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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi sangatlah pesat dan  

mempengaruhi segala segi kehidupan manusia, termasuk organisasi. Salah satu 

organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi adalah institusi pendidikan, 

misalnya universitas. Konsumen suatu universitas adalah mahasiswa. Banyak 

upaya yang dilakukan suatu universitas untuk melayani mahasiswanya, salah 

satunya adalah layanan akademik, misalnya untuk perihal registrasi, nilai, dan  

informasi keuangan. Layanan akademik dengan dukungan teknologi informasi 

banyak membantu dalam penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Oleh 

karena sulit dibayangkan layanan Akademik mahasiswa tanpa Teknologi dan 

Informasi.  

Meskipun teknologi sering membawa manfaat bagi organisasi, namun 

kadang-kadang implementasi ditemukan gagal, karena rendahnya tingkat 

penerimaan pengguna. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem sangat 

tergantung pada penerimaan pengguna teknologi [1]  

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) juga telah menerapkan 

teknologi informasi untuk layanan akademik untuk mahasiswanya. Salah satu 

teknologi yang digunakan adalah Anjungan Layanan Akademik Mahasiswa 

(ALAM), yang mulai digunakan pada tahun akademik 2008/2009. ALAM 

merupakan bentuk fasilitas bagi mahasiswa yang ingin melakukan transaksi 

akademik secara mandiri, yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun 

mahasiswa berada di lingkungan kampus, serta tersedia hampir di setiap gedung 

di UKSW 

Pada dasarnya penggunaan ALAM ini diharapkan dapat meningkatkan 

pelayanan terhadap Mahasiswa UKSW yang efektif dan efisien. Keberhasilan 

Implementasi ALAM akan bergantung pada pengguna akhir, dukungan Organisasi 

dan teknologi ALAM itu sendiri. Sebagai sistem yang diterapkan sejak tahun 

2008, ALAM dipandang perlu untuk dievaluasi, karena dengan evaluasi dapat 

diketahui keberhasilan penerapan sistem tersebut, juga kualitas sistem, kualitas 

layanan maupun kualitas informasi dari persepsi pengguna [2]. 

 Hasilnya dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki 

ALAM. Evaluasi ALAM dibutuhkan umpan balik dari pengguna untuk dijadikan 

bahan evaluasi dalam memperbaiki dan mengembangkan ALAM, karena 

mahasiswa merupakan pengguna yang dianggap paling mengetahui apakah sistem 

berjalan seperti yang diharapkan yaitu apakah telah memuaskan pengguna serta 

berdampak bagi individu dan organisasi. 

Masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah keberhasilan 

implementasi ALAM UKSW,  dinilai dari kepuasan pengguna, dalam hal ini 

adalah mahasiswa, dilihat dari variabel keberhasilan Manusia (Human), 

Organisasi (Organization), Teknologi (Technology) dan Kepuasan Pengguna 

(User Satisfaction).  
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Berdasarkan Rumusan Masalah diatas pertanyaan penelitian yang 

dikembangkan adalah: 

1. Adakah pengaruh Manusia (Human) terhadap Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction)? 

2. Adakah pengaruh Organisasi (Organization) terhadap Kepuasan Pengguna 

(User Satisfaction)? 

3. Adakah pengaruh Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna 

(User Satisfaction)? 

4. Adakah pengaruh Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan 

Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)? 

 

 

2. Kajian Pustaka 
 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadap penerapan sistem informasi telah banyak dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Azizah [1] mengembangkan kerangka 

evaluasi HOT- Fit untuk mengevaluasi Sistem Informasi Kesehatan dengan 

menggabungkan model DeLone dan McLean, model UTAUT dan disesuaikan 

dengan TTF model. Model gabungan ini terdiri dari 3 (tiga) faktor, yaitu : 1) 

