menjawab 

keterbatasan dari penelitian Setyo dan Rahmawati (2015) dengan memperluas 

sampel di dunia perbankan yaitu pada bank di Semarang. Selain itu penelitian ini 

berdasar pada penelitian Setyo dan Rahmawati (2015) dengan sebagai pembeda 

menambah variabel minat penggunaan (actual use) dari penelitian Tumarni 

(2009). Variabel dalam penelitian ini mengacu pada DeLone And Mclean Success 

Model yang dipopulerkan oleh DeLone dan McLEan (1992) seperti gambar 

berikut ini. 

Gambar 1.1. DeLone And Mclean Success Model 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DeLone dan McLEan (1992) 

Berdasarkan penjelasan di atas maka judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN KUALITAS SISTEM 

INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA DAN MINAT 

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PADA BANK DI SEMARANG.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini perumusan masalah yang ada adalah: 

1. Apakah kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi? 

2. Apakah kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi? 

3. Apakah kualitas informasi berpengaruh positif terhadap minat penggunaan 

sistem informasi? 

4. Apakah kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan sistem informasi? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap minat 

penggunaan sistem informasi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi terhadap minat 

penggunaan sistem informasi. 
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Sementara manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kontribusi praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti kepada pihak bank 

di Semarang dalam menentukan kebijakan tentang sistem informasinya. 

2. Kontribusi teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti teoritis tentang 

pengaruh kualitas informasi dan kualitas sistem informasi terhadap 

kepuasan pengguna dan minat penggunaan sistem informasi pada bank di 

Semarang. 

 

1.4. Kerangka Pikir  

Gambar 1.2. Kerangka Pikir 

    H1 (+) 

    H2 (+) 

    H3 (+) 

    H4 (+) 
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pengguna akan mendukung penerapan teknologi informasi. Pencapaian kinerja 

juga berkaitan dengan tugas, kebutuhan, dan kemampuan individu dalam 

organisasi, karena sistem informasi dalam organisasi akan menyesuaikan 

kebutuhan dan kemampuan individu (Setyo dan Rahmawati, 2015). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya 

yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi mengenai objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya. 




