
 

24 

 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah seluruh karyawan akuntansi yang bekerja 

pada bank di Semarang. Dari 80 kuesioner yang dikirim pada bulan Juni 2017 ke 

15 bank, 45 kuesioner kembali dari 8 bank dan dapat diolah.  

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

No BPR 
Kuesioner 

Dikirim 

Kuesioner 

Kembali 

1 Bank Bukopin  5 - 

2 Bank Central Asia 10 10 

3 Bank CIMB Niaga  5 5 

4 Bank Danamon  5 - 

5 Bank Jateng 5 5 

6 Bank Mandiri  5 5 

7 Bank Mayapada  5 - 

8 Bank Mega  5 - 

9 Bank Negara Indonesia  5 - 

10 Bank OCBC NISP  5 5 

11 Bank Panin  5 5 

12 Bank Permata  5 - 

13 Bank Rakyat Indonesia  5 - 

14 Bank Sinar Mas  5 5 

15 BII Maybank  5 5 

TOTAL 80 45 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi umur, jenis 

kelamin, pendidikan dan lama bekerja. 
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Tabel 4.2. Umur 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UMUR 45 24 40 31.22 5.209 

Valid N (listwise) 45     

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Kisaran umur 45 responden karyawan akuntansi yang bekerja pada bank di 

Semarang pada penelitian ini yang paling minimum adalah 24 tahun dan paling 

maksimum adalah 40 tahun. Rata-rata umur 45 responden karyawan akuntansi 

yang bekerja pada bank di Semarang adalah 31,22 tahun. 

Tabel 4.3. Jenis Kelamin  

JENIS  KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

P 37 82.2 82.2 82.2 

W 8 17.8 17.8 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

 Sumber: Data primer diolah, 2017 

Jenis kelamin 45 responden karyawan akuntansi yang bekerja pada bank di 

Semarang pada penelitian ini yang pria ada 37 orang (82,2%) dan wanita ada 8 

orang (17,8%). Hal ini menunjukkan responden karyawan akuntansi yang bekerja 

pada bank di Semarang terbanyak berjenis kelamin pria. 

Tabel 4.4. Pendidikan 

PENDIDIKAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

D3 4 8.9 8.9 8.9 

S1 41 91.1 91.1 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Pendidikan 45 responden karyawan akuntansi yang bekerja pada bank di 

Semarang pada penelitian ini yang D3 ada 4 orang (8,9%) dan S1 ada 41 orang 
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(91,1%). Hal ini menunjukkan responden karyawan akuntansi yang bekerja pada 

bank di Semarang terbanyak berpendidikan S1. 

Tabel 4.5. Lama Bekerja 

LAMA BEKERJA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

<5 tahun 35 77.8 77.8 77.8 

5-10 tahun 10 22.2 22.2 100.0 

Total 45 100.0 100.0  

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Lama bekerja 45 responden karyawan akuntansi yang bekerja pada bank di 

Semarang pada penelitian ini yang <5 tahun ada 35 orang (77,8%) dan 5-10 tahun 

ada 10 orang (22,2%). Hal ini menunjukkan responden karyawan akuntansi yang 

bekerja pada bank di Semarang terbanyak berlama kerja <5 tahun. 

 

4.3. Uji Alat Pengumpulan Data 

Menurut Ghozali (2009), untuk menguji alat pengumpulan data berupa 

kuesioner harus melewati kedua uji berikut ini. 

 

4.3.1. Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebutdan jika r 

hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Kepuasan Penggguna Sistem Informasi (KP) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

KP1 0.937 0,248 Valid 

KP2 0.913 0,248 Valid 

KP3 0.858 0,248 Valid 

KP4 0.907 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (KP1 sampai KP4) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

kepuasan pengguna sistem informasi (KP ). 

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Minat Pengggunaan Sistem Informasi (MP) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

MP1 0.842 0,248 Valid 

MP2 0.870 0,248 Valid 

MP3 0.860 0,248 Valid 

MP4 0.807 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (MP1 sampai MP4) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

minat pengggunaan sistem informasi (MP). 

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Kualitas Informasi (KI) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

KI1 0.257 0,248 Valid 

KI2 0.315 0,248 Valid 

KI3 0.468 0,248 Valid 

KI4 0.271 0,248 Valid 

KI5 0.615 0,248 Valid 

KI6 0.540 0,248 Valid 

KI7 0.636 0,248 Valid 

KI8 0.616 0,248 Valid 
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KI9 0.599 0,248 Valid 

KI10 0.540 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (KI1 sampai KI4) > 

nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

kualitas informasi (KI). 

