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2.1. Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan 

yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam 

organisasi (Laudon dan Laudon (2000) dalam Mulyono (2009)). Dalam Mulyono 

(2009), Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi 

berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak 

yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. 

Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk 

menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. 

Sistem informasi adalah suatu sistem yang berkaitan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, dan pemrosesan data, baik yang dilakukan secara manual maupun 

dengan bantuan komputer untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan (Mulyono, 2009). Salah satu bentuk dari sistem informasi 

yang spesifik adalah Sistem Infomasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), 

merupakan penerapan sistem di dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung 
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informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam rangka 

mengambil keputusan (Mulyono, 2009).  

Jadi SIPKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah 

daerah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem 

informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini 

memfokuskan peran SIPKD terhadap organisasi pemerintah adalah bagaimana 

SIPKD tersebut berhasil atau diterapkan dalam pelaksanaannya sehingga 

berpengaruh positif terhadap perilaku dan kinerja penggunanya. Dengan kata lain, 

apa yang dimaksud kesuksesan dari sistem informasi tersebut dan bagaimana 

membuat sistem informasi menjadi sukses (Jogiyanto, 2007). 

2.2. Keberhasilan Sistem Informasi 

Proses implementasi suatu sistem informasi diharapkan dapat berjalan secara 

efektif, hal inilah yang kemudian menandakan bahwa pengembangan 

implementasi sistem informasi tersebut menjadi sukses. Menurut Laudon dan 

Laudon (2000) dalam Radityo dan Zulaikha (2007), menggambarkan kesuksesan 

sistem merupakan hal yang sulit. Penggunaan analisis biaya-manfaat tidak dapat 

dilakukan secara sempurna karena tidak semua manfaat bisa dikuantifikasi. 

Radityo dan Zulaikha (2007) berpendapat, banyak penelitian (Ives dkk., 1983; 

Bailey dan Pearson, 1983; Doll dan Torkzadeh, 1988; Seddon dan Yiew, 1992; 

Mahmood dkk. 2000; Doll dkk. 2004; Livari, 2004; Landrum dan Prybutok, 

2004), kesuksesan sistem informasi diproksikan oleh kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Namun, penggunaan kepuasan pengguna sebagai proksi ini 

mendapat kritik dari Markus dan Keil (1994) dalam Radityo dan Zulaikha (2007). 
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Mereka dengan kritis mengungkapkan kepuasan tidak akan bermakna banyak 

ketika sistem itu tidak menyebabkan peningkatan kinerja individu dan organisasi 

(Radityo dan Zulaikha, 2007). 

Berdasarkan kritik tersebut, Laudon dan Laudon (2000) dalam Radityo dan 

Zulaikha (2007) menentukan 5 variabel untuk mengukur kesuksesan sistem 

informasi. Variabel-variabel tersebut adalah tingkat penggunaan yang tinggi (high 

level of system use), kepuasan pengguna terhadap sistem (user satisfaction on 

system), sikap yang positif (favorable attitude) pengguna terhadap sistem tersebut, 

tercapainya tujuan sistem informasi (achieved objectives ), dan timbal balik 

keuangan (financial payoff). Selain Laudon dan Laudon (2000), DeLone dan 

McLean (1992) dalam Radityo dan Zulaikha (2007) juga menyusun model untuk 

menggambarkan kesuksesan sistem informasi. Meskipun tulisan DeLone dan 

McLean (1992) disusun sebelum kritik Markus dan Keil (1994), DeLone dan 

McLean telah memasukkan individual impact dan organizational performance 

dalam model mereka tentang kesuksesan sistem informasi (Radityo dan Zulaikha, 

2007). 

2.3. Model Keberhasilan Sistem Informasi 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan kesuksesan dalam suatu sistem informasi. Salah satu 

penelitian yang terkenal adalah penelitian yang dilakukan oleh DeLone and 

McLean (1992). Model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh 

DeLone & McLean (1992) ini cepat mendapat tanggapan dari banyak peneliti, 
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karena menurut mereka model ini merupakan model yang sederhana namun 

dianggap cukup valid. 

