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1.

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin pesat menjadi bukti bahwa
betapa pentingnya teknologi bagi kehidupan manusia saat ini. Teknologi dapat berjalan
secara maksimal jika penggunanya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Begitu juga
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Salatiga dan
Semarang, yang tentunya menggunakan teknologi untuk dapat lebih mempermudah pekerjaan
mereka. Dispendukcapil merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam menentukan
kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Direktorat
Jendral Administrasi Kependudukan di bawah naungan Departemen Dalam Negeri bagi
setiap daerah kebupaten / kota memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk
menyelenggarakan administrasi kependudukan. Tugas dan wewenang penyelenggara
administrasi kependudukan diserahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
setempat, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No.09 tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa
pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga
meliputi beberapa hal yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan sistem informasi
administrasi kependudukan (SIAK) [1]. Salah satu pelayanan yang diberikan yaitu dengan
disediakannya SIAK yang fungsinya untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan. Kemudian data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK tersimpan di dalam
database kependudukan.
Namun yang paling penting dalam penerapan sebuah sistem informasi pada instansi
yaitu dengan keberhasilan yang ditunjukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya. Karena
kesuksesan sistem informasi pada instansi merupakan tingkat dimana sistem itu mampu
memberikan kontribusi pada instansi tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya
sistem tersebut dinyatakan gagal apabila sistem tersebut kurang atau bahkan tidak
dimanfaatkan secara optimal dalam penggunanya. Agar suatu sistem informasi dapat berjalan
secara efektif dan optimal maka perlu adanya analisis terhadap sistem informasi tersebut,
apakah sistem yang digunakan sudah berjalan dengan baik karena mengingat tidak sedikit
biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan sistem informasi berbasis teknologi informasi
pada instansi terkait. Salah satu metode untuk menganalisis keberhasilan dari suatu sistem
informasi yang dikembangkan oleh ahli sistem informasi untuk mengukur kepuasan
pengguna sistem informasi adalah dengan menilai karakteristik yang diinginkan dari sebuah
sistem yaitu adalah kualitas sistem, karakteristik yang diinginkan dari output sistem yaitu
kualitas informasi dan kualitas dukungan yang diterima pengguna sistem dari departemen
sistem informasi dan dukungan personil informasi yaitu kualitas pelayanan.
Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis keberhasilan sistem informasi lebih
khususnya SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan
Semarang. Dalam melakukan analisis keberhasilan SIAK agar dapat mengetahui keberhasilan
sistem informasi penulis menggunakan salah satu metode yang dapat digunakan yaitu model
kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean yang diperbaharui. Dalam model
kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean ini terdapat beberapa variabel penentu yang
dapat digunakan yaitu dengan melihat variabel kualitas sistem informasi, kualitas sistem,
kualitas pelayanan, minat memakai dan pemakai, kepuasan pemakai dan manfaat yang
didapatkan dari sistem informasi tersebut. Namun hanya ada tiga variabel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu variabel kualitas sistem, kepuasan pemakai dan presepsi
penggunaan, karena tiga variabel ini adalah variabel yang berkaitan dengan masalah awal
yang ditemui di lapangan. Hasil dari analisis variabel – variabel tersebut diharapkan dapat
memberikan masukan apakah sistem yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Salatiga dan Semarang sudah sukses dalam penerapannya atau sebaliknya. Setelah

dilakukan analisis maka hasil yang didapatkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan Semarang kedepannya.