Tabel 4.9. Hasil Uji Validitas Kualitas Sistem Informasi (KSI) 

Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 

KSI1 0.836 0,248 Valid 

KSI2 0.902 0,248 Valid 

KSI3 0.857 0,248 Valid 

KSI4 0.865 0,248 Valid 

KSI5 0.909 0,248 Valid 

KSI6 0.752 0,248 Valid 

KSI7 0.873 0,248 Valid 

KSI8 0.927 0,248 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (KSI1 sampai KSI8) 

> nilai r tabel (0,248) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item 

pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel 

kualitas sistem informasi (KSI). 

 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Tujuan uji reliabilitas adalah mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.10. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Kepuasan Penggguna Sistem Informasi (KP) 0,961 Reliabel 

Minat Pengggunaan Sistem Informasi (MP) 0,935 Reliabel 

Kualitas Informasi (KI) 0,809 Reliabel 

Kualitas Sistem Informasi (KSI) 0,965 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Variabel kepuasan penggguna sistem informasi (KP), minat pengggunaan 

sistem informasi (MP), kualitas informasi (KI) serta kualitas sistem informasi 

(KSI) memberikan nilai Cronbach Alpha masing-masing > 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan kuesioner telah reliabel (Ghozali, 2009). 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   5 – 1 

     3 

 RS =  1,33 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 
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Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Kepuasan Penggguna Sistem Informasi (KP) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

KP1 1-5 2-5 3.84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

KP2 1-5 2-5 3.84 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

KP3 1-5 1-5 3.24 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

KP4 1-5 2-5 3.49 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata – rata   3.60    Sedang 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Skor rata-rata jawaban responden dari KP1 adalah sebesar 3,84 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya sistem informasi akuntansi yang digunakan 

memenuhi kebutuhan pemrosesan informasi di area tanggung jawab responden. 

Skor rata-rata jawaban responden dari KP2 adalah sebesar 3,84 dan termasuk 

kategori tinggi, artinya sistem informasi akuntansi yang responden gunakan 

efisien. Skor rata-rata jawaban responden dari KP3 adalah sebesar 3,24 dan 

termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya sistem informasi akuntansi yang 

responden gunakan cukup efektif. Skor rata-rata jawaban responden dari KP4 

adalah sebesar 3,49 dan termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya secara 

keseluruhan, responden cukup puas dengan sistem informasi akuntansi yang 

digunakan. 

Skor rata-rata jawaban responden dari kepuasan penggguna sistem 

informasi (KP) adalah sebesar 3,60 dan termasuk kategori sedang menuju tinggi. 

Artinya pemakai cukup puas terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan 

dan output yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi tersebut.  
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Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Minat Pengggunaan Sistem Informasi (MP) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

MP1 1-5 2-5 3.71 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

MP2 1-5 2-5 3.96 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

MP3 1-5 2-5 3.53 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

MP4 1-5 1-5 3.44 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata – rata   3,67    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Skor rata-rata jawaban responden dari MP1 adalah sebesar 3,71 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya responden berminat menggunakan sistem 

informasi ini untuk melakukan operasional rutin. Skor rata-rata jawaban 

responden dari MP2 adalah sebesar 3,96 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

sebisa mungkin responden akan menggunakan sistem informasi ini secara teratur. 

Skor rata-rata jawaban responden dari MP3 adalah sebesar 3,53 dan termasuk 

kategori sedang menuju tinggi, artinya responden akan menggunakan sistem 

informasi ini seterusnya. Skor rata-rata jawaban responden dari MP4 adalah 

sebesar 3,44 dan termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya responden lebih 

suka menggunakan sistem informasi ini dalam melakukan pekerjaan. 

