
 
 

53 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

1. Nama   : ………………………………………………... 

2. Jenis Kelamin  : L / P 

3. Pendidikan 

 D3 

 S1 

 S2 

 Lainnya ……. 

 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon memberikan tanda (V) pada jawaban Anda masing-masing. Terima kasih. 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 



 
 

54 

 

DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK 

 

 

 

KUALITAS SISTEM 

 

No Pernyataan  SS S N TS STS 

1 Manajemen puncak mahir dalam 

menggunakan Komputer 

     

2 Manajemen puncak memiliki harapan yang 

tinggi terhadap penggunaan sistem 

     

3 Manajemen puncak secara aktif terlibat 

dalam perencanaan operasi sistem 

     

4 Manajemen puncak memberikan perhatian 

tinggi terhadap kinerja sistem 

     

5 Manajemen puncak sangat senang akan rating 

pemakaian sistem dari departemen-

departemen pemakai 

     

No Pernyataan  SS S N TS STS 

1 Sistem informasi melakukan perintah yang 

benar pada kali pertama. 

     

2 Rincian konfirmasi pesanan yang relevan 

dikirim ke pengguna. 

     

3 Saya selalu melakukan pekerjaan saya 

menggunakan sistem informasi. 

     

4 Saya menemukan sistem informasi tersedia 

dan fleksibel untuk digunakan. 

     

5 Mudah bagi saya untuk menjadi ahli dalam 

menggunakan sistem informasi. 

     

6 Saya menemukan sistem informasi yang 

mudah digunakan. 

     

7 Sistem informasi biasanya memenuhi 

komitmen yang diasumsikan. 

     

8 Sistem informasinya sudah up to date.      

9 Sistem informasi ini mudah dipelihara.      
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KUALITAS INFORMASI 

 

PENGGUNA AKTUAL 

 

 

No Pernyataan  SS S N TS STS 

1 Informasi output dari sistem informasi aman.      

2 Secara keseluruhan, saya mempercayai 

langkah-langkah keamanan sistem informasi. 

     

3 Mudah untuk menemukan apa yang Anda 

cari. 

     

4 Sistem informasi memungkinkan informasi 

mudah diakses oleh saya. 

     

5 Informasi yang diberikan oleh sistem 

informasi itu akurat dan bebas dari kesalahan 

     

6 Sistem informasi memberikan informasi yang 

tepat yang saya butuhkan 

     

No Pernyataan  SS S N TS STS 

1 Menggunakan sistem informasi akan 

meningkatkan kinerja saya. 

     

2 Menggunakan sistem informasi akan 

memudahkan pekerjaan saya. 

     

3 Menggunakan sistem informasi akan 

meningkatkan efektifitas saya dalam 

pekerjaan. 

     

4 Saya dapat dengan mudah menggunakan 

fungsi sistem informasi untuk melakukan 

pekerjaan saya. 

     

5 Saya percaya bahwa menggunakan sistem 

informasi akan semakin meningkatkan 

produktivitas saya. 

     

6 Saya telah sepenuhnya menerima sistem 

informasi dalam pekerjaan sehari-hari saya. 

     

7 Saya berpikir bahwa sistem informasi 

berkaitan dengan kepentingan sekarang dan 

masa depan penggunanya. 

     

8 Saya berpikir bahwa sistem informasi 

memperhitungkan dampak yang dapat 

ditimbulkan tindakan mereka terhadap 

pengguna. 
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KEPUASAN PENGGUNA 

 

 

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI  SISTEM INFORMASI 

 

TERIMA KASI HATAS PARTISIPASINYA... 

 

No Pernyataan  SS S N TS STS 

1 Saya puas dengan pengalaman belanja online 

saya sebelumnya. 

     

2 Saya senang dengan pengalaman 

menggunakan sistem informasi. 

     

3 Saya sangat puas dengan informasi yang saya 

terima dari sistem informasi. 

     

No Pernyataan  SS S N TS STS 

1 Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan 

memberikan manfaat bagi saya. 

     

2 Dengan menggunakan sistem, informasi yang 

dihasilkan membantu proses pekerjaan saya 

     

3 Kesesuaian sistem dalam menghasilkan 

informasi dengan kebutuuhan dalam bekerja. 

     

4 Melalui penerapan sistem, informasi yang 

dihasilkan terjamin keamanannya 

     

5 Melalui sistem, informasi disajikan lebih 

cepat sehingga berguna di dalam mendukung 

proses pengambilan keputusan 

     

6 Sistem dapat menyediakan informasi yang 

bermanfaat bagi unit organisasi. 

     

7 Sistem dapat diakses dengan mudah dan 

dilengkapi dengan infrastruktur yang 

memadai bagi kelancaran operasional proses 

bisnis. 

     

8 Sistem dapat menyediakan layanan yang 

dibutuhkan oleh unit tersebut. 

     

9 Keluaran sistem hadir dalam bentuk yang 

mudah digunakan dan sesuai dengan 

kebutuhan operasional. 
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