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3.1. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data penelitian yang 

diperoleh langsung dari sumber aslinya (Sekaran, 2003). Objek penelitian adalah 

semua pengguna akhir sistem (end-user) pada Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Lampung Timur. Pengguna 

akhir yang dimaksud merupakan pegawai bagian operasional atau pegawai yang 

berhubungan langsung dengan pelaporan. Pegawai operasional ini yang nanti akan 

menjadi responden dalam pengisian kuesioner. Tujuan dipilihnya pegawai 

operasional adalah karena pegawai operasional lebih mengetahui kelemahan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi operasional dimana responden bekerja. 

Yang dimaksud pegawai operasional dalam penelitian ini adalah Staf Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan dan Staf Bidang Aset, dari tiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna sistem informasi berupa aplikasi 

operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada umumnya yaitu bendahara 
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keuangan, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dan 

bendahara barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan operasional pelaporan. Responden yang akan diberi kuesioner adalah 

pegawai yang bekerja pada bagian yang berhubungan langsung dengan aplikasi 

SIPKD. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner 

yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Tjakrawala dan Cahyo (2010). 

Kuesioner tersebut merupakan hasil adaptasi model DeLone dan McLean (1992) 

yang telah dimodifikasi oleh McGill, dkk. (2003). 

Metode pemilihan sampel penelitian ini adalah purposive sampling yang 

merupakan metode pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria tertentu 

(Sekaran, 2003). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan responden minimal D3 dan bidang pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab responden harus pada bagian pengguna akhir (end-user) 

SIPKD. 

2. Bidang pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan penggunaan 

aplikasi dimana responden bekerja. 

3. Penelitian ini dilakukan menggunakan periode pengamatan sampel data 

pada tahun 2014. 

4. Periode penelitian ini adalah kurun waktu dari penyebaran hingga 

pengumpulan kuesioner dari responden yaitu maksimal selama satu bulan. 
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3.3. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2007). Variabel dalam penelitian 

ini dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Variabel eksogen, yakni variabel yang tidak dipengaruhi atau diprediksi 

oleh variabel lain dalam model. Variabel eksogen dikenal juga sebagai 

independent variable. Dalam penelitian ini variabel eksogen adalah 

kualitas sistem (X1) dan kualitas informasi (X2). 

2. Variabel endogen, yakni variabel yang dipengaruhi atau diprediksikan oleh 

satu atau beberapa variabel yang lain dalam model. Variabel endogen 

dikenal juga sebagai dependent variable. Dalam penelitian ini variabel 

endogen adalah persepsi kualitas sistem (Y1), penggunaan sistem (Y2), 

kepuasan pengguna akhir (Y3), serta dampak individu (Y4). 

3. Variabel mediasi atau intervening secara teoritis adalah variabel yang 

mempengaruhi hubungan dependen dan independen menjadi hubungan 

langsung dan tidak langsung yang dapat diamati dan diukur. Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel mediasi adalah persepsi kualitas 

sistem, kepuasan pengguna akhir, dan penggunaan sistem. Terdapat 

delapan kondisi dimana ketiga variabel ini bertindak sebagai variabel 

mediasi. Untuk penjelasan lebih lanjut disajikan pada bagian pembahasan. 

Variabel operasional dalam penelitian ini dapat juga disebut dengan variabel 

latent atau konstruk (Ghozali, 2008), yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara 

langsung (unobserved). Pertanyaan dalam kuesioner merupakan indikator-
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indikator pembentuk variabel latent atau konstruk dan untuk masing-masing 

variabel dalam penelitian diukur dengan menggunakan skala Likert. 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian dari peneliti (Sekaran, 

2003). Karakter variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel 

dependen dapat juga disebut variabel endogen. Variabel endogen yang ada di 

dalam model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean yang 

dimodifikasi McGill, dkk. (2003) adalah persepsi kualitas sistem, kepuasan 

pengguna akhir, intensitas penggunaan dan dampak individu. 

3.3.1.1. Persepsi Kualitas Sistem 

Persepsi kualitas sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pesepsi 

pengguna akan dampak dari penggunaan aplikasi SIPKD terhadap peningkatan 

kinerja dari para pengguna akhir. Persepsi kualitas sistem dalam path diagram 

penelitian ini disingkat PKS. Variabel ini diukur dengan 4 pertanyaan dengan 5 

skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat 

tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju 

(S), 5 berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini, berarti kualitas 

aplikasi SIPKD semakin tinggi berdasarkan persepsi awal pemakai. 