 Skor rata-rata jawaban responden dari minat pengggunaan sistem 

informasi (MP) adalah sebesar 3,67 dan termasuk kategori tinggi. Artinya 

pemakai sangat berminat untuk menggunakan sistem informasi akuntansi. 
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Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Kualitas Informasi (KI) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

KI1 1-5 3-5 4.11 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI2 1-5 3-5 4.29 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI3 1-5 3-5 4.18 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI4 1-5 3-5 4.20 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI5 1-5 3-5 4.02 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI6 1-5 2-5 4.00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI7 1-5 3-5 4.00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI8 1-5 3-5 3.96 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI9 1-5 2-5 4.04 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 
KI10 1-5 2-5 4.00 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

Rata – rata   4.08    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Skor rata-rata jawaban responden dari KI1 adalah sebesar 4,11 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya output informasi dari sistem informasi akuntansi 

yang responden gunakan dipresentasikan dalam format yang berguna. Skor rata-

rata jawaban responden dari KI2 adalah sebesar 4,29 dan termasuk kategori 

tinggi, artinya responden puas dengan akurasi sistem informasi akuntansi yang 

digunakan. Skor rata-rata jawaban responden dari KI3 adalah sebesar 4,18 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya informasi dari sistem informasi akuntansi yang 

responden gunakan jelas. Skor rata-rata jawaban responden dari KI4 adalah 

sebesar 4,20 dan termasuk kategori tinggi, artinya sistem informasi akuntansi 

yang responden gunakan akurat. Skor rata-rata jawaban responden dari KI5 adalah 

sebesar 4,02 dan termasuk kategori tinggi, artinya sistem informasi akuntansi 

yang responden gunakan menyediakan informasi yang cukup.  

Skor rata-rata jawaban responden dari KI6 adalah sebesar 4,00 dan 

termasuk kategori tinggi, artinya sistem informasi akuntansi yang responden 

gunakan menyediakan informasi yang up-to-date. Skor rata-rata jawaban 
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responden dari KI7 adalah sebesar 4,00 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

responden mendapatkan informasi yang dibutuhkan tepat waktu. Skor rata-rata 

jawaban responden dari KI8 adalah sebesar 3,96 dan termasuk kategori tinggi, 

artinya sistem informasi akuntansi yang responden gunakan menyediakan laporan 

seperti yang dibutuhkan. Skor rata-rata jawaban responden dari KI9 adalah 

sebesar 4,04 dan termasuk kategori tinggi, artinya sistem informasi akuntansi 

yang responden gunakan menyediakan informasi tepat seperti yang dibutuhkan. 

Skor rata-rata jawaban responden dari KI10 adalah sebesar 4,00 dan termasuk 

kategori tinggi, artinya konten informasi dari sistem informasi akuntansi yang 

responden gunakan memenuhi kebutuhan. 

 Skor rata-rata jawaban responden dari kualitas informasi (KI) adalah 

sebesar 4,08 dan termasuk kategori tinggi. Artinya informasi dari sistem akuntansi 

yang digunakan sangat berkualitas. 

Tabel 4.14. Statistik Deskriptif Kualitas Sistem Informasi (KSI) 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

KSI1 1-5 2-5 3.58 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

KSI2 1-5 2-5 4.02 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

KSI3 1-5 2-5 3.76 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

KSI4 1-5 2-5 4.02 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Tinggi 

KSI5 1-5 2-5 3.51 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

KSI6 1-5 2-5 3.27 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

KSI7 1-5 2-5 3.49 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

KSI8 1-5 2-5 3.53 1 – 2,33 2,34 – 3,66 3,67 – 5 Sedang 

Rata – rata   3.67    Tinggi 

Sumber: Data primer diolah, 2017  

Skor rata-rata jawaban responden dari KSI1 adalah sebesar 3,58 dan 

termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya sistem informasi akuntansi yang 

responden gunakan cukup mudah digunakan. Skor rata-rata jawaban responden 



 

34 

 

dari KSI2 adalah sebesar 4,02 dan termasuk kategori tinggi, artinya sistem 

informasi akuntansi yang responden gunakan user friendly. Skor rata-rata jawaban 

responden dari KSSI3 adalah sebesar 3,76 dan termasuk kategori tinggi, artinya 

sistem informasi akuntansi yang responden gunakan mudah dipelajari. Skor rata-

rata jawaban responden dari KSI4 adalah sebesar 4,02 dan termasuk kategori 

tinggi, artinya mudah bagi responden untuk memakai sistem informasi akuntansi 

ini seperti yang dimau.  