Manusia yang terdiri dari ekspektasi kinerja (Performance Expectancy), 

ekspektasi usaha (Effort Expectancy) dan pengaruh sosial. 2) Teknologi yang 

terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan. 3) Organisasi 

yang terdiri dari kondisi-kondisi yang memfasilitasi. Penggabungan model ini 

berdasarkan pada kesamaan variabel laten dependen penggunaan, dalam model 

kesuksesan DeLone dan McLean dinamakan niat menggunakan (Intention to Use) 

atau menggunakan (Use), sedangkan dalam model UTAUT dinamakan niat 

menggunakan (Behavioural Intention). Hasil penelitian ini adalah bahwa kerangka 

evaluasi mampu menjelaskan penggunaan dan penerimaan pengguna lebih baik 

dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya tanpa mengabaikan faktor 

teknologi dan organisasi. Model ini juga memasukkan kesesuaian antara manusia 

dengan teknologi dan manusia dengan organisasi yang diadaptasi dari model TTF. 

Penelitian yang dilakuan oleh Endang Haryani dan Titin Pranoto [3] tentang 

Analisa Kepuasan Mahasiswa tehadap Sistem Informasi Akademik Satya Wacana 

(SIASAT), Keberhasilan SIASAT dapat dilihat dari tingkat kepuasan mahasiswa, 

karena mahasiswa adalah pengguna SIASAT terbesar disamping dosen dan 

pegawai. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung 

kepuasan SIASAT adalah Standardization, Understandability dan Timeliness. 

Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey dan 

menggunakan teknik proportionate sampling. Menurut hasil yang didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan, tingkat keberhasilan SIASAT tidak memuaskan dalam 

penyediaan informasi yang berkualitas secara keseluruhan bagi mahasiswa 

Program Profesional UKSW. 
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Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

Menurut Kotler [4] kepuasan mencerminkan penilaian tentang kinerja 

produk anggapanya/hasil dalam kaitannya dengan ekspektasi. Jika kinerja produk 

tersebut tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan tersebut tidak puas dan kecewa. 

Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan tersebut puas. Jika 

kinerja produk melebihi ekspektasi, pelanggan tersebut senang. 

DeLone dan McLean menyatakan kepuasan pengguna (user satisfaction) 

adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran system informasi. Sikap 

pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai 

seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan. Salah satu contoh 

pengukuran empiris tentang kepuasan pengguna yang dinyatakan oleh Delone dan 

Mclean adalah kepuasan terhadap informasi.[5] 

 

Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model 

Human-Organization-Technology (HOT) Fit Model. Menurut Yusuf [1] 

Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni 

Manusia (Human), Organisasi (Organization) dan Teknologi (Technology). dan 

kesesuaian hubungan di antaranya. Dalam kerangka kerja HOT-Fit, evaluasi 

mencakup : a) Faktor Organisasi dan dimensinya : struktur dan lingkungan. b) Fit 

antara faktor teknologi, manusia dan organisasi. c) Dua cara hubungan antara 

dimensi ini : kualitas informasi dan penggunaan sistem, kualitas informasi dan 

kepuasan pengguna, struktur dan lingkungan, struktur dan net benefits, lingkungan 

dan net benefits.  

Komponen Manusia (Human) menilai sistem informasi dari sisi penggunaan 

sistem (system use) pada frekuensi dan luasnya fungsi dan penyelidikan sistem 

informasi. System use juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan (who 

use it), tingkat penggunanya (level of user), pelatihan, pengetahuan, harapan dan 

sikap menerima (acceptance) atau menolak (resistance) sistem. Komponen ini 

juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna (user satisfaction). [6] 

Komponen Organisasi (Organization) menilai sistem dari aspek struktur 

organisasi dan lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, 

politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen dan 

komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen atau manajemen 

puncak dan dukungan staff merupakan bagian yang penting dalam mengukur 

keberhasilan sistem. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber 

pembiayaan, pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional dan 

komunikasi. [6] 

Komponen Teknologi (Technology) terdiri dari kualitas sistem (system 

quality), kualitas informasi (information quality) dan kualitas layanan (service 

quality). Kualitas sistem menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk 

performa sistem dan user interface. Kemudahan penggunaan (ease of use), 

kemudahan untuk dipelajari (ease of learning), response time, usefulness, 

ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang 

dapat dinilai dari kualitas sistem. Kualitas informasi berfokus pada informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai 

kualitas informasi antara lain adalah kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu, 
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ketersediaan, relevansi, konsistensi, dan data entry. Sedangkan kualitas layanan 

berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima oleh service provider sistem 

atau teknologi. Service quality dapat dinilai dengan kecepatan respon, jaminan, 

empati dan tindak lanjut layanan. [6] 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Adanya  pengaruh Manusia (Human) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