3.3.1.2. Kepuasan Pengguna Akhir  

Kepuasan pengguna akhir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan 

dari pengguna aplikasi SIPKD atas aplikasi dan output-nya. Kepuasan pengguna 

akhir dalam path diagram penelitian ini disingkat KPA. Variabel ini diukur 

dengan 3 pertanyaan dengan 5 skala Likert, dari sangat tidak setuju sampai sangat 
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setuju. Skala ini ditunjukkan dengan kriteria berikut: angka 1 berarti sangat tidak 

setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 

berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini, berarti aplikasi 

SIPKD yang ada semakin berhasil memenuhi kebutuhan para penggunanya. 

3.3.1.3. Intensitas Penggunaan 

Penggunaan sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan 

aplikasi SIPKD oleh pengguna akhir atas kesadaran dan keinginannya sendiri. 

Pemakaian sistem dalam path diagram penelitian ini disingkat PS. Variabel ini 

diukur dengan 2 pertanyaan dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai 

sangat setuju. Skala ini ditunjukkan dengan kriteria berikut: angka 1 berarti 

sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti 

setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini, berarti 

frekuensi penggunaan aplikasi SIPKD oleh pengguna akhir semakin tinggi. 

3.3.1.4. Dampak Individu 

Dampak individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak aplikasi 

SIPKD terhadap perilaku dan kinerja penggunanya. Variabel dampak individu 

dalam path diagram penelitian ini disingkat DKI. Variabel ini diukur dengan 2 

pertanyaan dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 

Skala ini ditunjukkan dengan kriteria berikut: angka 1 berarti sangat tidak setuju 

(STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 

berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini, berarti keberadaan 

aplikasi SIPKD semakin menunjang kinerja dari penggunanya. 
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3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2003). Variabel 

independen disebut juga variabel eksogen karena variabel ini tidak dipengaruhi 

oleh variabel sebelumnya (Ghozali, 2007). Variabel eksogen di dalam penelitian 

ini adalah: 

3.3.2.1. Kualitas Sistem 

Kualitas sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keakurasian dan 

efisiensi dari aplikasi SIPKD yang berperan dalam menghasilkan informasi. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem (aplikasi SIPKD) 

adalah indikator yang digunakan dalam penelitian Radityo dan Zulaikha (2007) 

yaitu: 1. kemudahan untuk menggunakan (ease to use), 2. kemudahan untuk 

diakses (system flexibility), 3. kecepatan akses (response time), 4. ketahanan dari 

kerusakan (realibility), 5. keamanan sistem (security). Kualitas sistem dalam path 

diagram penelitian ini disingkat KS. Variabel ini diukur dengan 14 pertanyaan 

dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti 

sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti 

setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini, berarti 

kualitas aplikasi SIPKD semakin tinggi berdasarkan pengalaman si pengguna. 

3.3.2.2. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi pengguna, 

akan seberapa jauh aplikasi SIPKD mampu untuk menyampaikan pesan yang 

dimaksud, atau dengan kata lain kualitas output dari aplikasi SIPKD tersebut. 
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Menurut Seddon (1997) dalam Tjakrawala dan Cahyo (2010), kualitas informasi 

difokuskan pada relevansi, kecepatan yang diperoleh untuk mendapatkan 

informasi, dan konsistensi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. 

Kualitas informasi dalam path diagram penelitian ini disingkat KI. Variabel ini 

diukur dengan 6 pertanyaan dengan 5 skala Likert, yaitu 1 berarti sangat tidak 

setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 

berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini, berarti kualitas 

informasi dari aplikasi SIPKD yang ada semakin tinggi berdasarkan persepsi 

pemakai. 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi 

variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau 

deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), deviasi 

standar, maksimum, minimum dan sum. Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian (Sugiyono, 2007). 

3.4.2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS). Pemilihan 

metode PLS didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel laten yang dibentuk dengan indikator reflektif. PLS merupakan metode 

analisis yang powerful karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak 

membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar (Jaya dan 
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Sumertajaya, 2008). PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga 

dapat digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya 

atau untuk pengujian proposisi (Jaya dan Sumertajaya, 2008). PLS juga dapat 

digunakan untuk pemodelan structural dengan indikator bersifat reflektif ataupun 

formatif (Jaya dan Sumertajaya, 2008). PLS adalah sebuah teknik pilihan yang 

cocok karena ukuran sampel yang kecil, tidak didasarkan banyak asumsi, data 

tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, 

ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama) (Ghozali, 

2008). 