Skor rata-rata jawaban responden dari KSI5 adalah sebesar 3,51 dan 

termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya cukup mudah bagi responden 

untuk menjadi ahli menggunakan sistem informasi akuntansi ini. Skor rata-rata 

jawaban responden dari KSI6 adalah sebesar 3,27 dan termasuk kategori sedang 

menuju tinggi, artinya sistem informasi akuntansi yang responden gunakan tidak 

rumit. Skor rata-rata jawaban responden dari KSI7 adalah sebesar 3,49 dan 

termasuk kategori sedang menuju tinggi, artinya menggunakan sistem informasi 

akuntansi ini tidak membutuhkan banyak usaha. Skor rata-rata jawaban responden 

dari KSI8 adalah sebesar 3,53 dan termasuk kategori sedang menuju tinggi, 

artinya menggunakan sistem informasi akuntansi ini tidak membuat frustasi.  

 Skor rata-rata jawaban responden dari kualitas sistem informasi (KSI) 

adalah sebesar 3,67 dan termasuk kategori tinggi. Artinya persepsi software dan 

hardware dari sistem akuntansi yang digunakan sangat berkualitas. 

 Berikut adalah ringkasan statistik deskriptif yang dipaparkan berdasarkan 

masing-masing bank. 
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Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Per Bank 

BANK KP MP KI KSI 

BCA 3.30 Sedang 3.30 Sedang 4.09 Tinggi 3.50 Sedang 

BII MAYBANK 4.40 Tinggi 4.05 Tinggi 3.98 Tinggi 4.40 Tinggi 

CIMB NIAGA 3.80 Tinggi 3.30 Sedang 4.02 Tinggi 3.40 Sedang 

JATENG 3.40 Sedang 3.25 Sedang 3.88 Tinggi 2.80 Sedang 

MANDIRI 3.40 Sedang 3.65 Tinggi 3.94 Tinggi 3.40 Sedang 

OCBC NISP 4.40 Tinggi 4.35 Tinggi 4.18 Tinggi 4.40 Tinggi 

PANIN 4.20 Tinggi 3.90 Tinggi 4.44 Tinggi 4.20 Tinggi 

SINAR MAS 4.00 Tinggi 3.85 Tinggi 4.10 Tinggi 4.00 Tinggi 

 Sumber: Data primer diolah, 2017  

 Skor rata-rata jawaban responden dari masing-masing variabel untuk tiap 

bank secara keseluruhan termasuk kategori sedang dan tinggi. Untuk BCA dan 

Bank Jateng 3 dari 4 variabel termasuk kategori sedang. Artinya BCA dan Bank 

Jateng memiliki kepuasan pengguna sistem informasi, minat penggunaan sistem 

informasi dan kualitas sistem informasi yang cukup bagus. Sementara untuk 

CIMB Niaga dan Bank Mandiri 2 dari 4 variabel termasuk kategori sedang. 

Artinya CIMB Niaga memiliki minat penggunaan sistem informasi dan kualitas 

sistem informasi yang cukup bagus sementara Bank Mandiri kepuasan pengguna 

sistem informasi dan kualitas sistem informasi yang cukup bagus.  

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Dalam menguji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan uji regresi 

linear. Menurut Ghozali (2009), syarat sebelum melakukan uji regresi linear agar 

output yang dihasilkan benar-benar tepat dalam menguji hipotesinya, harus 

melewati uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang harus 

dilewati meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
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4.5.1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual hasil regresi. Data 

dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov > 0,05 

(Ghozali, 2009). 

Tabel 4.16. Hasil Uji Normalitas  

No Model Sig. Kolmogorov-Smirnov Ket 

1 KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 0,992 Normal 

2 MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 0,623 Normal 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Semua persamaan memberikan masing-masing nilai Sig. Kolmogorov-

Smirnov adalah  > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data penelitian dari semua 

persamaan telah normal.  

 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menilai dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai 

mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan variabel independen yang 

digunakan dalam persamaan regresi. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas 

jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel 

independen lebih besar dari > 0,05 (Ghozali, 2009). 
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Tabel 4.17. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

No Model Var Independen Sig. Ket 

1 KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 
KI 0,746 Bebas 

KSI 0,064 Bebas 

2 MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 
KI 0,997 Bebas 

KSI 0,532 Bebas 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Semua variabel dari semua persamaan memberikan masing-masing nilai 

sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel dari semua persamaan telah 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikolinearitas adalah menilai dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Data dikatakan 

bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan 

Tolerance > 0,1 (Ghozali, 2009). 