2. Adanya pengaruh Organisasi (Organization) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM. 

3. Adanya pengaruh Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM. 

4. Adanya pengaruh Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan 

Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

 

3. Metode Penelitian 

 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa variabel yang 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu Variabel Independent (bebas) dan dependent 

(terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent (bebas) yaitu 

Manusia (Human), Organisasi (Organization), Teknologi (Technology), dan untuk 

variabel dependent (terikat) yaitu Kepuasan pengguna (User Satisfaction) 

Variabel Manusia (Human) terdiri dari variabel – variabel Ekspektasi 

Kinerja (Performance Expectancy) dan Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy).  

Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) adalah tingkat seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu sistem akan membantunya untuk mendapatkan 

prestasi kerja yang maksimal. [1] Dalam konteks pengguna ALAM adalah 

mahasiswa, prestasi kerja yang dimaksud adalah proses registrasi yang cepat,  

serta mendapatkan informasi yang cepat.  Ekspektansi Usaha (Effort Expectancy). 

adalah tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan sistem.[1] 

Variabel Organisasi (Organization) yaitu kondisi-kondisi yang 

memfasilitasi (Facilitating Condition) adalah tingkat seseorang percaya bahwa 

organisasi dan infrastruktur teknis tersedia untuk mendukung penggunaan suatu 

sistem. Peran organisasi terhadap sistem yang telah dibuat sangat dibutuhkan, 

dalam kontek memfasilitasi yang dimaksud adalah penggunaan ALAM tidak 

dipungut biaya dalam mengaksesnya.[1] 

Variabel Teknologi (Technology), Kualitas Sistem (System Quality) adalah 

kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. [1] Hal 

yang dinilai dari variabel ini adalah dari performa sistem, yang menunjuk pada 

kemampuan hardware dan software dari sistem. Yang dilihat dari keamanan 

akses, kecepatan akses. 

Variabel Kepuasan Pengguna (User Satisfaction), merupakan respon dan 

umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. 

Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria yang subyektif 

mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan.[1] Terdapat 5 
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dimensi yang diturunkan dari kualitas layanan, yaitu kehandalan (reliability), 

responsif (responsiveness), keyakinan (assurance), empati (emphaty), berujud 

(tangible). Kualitas Layanan (Service Quality) adalah merujuk pada semua 

dukungan yang diberikan penyedia layanan. Kualitas Informasi (Information 

Quality) adalah merujuk pada output dari sistem informasi.[7] 

 
 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Desain penelitian 

 

Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner yang diberikan kepada sampling responden dengan populasi yang 

ada yaitu kurang lebih 379 responden dari perhitungan sampel yang ada, yang 

tersebar dalam 3 Fakultas yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, yang 

teregistrasi pada semester genap tahun 2011/2012. Kuesioner berisi daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada responden dan bersifat semi tertutup artinya 

responden harus memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia untuk setiap 

item pertanyaan, dan mengisi saran dan kritik. 

 

Populasi dan Sampling 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Fakultas yang 

meiliki jumlah mahasiswa terbanyak yang teregistrasi pada semester genap tahun 

ajaran 2011/2012 yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebanyak 

2782 mahasiswa, Fakultas Teknologi Informasi (FTI) sebanyak 2656 

mahasiswa,Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) sebanyak 1712 mahasiswa 

dengan total populasi mahasiswa yang teregistrasi pada semester genap tahun 

ajaran 2011/2012 sebanyak 7150 mahasiswa. Dengan kondisi nyata bahwa FKIP 

Human Factor 

 

Organization Factor 

Technology Factor 

 

User Satisfaction 

 Performance Expectancy 

 
 Effort Expectancy 

 

Facilitating Condition 

System Quality 

Information Quality 

Service Quality 
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dan FEB menggunakan semester sedangkan FTI menggunkan trimester diabaikan, 

kecuali penggunaan data mahsiswa yang teregistrasi pada semester genap tahun 

2011/21012.  