Mengacu pada penelitian Mulyono (2009) D&M IS Success Model sebenarnya 

mempunyai enam dimensi antara lain kualitas sistem, kualitas informasi, 

kepuasan pemakai, intensitas penggunaan, dampak individu, dan dampak 

organisasi. Kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan dua dimensi 

pertama pada D&M IS Success Model, yang mana kualitas sistem mencerminkan 

kualitas produk dari aplikasi sistem informasinya dan kualitas informasi 

mencerminkan kualitas output yang dihasilkan oleh aplikasi sistem informasi. 

Kedua kualitas tersebut, menentukan sikap dari pemakainya sebagai penerima 

informasinya. Penggunaan sistem dan informasinya akan mempunyai pengaruh 

pada pemakainya dan pada sistemnya. Pengaruh pada pemakainya akan 

menentukan kepuasan dari pemakainya dan dampak pada individualnya. Pengaruh 

dari sistemnya akan mempengaruhi dampak organisasinya. 

Pada model DeLone dan McLean atau yang lebih dikenal dengan D&M IS 

Success ini, dimensi-dimensi kesuksesannya saling berkaitan. System quality dan 

information quality merupakan prediktor yang signifikan bagi user satisfaction. 

System quality dan information quality merupakan prediktor yang signifikan 

terhadap intended use. User satisfaction merupakan prediktor yang signifikan 

untuk intended use dan individual impact. Intended use juga merupakan prediktor 

yang signifikan terhadap user satisfaction dan individual impact. Lalu, individual 

impact berpengaruh terhadap kinerja organisasi (organizational impact) (Radityo 

dan Zulaikha, 2007). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Model DeLone dan McLean 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Delone dan McLean (1992) 

Model kesuksesan Delone dan McLean (1992) didasarkan pada proses dan 

hubungan kausal dari dimensi-dimensi di model. Model kesuksesan sistem Delone 

McLean ini tidak mengukur ke enam dimensi pengukuran kesuksesan sistem 

informasi secara terpisah, tetapi mengukurnya secara keseluruhan dengan variabel 

yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. 

Banyaknya penelitian yang mendukung model kesuksesan sistem informasi 

DeLone dan McLean membuat McGill dkk. melakukan penelitian untuk menguji 

konsistensi model kesuksesan DeLone dan McLean. McGill, Hobbs, dan Klobas 

(2003) mencoba membuat sedikit modifikasi pada model kesuksesan sistem 

informasi yang telah dibuat DeLone dan McLean (1992). McGill, dkk. (2003) 

membuat dua perubahan pada model DeLone dan McLean. Pertama, konstruk 

(variabel) kualitas sistem dipecah menjadi dua yaitu, variabel kualitas sistem dan 

persepsi kualitas sistem. Menurut Edberg dan Bowman (1996) dalam Tjakrawala 

dan Cahyo (2010), konstruk kualitas sistem pada model kesuksesan sistem 
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DeLone dan McLean mengandung dua pengukuran, yaitu secara objektif dan 

subjektif. Selain itu, Edberg dan Bowman (1996) dalam McGill dkk (2003) 

mengungkapkan pemisahan variabel kualitas sistem dan persepsi kualitas sistem 

dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kemampuan pengguna akhir yang 

sekaligus sebagai pengembang (developers) software akuntansi untuk membuat 

justifikasi atas kualitas sistem. Oleh karena itu, persepsi kualitas sistem dan 

kualitas sistem dispesifikasi secara terpisah. 

Modifikasi yang kedua adalah menghilangkan arah panah dari penggunaan (use) 

terhadap variabel kepuasan pengguna (user satisfaction). Menurut Baroudi, 

Olson, dan Ives (1986) dalam McGill, dkk. (2003) mengemukakan bahwa pada 

penelitian sebelumnya menunjukkan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem dan bukan sebaliknya, sehingga jalur kausal antara kepuasan 

pengguna dan penggunaan ditentukan dengan satu arah bukan dengan arah yang 

bolak-balik. Igbaria dan Tan (1997) dalam McGill dkk. (2003) juga menemukan 

pengaruh yang signifikan dari kepuasan pengguna (user satisfaction) terhadap 

penggunaan sistem (usage sistem). Penelitian yang dilakukan oleh Fraser dan 

Salter (1995) dalam McGill dkk. (2003) juga mengemukakan hal yang sama. 