Tabel 4.18. Hasil Uji Multikolinearitas 

No Model Var Independen VIF Tolerance Ket 

1 KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 
KI 0,952 1,050 Bebas 

KSI 0,952 1,050 Bebas 

2 MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 
KI 0,952 1,050 Bebas 

KSI 0,952 1,050 Bebas 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Semua variabel memberikan masing-masing nilai tolerance value  0,1 

dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan semua variabel dari semua persamaan 

telah terbebas dari masalah multikolinearitas. 
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4.6. Uji Model Fit (Uji F) 

Tabel 4.19. Hasil Uji Model Fit (Uji F) 

No Model Sig.  Ket 

1 KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 0,000 Model fit 

2 MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 0,000 Model fit 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai sig. F model 1 dan model 2 masing-masing sebesar 0.000 < 0,05 

artinya model fit untuk digunakan. Model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen atau model regresi dapat digunakan untuk 

melakukan pengujian yang dibutuhkan dan hasilnya mampu menjelaskan hal-hal 

yang sedang diteliti. 

 

4.7. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

No Model R R2 Adjusted R2 

1 KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 0.904 0.817 0.808 

2 MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 0.914 0.836 0.828 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Nilai Adjusted R2 model 1 sebesar 0,808 berarti daya penjelas semua 

variabel independen: kualitas informasi dan kualitas sistem informasi terhadap 

variabel dependen: kepuasan pengguna sistem informasi adalah sebesar 80,8% 

sedangkan sisanya 19,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.  

Sementara nilai Adjusted R2 model 2 sebesar 0,828 berarti daya penjelas 

semua variabel independen: kualitas informasi dan kualitas sistem informasi 

terhadap variabel dependen: minat penggunaan sistem informasi adalah sebesar 

82,8% sedangkan sisanya 17,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.  
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4.8. Uji Hipotesis 

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 

organisasi, karena sistem informasi dalam organisasi akan menyesuaikan 

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

 Dalam penelitian ini terdapat dua persamaan dengan alat uji hipotesis 

menggunakan regresi berganda (multiple regression) karena memiliki lebih dari 

satu variabel independen.  

Tabel 4.21. Hasil Uji Hipotesis  

No Model Var B. Sig. Ket 

1 KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 

(Constant) -3.517 
  

KI 0.092 0.178 Ditolak 

KSI 0.487 0.000 Diterima 

2 MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 

(Constant) -3.169 
  

KI 0.119 0.047 Diterima 

KSI 0.444 0.000 Diterima 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Persamaan 1 : KP = α0 + α1 KI + α2 KSI + e 

  : KP = -3.517 + 0.092 KI + 0.487 KSI + e 

Persamaan 2 : MP = β0 + β1 KI + β2 KSI + e 

  : MP = -3.169 + 0.119 KI + 0.444 KSI + e 
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KP  = kepuasan pengguna sistem informasi 

MP = minat penggunaan sistem informasi 

α0, β0 = konstanta 

α, β = koefisien  

KI = kualitas informasi 

KSI = kualitas sistem informasi 

e = eror 

 

4.8.1. Pembahasan H1  

 Nilai sig. variabel kualitas informasi (KI) adalah sebesar 0,178 > 0,05. 

Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas informasi (KI) terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi (KP) karena nilai sig. di atas 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kualitas 

informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

ditolak. 

 Kualitas informasi dapat digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari 

sistem informasi. Kualitas informasi berupa dokumen operasional laporan yang 

terstruktur yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: relevan; tepat 

waktu; akurasi; kelengkapan; ringkas. Kualitas informasi merupakan model 

pengukuran yang berfokus pada keluaran yang diproduksi oleh sistem, serta nilai 

dari keluaran bagi pengguna.  

 Dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi hal ini berarti bahwa 

kualitas informasi tinggi ataupun rendah tidak akan berdampak pada kepuasan 

pengguna sistem informasi. Kemungkinannya justru karena informasi tidak 

digunakan atau dengan kata lain kepuasan pengguna sistem informasi tidak 

dipengaruhi oleh informasi yang dihasilkan oleh sistem. Hal ini didukung dari 
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statistik deskriptif (Tabel 4.15), terlihat bahwa rata-rata kualitas informasi masuk 

range tinggi yang artinya responden menilai bahwa kualitas informasi yang 

dihasilkan tinggi. 