3.5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Outer Model dan uji Inner Model pada 

tingkat keyakinan 95% dan kesalahan dalam analisis 5%. Penjelasan pengujian 

hipotesis sebagai berikut: 

3.5.1. Pengujian Measurement Model (Outer Model) 

Outer model merupakan model yang menjelaskan hubungan antara variabel lanten 

dengan indikator-indikatornya atau bisa dikatakan bahwa outer model 

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel 

latennya. Pengujian model pengukuran (measurement model) digunakan untuk 

memvalidasi model penelitian yang dibangun. Dua parameter utama yang 

dibangun adalah pengujian validitas konstruk (validitas konvergen dan 

diskriminan) dan pengujian konsistensi internal (reliabilitas) konstruk (Jogiyanto, 

2011). 
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3.5.1.1. Uji Validitas Konstruk 

Uji validitas konstruk secara umum dapat diukur dengan parameter skor loading 

di model penelitian (Rule of Thumbs > 0,7) dan menggunakan parameter Average 

Variance Extracted (AVE), Communality, R
2
, dan Redudancy. Skor AVE harus > 

0,5, begitu juga dengan skor Communality yang harus > 0,5, dan skor Redudancy 

mendekati 1 (Jogiyanto, 2011). Jika skor loading kurang dari 0,5, indikator ini 

dapat dihapus dari konstruknya karena indikator ini tidak termuat (load) ke 

konstruk yang mewakilinya. Jika Skor loading antara 0,5 – 0,7, sebaiknya tidak 

menghapus indikator yang memiliki skor loading tersebut sepanjang skor AVE 

dan Communality indikator tersebut diatas 0,5 (Jogiyanto, 2011). 

a. Uji Validitas Konvergen 

Pengujian validitas konvergen data pada penelitian ini  menggunakan SmartPLS. 

Validitas konvergen dihitung dengan melihat skor Average Variance Extracted 

(AVE) dan Communality. Nilai validitas konvergen  sangat baik apabila skor AVE 

dan Communality di atas 0,5 (Jogiyanto, 2011). 

b. Uji Validitas Diskriminan 

Pengukuran dengan metode Fornell-Larcker dapat dilakukan dengan 

membandingkan square roots (akar) dari AVE dengan korelasi antara variabel 

laten tersebut, atau dengan melihat skor cross loading. Validitas diskriminan 

dikatakan baik apabila square root atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar 

korelasi antara satu konstruk dengan yang lainnya. Selain itu, untuk mengukur 

validitas diskriminan menggunakan cross loadings semua item harus lebih besar 

daripada konstruk lainnya (Jogiyanto, 2011). 
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3.5.1.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan Partial Least Square (PLS) untuk 

menganalisis Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. Sesuai dengan aturan 

yang lazim dipakai bahwa Cronbach’s alpha dan Composite Reliability 

menunjukan tingkat reliabilitas yang cukup baik apabila Cronbach’s Alpha  

nilainya lebih dari 0,6 dan nilai Composite Reliability lebih dari 0,7 (Jogiyanto, 

2011). 

3.5.2. Pengujian Structural Model (Inner Model) 

Pengujian model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan kausal antara 

variabel latennya atau pengujian hipotesis. Model struktural (inner model) dalam 

PLS dievaluasi dengan menggunakan R
2
 untuk variabel dependen dan nilai 

keofisien pada path (β) beta untuk variabel independen yang kemudian dinilai 

signifikansinya berdasarakan nilai T-statistic setiap path (Jogiyanto, 2011). 

Menurut Hartono (2008) dalam Jogiyanto (2011), ukuran signifikansi 

keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-

statistics. Jika nilai T-statistics lebih tinggi dibandingkan dengan nilai T-table 

berarti hipotesis diterima. Untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 5 persen) 

maka nilai T-table untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) adalah ≥ 1,96 dan untuk 

hipotesis satu ekor (one-tailed) adalah ≥ 1,64 (Jogiyanto, 2011). Dalam konteks 

ini, batas untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan adalah: 

Jika :  T-statistics < T-table, maka Hipotesis ditolak 

 T-statistics ≥ T-table, maka Hipotesis diterima 

 