Modifikasi yang dilakukan McGill dkk. (2003) untuk menguji konsistensi model 

kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean dapat dilihat dari gambar 

berikut: 

 

 

 



 

 

 

 

15 

Gambar 2.2 

Model Delone dan McLean yang Dimodifikasi McGill, dkk. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: McGill, Hobbs, and Klobas (2003) 

Model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean yang dimodifikasi oleh 

McGill, dkk. menunjukkan hubungan kausalitas seperti halnya dengan model 

kesuksesan sistem informasi yang dihasilkan oleh Delone dan McLean. System 

quality mempengaruhi secara positif perceived system quality. Information quality 

dan perceived system quality berpengaruh secara positif terhadap user 

satisfaction. Information quality dan perceived system quality berpengaruh secara 

positif terhadap intended use. Intended use dan user satisfaction berpengaruh 

secara positif terhadap individual impact. Dan individual impact berpengaruh 

positif terhadap organizational impact. 

2.4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Kebutuhan akan sistem informasi yaitu aplikasi SIPKD disampaikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menunjang 

percepatan transfer data antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan akan 

sistem informasi ini akhirnya disetujui oleh pemerintah, dan pembiayaan 
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pelaksanaan untuk pengembangan aplikasi SIPKD ini berasal dari dana pinjaman 

ADB (Asian Development Bank). Mulai dari proses analisa, rancangan, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi dilakukan melalui kerjasama antara 

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan 

INACON Joint Venture USADI, selaku mitra konsultan yang telah ditunjuk 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (http://usadi.co.id). 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Merupakan aplikasi 

yang  dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka 

percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. 

Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(http://kemendagri.go.id). 

SIPKD merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat 

bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang 

pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, 

efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (http://usadi.co.id). Oleh karena itu 

SIPKD merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan Kementerian 

Dalam Negeri terhadap pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan 

daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan persamaan persepsi dalam 

penyampaian dan penerapan berbagai peraturan perundang-perundangan dalam 

bentuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 
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2.5. Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Persepsi Kualitas Sistem 

Kualitas sistem informasi merupakan karakteristik dari informasi yang melekat 

mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean (1992) dalam Istianingsih dan 

Utami (2009)). Kualitas sistem informasi juga didefinisikan Davis et.al (1989) dan 

Chin dan Todd (1995) dalam Istianingsih dan Utami (2009) sebagai perceived 

ease of use yang merupakan tingkat seberapa besar teknologi komputer dirasakan 

relatif mudah untuk dipahami dan digunakan. Sejalan dengan penelitian tersebut 

dapat disimpulkan, jika pemakai sistem informasi merasa bahwa sistem tersebut 

mudah untuk digunakan, maka mereka tidak memerlukan usaha yang banyak 

untuk menggunakannya. Selain itu, kemudahan penggunaan sistem informasi juga 

akan berdampak pada penggunaan waktu yang diperlukan, yaitu menjadi lebih 

cepat. Yang artinya pengguna sistem informasi memliki lebih banyak waktu untuk 

mengerjakan hal lain yang kemungkinan akan meningkatkan kinerja mereka 

secara keseluruhan. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjakrawala dan Cahyo 

(2010) semakin baik kualitas sistem di dalam suatu pengimplementasian software 

akuntansi, maka akan meningkatkan antusiasme penggunanya yang juga berperan 

sebagai pengembang (developer), yang tercermin lewat meningkatnya nilai 

persepsi atas kualitas sistem, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi 

terhadap keberhasilan implementasi dari software akuntansi tersebut.  