2.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean yaitu
penelitian berjudul “ Pengaruh Kualitas Sistem, Informasi dan Pelayanan SIAKAD Terhadap
Kepuasan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya).” dengan objek penelitian pengguna SIAKAD yaitu mahasiswa.
Sampel 89 mahasiswa dari jumlah populasi 843, pengambilan besaran sampel menggunakan
rumus Slovin (Notoatmodjo, 2003) dengan instrumen pengambilan data menggunakan
kuesioner. Analisis data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis statistik
inferensial yaitu regresi linier berganda. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : yang pertama
faktor kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan
terhadap kepuasan mahasiswa. Hipotesis yang kedua, faktor-faktor kualitas sistem
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Hipotesis yang ketiga, faktorfaktor kualitas informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan mahasiswa.
Hipotesis yang keempat, faktor-faktor kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang
diusulkan diterima [2].
Penelitian lain, yaitu “ Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi dengan Pendekatan
Model DeLone & McLean (Studi Kasus Implementasi Billing System Di RSUD Kabupaten
Sragen).” Penelitian ini menggunakan objek penelitian Billing System, sebuah aplikasi bagian
dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Billing System adalah sebuah
aplikasi penagihan pembayaran pasien yang terkomputerisasi. Penelitian ini berusaha
meneliti sejauh mana kesuksesan implementasi billing system di institusi publik milik
Pemerintah Daerah dan meneliti hubungan antar variabel dengan pendekatan Model
Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean [3].
Penelitian lain yaitu, “Analisis Keberhasilan E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya
Menggunakan Information System Succes Model”. Penelitian ini menggunakan objek
penelitian E-procurement sebagai salah satu bentuk penerapan e-governement yang telah
diterapkan di berbagai Negara maju. Untuk melakukan analisis keberhasilan sistem Eprocurement, digunakan Information System (IS) Success Model dengan enam variabelnya
yaitu, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention To Use, User
Satisfaction, dan Net Benefit sebagai pengukur keberhasilan secara tidak langsung. Structural
Equation Modeling (SEM) digunakan untuk mengukur variable-variabel tersebut. SEM juga
digunakan untuk mengolah data kuisioner dari 100 User E-procurement Pemerintah Kota
Surabaya [4].
Berdasarkan penelitian terdahulu dengan menggunakan Model Kesuksesan Sistem
Informasi DeLone & McLean, maka dilakukan penelitian untuk mengukur keberhasilan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui enam karakteristik yang akan
dibahas lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner, dengan objek
penelitian yaitu SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Salatiga dan
Semarang.
Model yang baik adalah model yang lengkap tetapi sederhana, model semacam ini
disebut dengan model yang persimoni atau model yang ringkas [5]. Berdasarkan teori-teori
dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dikaji, DeLone and McLean kemudian
mengembangkan suatu model yang mereka sebut dengan nama model kesuksesan sistem
informasi DeLone & McLean ( D&M IS Success Model). Pada tahun 1992, DeLone dan
McLean mengulas langkah-langkah keberhasilan IS dan berhasilkan menyimpulkan suatu
model dengan enam kategori variabel kesuksesan IS yang saling berkaitan, yaitu : System

Quality, Information Quality, IS Use, User Satisfaction, Individual Impact, dan Organization
Impact. Namun, berkat kontribusi dari penelitian-penelitian sebelumnya dan akibat adanya
perubahan-perubahan dari peran dan penanganan sistem informasi yang telah berkembang,
DeLone dan McLean memperbarui modelnya dan menyebutnya sebagai IS Success Model
DeLone & McLean yang diperbarui (updated D&M IS Success model) [5]. Model Kesuksesan
Sistem Informasi D&M diperbaharui dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Model Kesuksesan Sistem Informasi D&M diperbaharui (Jogiyanto, 2007)

Penjelasan dari tiap-tiap variabel yang ada pada model DeLone dan McLean yang
diperbarui, adalah sebagai berikut :
1. Kualitas Informasi (Information Quality) : Kualitas Infromasi pada DeLone dan McLean
berfokus pada kualitas informasi yang disajikan pada sebuah sistem, ini dapat diukur dari
kualitas keluaran dari sistem informasi tersebut.
2. Kualitas Sistem (System Quality) : Kualitas Sistem berfokus pada kualitas sistem dalam
penggunaannya. Kualitas Sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi
informasinya sendiri.
3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) : Kualitas Pelayanan berfokus pada kualitas layanan
yang diberikan oleh suatu sistem kepada pengguna.
4. Use/Intention to Use : Use/Intention to Use berfokus pada minat penggunaan suatu sistem
oleh user. Use digunakan untuk mengukur suatu sistem, jika keberadaan sistem tersebut
tidak memaksakan user untuk menggunakannya. Sedangkan Intention to Use mengukur
suatu sistem yang dipaksakan kepada user.
5. User Satisfaction : User Satisfaction berfokus pada kepuasan pengguna atas suatu sistem.
6. Net Benefit : Net Benefit berfokus pada manfaat yang didapatkan oleh pengguna saat atau
setelah menggunakan suatu sistem. Net benefit merupakan penggabungan antara dampak
individual (individual impact) dan dampak organisasional (organizational impact).