 Pengguna kemungkinan mengalami kesulitan dalam memahami sebuah 

informasi yang dihasilkan oleh sistem. Hal ini mungkin saja terjadi karena 

perusahaan atau organisasi menggunakan sistem informasi yang menghasilkan 

informasi yang kompleks sehingga membutuhkan pemahaman yang rinci. Sesuai 

dengan teori yang djelaskan DeLone & McLean (1992) dalam Setyo dan 

Rahmawati (2015) yang menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi yang 

membutuhkan biaya mahal tidak akan memberikan dampak yang optimal pada 

pengguna jika pemanfaatannya tidak dilakukan secara maksimal. 

 Selain itu dalam konteks dunia perbankan, memang karyawan bank 

diwajibkan memahami informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi 

yang digunakan. Akan tetapi, hal itu hanya sebatas pemahaman product 

knowledge saja tapi tidak secara mendalam mengingat pengguna utama informasi 

adalah nasabah. Sehingga kualitas informasi seharusnya berpengaruh pada 

kepuasan nasabah bukan kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi (dalam 

hal ini adalah karyawan bank). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti 

penelitian Setyo dan Rahmawati (2015) membuktikan bahwa kualitas informasi 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem informasi.  
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4.8.2. Pembahasan H2 

 Nilai sig. variabel kualitas sistem informasi (KSI) adalah sebesar 0,000 < 

0,05 dengan β sebesar 0,487. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

kualitas sistem informasi (KSI) terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

(KP) karena nilai sig. di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kualitas sistem informasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi diterima. 

 DeLone & McLean (1992) dalam Tumarni (2009) menjelaskan bahwa 

kualitas sistem informasi harus memenuhi keandalan sehingga dapat memuaskan 

pengguna. Perilaku pengguna sistem informasi akan mempengaruhi penggunaan 

teknologi. Kualitas sistem informasi dapat diukur dengan ease of use (kemudahan 

penggunaan); response time (kecepatan akses), reliability (keandalan sistem), 

flexibility (fleksibilitas) dan security (keamanan). Semakin tinggi kualitas sistem 

dipahami oleh pemakai maka semakin sering mereka menggunakan sistem 

tersebut dan semakin puas mereka terhadap sistem. Pemakai sistem dalam 

meningkatkan kinerjanya mengharapkan sebuah sistem yang berkualitas untuk 

memanfaatkan sistem tersebut.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti 

penelitian Tumarni (2009), Setyo dan Rahmawati (2015) serta Sudarmadi (2010) 

membuktikan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna sistem informasi.  
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4.8.3. Pembahasan H3 dan H4 

 Nilai sig. variabel kualitas informasi (KI) adalah sebesar 0,047 < 0,05 

dengan β sebesar 0,119. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan kualitas 

informasi (KI) terhadap minat penggunaan sistem informasi (MP) karena nilai sig. 

di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 3 

yang menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan sistem informasi diterima. 

 Nilai sig. variabel kualitas sistem informasi (KSI) adalah sebesar 0,000 < 

0,05 dengan β sebesar 0,444. Berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan 

kualitas sistem informasi (KSI) terhadap minat penggunaan sistem informasi 

(MP) karena nilai sig. di bawah 0,05 dan nilai β positif. Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kualitas sistem informasi 

berpengaruh positif terhadap minat penggunaan sistem informasi diterima. 

 DeLone & McLean (1992) dalam Tumarni (2009) menjelaskan bahwa 

kualitas sistem merujuk seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat 

lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi 

kebutuhan pemakai. Kualitas sistem sebagai karakteristik yang diinginkan dari 

sistem informasi itu sendiri, seperti kemudahan penggunaan, kenyamanan, atau 

fleksibilitas.  

 Livari (2005) dalam Tumarni (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi 

kualitas sistem dipahami oleh pemakai maka semakin sering mereka 

menggunakan sistem tersebut dan semakin puas mereka terhadap sistem. Pemakai 

sistem dalam meningkatkan kinerjanya mengharapkan sebuah sistem yang 
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berkualitas untuk memanfaatkan sistem tersebut. Kualitas sistem yang dirasakan 

oleh pegawai sebagai pengguna akan mempengaruhi penggunaan terhadap sebuah 

sistem. Semakin tinggi kualitas yang dirasakan maka semakin sering pegawai 

menggunakan sistem tersebut sehingga akan memberikan kepuasan bagi mereka 

yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja sistem itu sendiri.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu seperti 

penelitian Tumarni (2009) membuktikan bahwa kualitas sistem dan kualitas 

informasi berpengaruh positif terhadap minat penggunaan sistem informasi.  

 