H1 : Kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kualitas 

sistem. 
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2.5.2 Pengaruh Persepsi Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna 

Akhir 

Modifikasi yang dilakukan oleh McGill, dkk. (2003) pada model kesuksesan 

sistem informasi yang telah dibuat DeLone dan McLean (1992) seolah-olah telah 

memunculkan variabel baru yaitu persepsi kualitas sistem. Salah satu modifikasi 

McGill, dkk. (2003) adalah  memecah konstruk (variabel) kualitas sistem menjadi 

dua yaitu, variabel kualitas sistem dan persepsi kualitas sistem. Edberg dan 

Bowman (1996) dalam McGill dkk (2003) mengungkapkan pemisahan variabel 

kualitas sistem dan persepsi kualitas sistem dilakukan karena adanya 

kekhawatiran terhadap kemampuan pengguna akhir software yang sekaligus 

berperan sebagai pengembang (developers) software akuntansi untuk membuat 

pertimbangan atas kualitas sistem. Oleh karena itu, persepsi kualitas sistem dan 

kualitas sistem dispesifikasi secara terpisah. 

Penelitian McGill dkk. (2003) berhasil memberi bukti adanya pengaruh yang 

signifikan antara persepsi kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna akhir. Hal 

ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Tjakrawala dan Cahyo 

(2010) yang menunjukkan bahwa persepsi kualitas sistem mempunyai pengaruh 

yang positif signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir. Penekanan atas aspek 

persepsi kualitas sistem di dalam suatu pengimplementasian software akuntansi, 

akan meningkatkan kepuasan penggunanya, yang tercermin lewat meningkatnya 

nilai kepuasan pengguna akhir, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi 

terhadap keberhasilan implementasi dari software akuntansi tersebut (Tjakrawala 

dan Cahyo, 2010). 
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H2 : Persepsi kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan pengguna akhir. 

2.5.3 Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir 

Semakin baik kualitas informasi, akan semakin tepat pula keputusan yang 

diambil. Apabila informasi yang dihasilkan tidak berkualitas, maka akan 

berpengaruh negatif pada kepuasan pemakai (Istianingsih dan Utami, 2009). Hal 

ini sejalan dengan Seddon dan Kiew (1996) dalam Istianingsih dan Utami (2009) 

yang telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dari kualitas informasi ini 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Hasil pengujian mereka 

menunjukkan bahwa kualitas informasi berhubungan positif dengan kepuasan 

pengguna akhir sistem informasi. 

Menurut Istianingsih dan Utami (2009) pengguna sistem informasi tentunya 

berharap bahwa dengan menggunakan sistem tersebut mereka akan memperoleh 

informasi yang mereka butuhkan. Karakteristik informasi yang dihasilkan suatu 

sistem informasi tertentu, dapat saja berbeda dengan informasi dari sistem 

informasi yang lain. Menurut Istianingsih dan Utami (2009) sistem informasi 

yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, sesuai kebutuhan, 

dan relevan serta memenuhi kriteria dan ukuran lain tentang kualitas informasi, 

akan berpengaruh terhadap kepuasan pemakainya. Semakin tinggi kualitas 

informasi yang mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, sesuai 

kebutuhan, dan relevan serta memenuhi kriteria dan ukuran lain tentang kualitas 

informasi, akan berpengaruh terhadap kepuasan pemakainya (Istianingsih dan 

Utami, 2009). Jadi semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan suatu sistem 
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informasi, diprediksi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya kepuasan 

pengguna akhir suatu sistem informasi. 

H3 : Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna akhir. 

2.5.4 Pengaruh Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Penggunaan Sistem 

DeLone dan McLean (1992) dalam penelitiannya menyatakan bahwa user 

satisfaction (kepuasan pengguna akhir) merupakan prediktor yang signifikan bagi 

intended use (penggunaan sistem). Menurut Radityo dan Zulaikha (2007) 

Tingginya derajat manfaat yang diperoleh dari suatu sistem informasi yang baik, 

akan menimbulkan kepuasan pengguna akhir sehingga pengguna sistem informasi 

tidak enggan untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Hal ini ditandai 

dengan intensitas pemakaian sistem yang meningkat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas sistem dan kualitas output 

sistem yang diberikan, misalnya dengan cepatnya waktu untuk mengakses, dan 

kegunaan dari output sistem, yang mengakibatkan kepuasan pengguna akhir 

meningkat, maka akan menyebabkan pengguna tidak merasa enggan untuk 

melakukan pemakaian kembali (reuse) (Radityo dan Zulaikha, 2007). Dengan 

demikian intensitas pemakaian sistem akan meningkat. 