3.

Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
salatiga, metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik
pengumpulan data dengan kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret - Mei
2016. Dimulai dengan proses wawancara untuk mengetahui kondisi Sistem Informasi yang
akan diteliti yaitu SIAK dilanjutkan dengan proses penyebaran kuesioner pada
Dispendukcapil pada kota Salatiga dan Semarang. Jumlah responden yaitu 41 orang terdiri

dari 14 responden pada Dispendukcapil Salatiga dan 27 responden pada Dispendukcapil
Semarang yang bertugas sebagai admin dan operator dari SIAK.
Medote analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Partial
Least Square (PLS). Partial Least Square merupakan jenis Structural Equation Modelling
(SEM) yang berbasis komponen dengan sifat konstruk formatif. PLS pertama kali
dikembangkan oleh Herman Wold sekitar akhir 1960an untuk mengelolah data di bidang
econometrics sebagai alternatif SEM dengan dasar teori yang lemah, dan berfungsi hanya
sebagai alat analisis prediktor bukan uji model [6]. PLS dapat bekerja secara efisien dengan
ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks [7]. Untuk tujuan prediksi dengan
asumsi teori yang lemah dan tidak memenuhi kaidah dalam SEM yang berbasis kovarian,
maka pendekatan PLS lebih cocok [6].
Model hubungan semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga ukuran yaitu : (1)
Inner Model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model) yang
menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory (2) Outer
Model yang menspesifikasikan hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel
manifes-nya (measurement model) outer model sering juga disebut outer relation yang
mendefenisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya dan
(3) Estimasi nilai dari variabel laten (weight relation). Model hubungan dapat diasumsikan
bahwa variabel laten dan indikator atau manifes variabel di skala zero means dan unit
variance [6].
Data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber penelitian
karena pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan media kuesioner. Skala
pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating scale, yaitu responden diminta
untuk mengisi kuesioner sesuai petunjuk yang ada terhadap pertanyaan yang diajukan
berdasarkan presespi masing-masing responden. Kuesioner terdiri dari lima angka pilihan
dimulai dari pilihan angka dari skala 1 sampai 5 untuk jawaban sangat tidak setuju sampai
jawaban sangat setuju yang dapat dilihat pada tabel 1
1
2
3
4
5

Sangat Tidak Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)
Netral (N)
Setuju (S)
Sangat Setuju (SS)
Tabel 1 Ukuran Skala Likert

Jawaban responden yang sudah dikategorikan kedalam lima pilihan skala likert yang
ada selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden untuk mempermudah penilaian
dari setiap rata-rata tersebut dengan rumus :
Ci = R/K
Keterangan :
Ci = Rentang Nilai
R = Rentang ( Data terbesar dikurangi data terkecil )
K = Kelas ( Banyaknya kelas )
Berdasarkan rumus tersebut maka panjang kelas interval adalah :
Ci = 5-1/5, Maka Ci = 0,8
Setelah besar dari inteval diketahui, maka dibuat skala untuk penilaian rata-rata tiap
ukuran skala likert seperti dibawah ini :
1.0 – 1.80 = Sangat Tidak Setuju (STS)
1.81 – 2.60 = Tidak Setuju (TS)

2.61 – 3.40 = Netral (N)
3.41 – 4.20 = Setuju (S)
4.20 – 5.00 = Sangat Setuju (SS)
Analisi data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan model statistik Partial
Least Square (PLS) dan hasil ulasan dari enam karakteristik itu akan menghasilkan temuantemuan yang nantinya dapat menjadi bukti-bukti yang akan diolah dan dianalisis untuk
menemukan bagaimana solusi terbaik sebagai rekomendasi untuk kemajuan Dispendukcapil
kota Salatiga dan Semarang kedepannya.
Dalam penerapan sistem teknologi informasi di dalam sebuah organisasi yang
diharapkan yaitu agar sistem teknologi informasi tersebut dapat berhasil atau sukses dalam
pelaksanaannya. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan kesuksesan dari sistem teknologi
informasi dan bagaimana membuat sistem teknologi informasi menjadi suskes, banyak
penelitian telah dilakukan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan
kesuksesan sistem teknologi informasi. Salah satu penelitian yang terkenal di area ini adalah
yang dilakukan oleh DeLone and McLean. Model kesuksesan sistem teknologi yang
dikembangkan oleh DeLone and McLean ini cepat mendapatkan tanggapan. Salah satu
sebabnya adalah model mereka merupakan model yang sederhana tetapi dianggap cukup
valid. Sebab yang lainnya adalah karena memang sedang dibutuhkan suatu model yang dapat
menjadi acuan untuk membuat sistem teknologi informasi dapat diterapkan secara suskses di
sebuah organisasi.
Kemudian dari hasil pengolahan maka temuannya akan menghasilkan temuan yang
dapat menjadi masukan untuk kemajuan Dispendukcapil kota salatiga dan semarang kedepan.
Tahapan penelitian ini dilakukan dengan menyelesaikan 4 tahapan pada Gambar 2.
Melakukan Studi Literatur Metode Keberhasilan Sistem Informasi
DeLone & McLean

Menggumpulkan Data Organisasi dan Melakukan Wawancara

Melakukan Pengumpulan Data Kuesioner
Melakukan Pengolahan dan Analisis Data

Hasil Penelitian

Gambar 2 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian pada Gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama :
Melakukan studi literatur terkait dengan metode keberhasilan sistem informasi DeLone &
McLean, yaitu dengan mencari dan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang sudah
dilakukan sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka ; Tahap kedua :
Setelah melakukan studi literatur maka selanjutnya yaitu, menggumpulkan data dari
Dispendukcapil Kota Salatiga dan Semarang dilanjutkan dengan melakukan proses
wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data awal sebagai landasan untuk

melanjutkan proses pengukuran keberhasilan SIAK pada Dispendukcapil Kota Salatiga dan
Semarang; Tahap ketiga : Melakukan pengumpulan data kuesioner yaitu dimulai dengan
menyebar kuesioner setelah itu dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner pada
Dispendukcapil kota Salatiga dan Semarang. Setelah kuesioner sudah diisi oleh para
responden pada Dispendukcapil Kota Salatiga dan Semarang maka kuesioner dapat diambil
kembali ; Tahap keempat : Melakukan pengolahan dan analisis data, yaitu dari data yang
telah didapatkan pada proses kedua dan ketiga, maka dilakukan proses pengolahan dan
analisis data ; Tahap kelima : Hasil penelitian, yaitu menyusun laporan akhir untuk hasil
penelitian yang menunjukan apakah sistem informasi dalam hal ini SIAK pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berhasil dijalankan atau tidak.

4.

Hasil dan Pembahasan

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan model statistik Partial
Least Square (PLS), kemudian data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan
menggunakan software SmartPLS 3.0. Software SmartPLS 3.0 merupakan software yang
dirancang khusus untuk mengestimasi persamaan struktural dengan basis variance. PLS
dirancang untuk menguji teori yang lemah dan data yang lemah seperti jumlah sampel. Ada
3 variabel dari Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (D&M IS Success
Model) yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kualitas Informasi (Information Quality),
Presepsi Penggunaan Informasi atau Pemakai (Use) dan Kepuasan Pemakai (User
Satisfication). Pada Gambar 3 berikut ini disajikan bagaimana model analisis data pada
penelitian ini dengan menggunakan SmartPLS 3.0 untuk melakukan pengolahan data.

Gambar 3 Model Analisis Data dengan Partial Least Square
Pada penelitian ini data primer diperoleh dari kuesioner yang telah disebar pada
Dispendukcapil Kota Salatiga dan Semarang. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 41
kuesioner yang terdiri dari 14 responden pada Dispendukcapil Salatiga dan 27 responden
pada Dispendukcapil Kota Semarang. Responden yang telah ditentukan merupakan admin
dan operator dari SIAK. Jumlah responden pada penelitian ini adalah semua jumlah admin
dan operator SIAK pada Dispendukcapil Salatiga dan Semarang, untuk itu tidak dilakukan
proses pengambilan sample karena populasi dari responden memiliki jumlah yang sangat
sedikit dan jumlah populasi yang ada tidak dapat memenuhi kaidah dalam penentuan sample,