H4 : Kepuasan pengguna akhir memiliki pengaruh positif terhadap 

penggunaan sistem. 
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2.5.5 Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Penggunaan Sistem 

Kualitas informasi merupakan kualitas output yang berupa informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan (Rai dkk. (2002) dalam 

Istianingsih dan Utami (2009)). Semakin baik kualitas output sistem informasi 

maka akan menimbulkan hasrat untuk menggunakan sistem informasi tersebut. 

Penelitian Tjakrawala dan Cahyo (2010) berhasil memberi bukti secara empiris 

adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas informasi terhadap penggunaan 

atas sistem informasi. 

Jadi dapat disimpulkan, kualitas output yang baik akan berpengaruh positif 

terhadap penggunaan sistem. 

H5 : Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan 

sistem. 

2.5.6 Pengaruh Persepsi Kualitas Sistem Terhadap Penggunaan Sistem 

Selain sebagai end user, pengguna akhir juga bertindak sebagai pengembang 

(developer) suatu sistem informasi. Menurut penelitian McGill dkk. (2003) ada 

hubungan antara persepsi kualitas sistem terhadap penggunaan sistem. Penelitian 

mereka dilakukan pada lingkungan dimana user juga merupakan developer suatu 

sistem. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa 

ternyata terdapat hubungan positif antara system quality dengan user satisfaction 

apabila user tersebut yang merangkap sebagai developer sistem. 

Berdasarkan Hipotesis ke-4 kenaikan atas kepuasan pengguna akhir nantinya akan 

berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem. Jadi pengaruh persepsi kualitas 



 

 

 

 

22 

sistem akan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem via variabel 

kepuasan pengguna akhir. 

H6 : Persepsi kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap 

penggunaan sistem. 

2.5.7 Pengaruh Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Dampak Individu 

Dampak pemakaian suatu sistem informasi terhadap individu pengguna 

(individual impact) didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa 

dengan menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya (Davis 

(1989) dalam Istianingsih dan Utami (2009)). Sementara itu, Seddon (1997) 

dalam Istianingsih dan Utami (2009) mendefinisikan kinerja individu ini sebagai 

pendapat pengguna atas sistem aplikasi khusus yang digunakan dalam 

meningkatkan kinerja mereka di dalam organisasi. 

Sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut Livari (2005) dalam Istianingsih dan 

Utami (2009), juga melakukan penelitian mengenai keberhasilan sistem informasi 

yang baru diterapkan terhadap pengguna sistem informasi di satu organisasi yang 

bersifat mandatory. Hasil penelitiannya untuk hubungan variabel user satisfaction  

dengan individual impact menunjukkan adanya pengaruh positif dari kedua 

variabel tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan, jika seseorang merasa puas terhadap sistem 

informasi yang digunakan, maka mereka akan cenderung untuk merasa nyaman 

dan aman selama bekerja dengan menggunakan sistem tersebut sehingga mereka 

akan merasa terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan (Istianingsih dan Utami, 
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2009). Diprediksi bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna akan suatu 

sistem informasi, maka akan semakin tinggi juga kinerja mereka. 

H7 : Kepuasan pengguna akhir memiliki pengaruh positif terhadap 

dampak individu 

2.5.8 Pengaruh Penggunaan Sistem Terhadap Dampak individu 

Penggunaan sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa 

sering pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna memakai 

sistem informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran 

(degree of learning) yang didapat pengguna mengenai sistem informasi (McGill 

dkk. (2005) dalam Radityo dan Zulaikha (2007)). Peningkatan derajat 

pembelajaran ini merupakan salah satu indikator bahwa terdapat pengaruh 

keberadaan sistem terhadap kualitas pengguna (individual impact). 

Jadi, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat penggunaan akan suatu sistem 

informasi maka akan semakin tinggi pula kinerja mereka. 

H8 : Penggunaan sistem memiliki pengaruh positif terhadap dampak 

individu. 
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2.6. Model Penelitian 

Model penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar berikut: 

Gambar 2.3 

Model Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Adaptasi dari McGill, Hobbs, dan Klobas (2003)  
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