oleh sebab itu dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sebagai responden yaitu
berjumlah 41 responden.
Penelitian ini akan dimulai dengan melakukan pengujian apakah model sudah memenuhi
converegent validity yaitu apakah loading factor indikator dari masing-masing konstruk
sudah memenuhi convergent validity. Untuk memenuhi coveregent validity nilai loading
factor harus lebih dari 0,7. Jika nilai loading factor dibawah 0,7 maka harus di hapus dari
analisis lalu dilakukan estimasi kambali. Langkah selanjutnya adalah menilai outer model
(maesurment model) dengan melihat cross loading factor, discriminant validity dan
composite reliability dari konstruk [8]. Model pengukuran atau disebut juga sebagai model
bagian luar (outer model) menghubungkan semua variabel nyata (variable manifest) atau
disebut juga indikator dengan variabel latennya. Variabel laten atau konstruk merupakan
variabel yang tidak dapat diukur langsung karna variabel laten merupakan variabel tidak
nyata sedangkan variabel manifest merupakan variabel nyata [7]. Dalam kerangka PLS, satu
variabel manifest hanya dihubungkan dengan satu variabel laten yang disebut sebagai suatu
‘blok’ (Wijianto,2008). Dengan demikian satu variabel laten mempunyai blok manifest.
Pengujian pertama yang dilakukan adalah mencari Cross loading yaitu menguji apakah
model sudah memenuhi converegent validity. Cross loading berguna untuk menilai apakah
konstruk memiliki discriminant validity yang memadai yaitu dengan cara membandingkan
hubungan antar indikator suatu variabel dengan korelasi indikator tersebut dengan variabel
lainnya. Jika hubungan indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan
hubungan indikator tersebut terhadap nilai variabel lain, maka dikatakan konstruk memiliki
discriminant validity yang tinggi [8]. Validitas koveregen berhubungan dengan prinsip bahwa
pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi terhadap dirinya sendiri
[9].Validitas koveregen diterima apabila nilai loading indikatornya lebih besar dari 0,50 dan
jika ada nilai loading indikator yang memiliki nilai loading dibawah 0,50 maka harus dibuang
dan dilakukan hasil estimasi kembali [10].
Indikator
KS_1
KS_2
KS_3
KS_4
KS_5
PP_1
PP_2
PP_3
PP_4
PP_5
PP_6
KP_1
KP_2
KP_3
KP_4
KP_5
KP_6
KP_7

Kualitas Sistem
0,882
0,888
0,855
0,887
0,921

Presepsi Penggunaan

Kepuasan Pemakai

Keterangan

0,830
0,768
0,840
0,622
0,654
0,626
0,666

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0,545
0,589
0,771
0,776
0,803
0,787

Tabel 2 Uji Convergent Validity

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel indikator tersebut valid
karena semua variabel indikator memiliki nilai tinggi yaitu diatas 0,5 maka tidak perlu untuk
dilakukan estimasi kembali dan variabel indikator tersebut dapat dikatakan valid.
Setelah mencari hasil dari cross loading maka selanjutnya adalah mencari hasil dari
discriminant validity. Discriminant validity pada indikator refleksif dapat dilihat pada cross
loading. Cara lain untuk melihat discriminant validity dilakukan dengan cara
membandingkan square root of average variance extracted (AVE) untuk setiap variabel
dengan nilai korelasi antara variabel. Nilai AVE digunakan untuk menguji akar kuadrat dari
setiap AVE apakah korelasi lebih besar dari setiap konstruk laten (Grefen dan Straub, 2005).
Selain itu, nilai AVE digunakan sebagai syarat validitas diskriminan tercapai (Wijayanto,
2008). Nilai AVE minimum untuk menyatakan bahwa keandalan telah tercapai adalah
sebesar 0,50 (Wijayanto, 2008).
Nilai AVE dibawah 0,50 menunjukkan bahwa indikator memiliki rata-rata tingkat
eror yang lebih tinggi. Model mempunyai discriminant validity yang tinggi jika akar AVE
untuk setiap variabel lebih besar dari korelasi antar konstruk (Ghozali,2008). Jika nilai akar
AVE lebih tinggi dari pada korelasi antar variabel yang lain, maka dapat dikatakan hasil ini
menunjukan bahwa discriminant validity lebih tinggi [8].

Kualitas Sistem
Presepsi Penggunaan
Kepuasaan Pemakai

AVE

AKARAVE

0,786
0,517
0,519

0,886
0,719
0,720

Tabel 4. Discriminant Validity

Berdasarkan hasil uji discriminant validity pada Tabel 4 nilai akar AVE setiap
konstruk mempunyai nilai lebih besar dari pada nilai AVE yaitu diatas 0,5 maka hasil uji
discriminant validity dikatakan baik.
Setelah didapatkan hasil discriminant validity selanjutnya yaitu mencari hasil dari
composite reliability. Composite reliability digunakan untuk menjelaskan model pengukuran
yang diuji. Pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan dengan melihat nilai composite reliability
yaitu nilai hubungan antara variabel dengan dimensi pengukur lebih dari 0,7 dan dengan
menggunakan Cronbach’s Alpha minimal 0,7 [11]. Jika semua variabel memiliki nilai diatas
0,7 maka dapat dikatakan semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

KS
PP
KP

Composite Reliability

Cronbach Alpha

Keterangan

0,948
0,863
0,882

0,932
0,814
0,842

Reliabel
Reliabel
Reliabel

Tabel 3. Composite Reliability

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada nilai Cronbach alpha samua
nilai variabel penelitian ini lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dipastikan bahwa variabel
penelitian yang terdiri dari Kualitas Sistem, Presepsi penggunaan informasi dan Kepuasan
pemakai bersifat reliabel atau memiliki reabilitas yang baik.

Setelah melakukan penggujian pada outer model maka selanjutnya yaitu melakukan
pengujian pada inner model atau model struktural. Model struktural atau inner model
dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten
lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan bahwa model struktural dikategorikan sebagai
model yang baik atau tidak. Evaluasi inner model ini dilakukan dengan melakukan uji pada
R-square.
R-square
0,606
0,607

KS
PP
KP
Tabel 4. R-square

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa variabel Presepsi Penggunaan (PP)
dan variabel Kepuasan Pemakai (KP) mampu menjelaskan masing-masing variabel ini
sebesar 0,606 dan 0,607 atau sebesar 61% sedangkan pada variabel Kualitas Sistem (KS)
mampu menjelaskan variabel Kualitas Sistem sebesar 0,000 atau sebesar 0,0%.
SIAK merupakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang berfungsi
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada semua Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK digunakan oleh Dispendukcapil untuk
memudahkan pekerjaan mereka yang berkaitan dengan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan. Hal ini menjadi alasan yang mendasar karna SIAK sudah berjalan baik bagi
Dispendukcapil.

5.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan secara umum yaitu dari hasil uji dan
analisis ternyata terdapat hubungan dan pengaruh antara variabel kualitas sistem, variabel
presepsi penggunaan dan variabel kepuasan pemakai. Hasil yang didapatkan setalah
melakukan uji statistik pada penelitian ini yaitu, nilai uji statistik pada penelitian ini
mendapatkan nilai diatas standart yang ada dan semua variabel memiliki hasil yang valid dan
reliabel. Untuk itu setelah melihat hasil dari uji statistik tersebut dapat dianalisis bahwa
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan Semarang dapat dikatakan berhasil dengan melihat hasil
uji statistik yang mencapai standart serta semua variabel memiliki hasil valid dan reliabel.
Kemudian hal lain yang dapat mendukung pernyataan bahwa SIAK pada Dispendukcapil
Kota Salatiga dana Semarang sudah dapat dikatakan berhasil dalam penggunaannya
didapatkan dari hasil wawancara awal dari beberapa orang staff yang bertugas mengelola
aplikasi SIAK terdiri dari satu orang admin dan satu orang staff IT masing-masing pada
Dispendukcapil Kota Salatiga dan Semarang yang berpendapat bahwa sejauh ini SIAK sudah
sangat membantu pekerjaan pada Dispendukcapil, karena SIAK pada Dispendukcapil
pekerjaan yang ada yaitu memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan
dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Semua hasil inilah yang menjadi landasan untuk
menarik kesimpulan akhir yang menyatakan bahwa SIAK pada Dispendukcapil Kota Salatiga
dan Semarang sudah dapat dikatakan berhasil.

6.
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