Dalam menentukan sampel digunakan rumus sebagai berikut (Supramono & 

Utami) [7]: n = N /  1+ N (e)² . Dalam penelitian ini, tingkat ketepatan (presisi) 

adalah 5 %. Sehingga hasil sampel yang diperoleh adalah 379 responden. Setelah 

sampling didapatkan, proporsi responden tiap fakultas sebagai berikut 147 FKIP, 

141 FTI, 91 FEB didapatkan dari perhitungan.  
 

Σ populasi fakultas 

    proporsi=                                    x jumlah sampling 
Σ seluruh populasi 

 

 

Teknik Analisis 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan data primer yang merupakan data jawaban dari 

hasil kuesioner dalam skala likert yang telah dibagikan kepada responden. Hasil 

dari kuesioner profil responden disajikan dalam tabel frekuensi dan pie chart. 

Pengujian terhadap variabel-variabel dalam desain penelitian mengunakan 

uji validitas, uji reliabilitas dan uji regresi dengan uji F (ANOVA). 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner perlu diuji vailiditas dan reliabilitas. Pengujian validitas item 

digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, 

apakah item – item pada kuesioner tersebut tepat dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Pengujian Validitas item ini dengan metode kolerasi Pearson, dimana 

metode uji validitas ini mengkolerasikan masing – masing skor item dengan skor 

total item. Skor total item adalah penjumlahan dari keseluruhan item.  Suatu item 

dinyatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel product moment 

untuk degree of freedom  (df) = n – k, dimana dalam hal ini, n adalah jumlah 

sampel dan k adalah jumlah konstruk [9]  Menurut Ghozali [10] Uji validitas 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan variabel dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. [10] Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menghitung Cronbach Alpha  masing-masing instrumen. Nilai kritis variabel 

dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha nya lebih besar dari 0,60. [8] 

 

Regresi 

Analisis regresi  dipergunakan untuk menelaah hubungan dua variabel atau 

lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui 

dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa 
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HO :  β = 0; 

H1 : β ≠ 0; 

 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena 

yang kompleks. [11] 

Regresi Linier Sederhana 

Analisis Regresi Linier sederhana merupakan hubungan antara variabel 

dependent dengan satu variabel independent. Model Regresi sederhana adalah Y = 

α + β1X+ ε, dimana Y adalah Variabel Dependent (variabel tak bebas atau terikat), 

α merupakan nilai konstanta, β adalah koefisien regresi dan X adalah variabel 

Independent (variabel bebas atau tidak terikat). [11] 

Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila 

variabel bebasnya (X) dua atau lebih. Analisis regresi berganda adalah alat untuk 

meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan 

kausal antara dua atau lebih variabel bebas X1, X2, …., Xi terhadap suatu variabel 

terikat Y. Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut : Y = α + β1X1 +  

β2X2 + β3X3+ ε. Dimana Y adalah Variabel Dependent (variabel tak bebas atau 

terikat), α merupakan nilai konstanta, β adalah koefisien regresi dan X adalah 

variabel Independent (variabel bebas atau tidak terikat). [11] 

Uji Hipotesis 

Setelah melakukan regresi tehadap variabel, kemudian membandingkan 

nilai uji F terhadap nilai tabel F dari tabel ANOVA yang didapat dari hasil regresi. 

Uji hipotesis ini akan membandingkan antara nilai F hitung yang telah didapatkan 

dari pengolahan data menggunakan program SPSS sebelumnya dengan nilai F 

tabel. Penghitungan nilai F tabel sebagai berikut: df = n – 2 – k. 

Setelah nilai F hitung dan F tabel telah diketahui, maka kita dapat 

membandingkan antara kedua nilai F tersebut. Dengan asumsi, apabila:  

F
hitung 

> F
tabel, 

maka H
0 
ditolak dan H

1 
diterima 

 

Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat 4 Hipotesis yaitu: 

1. Hipotesis 1 dengan Regresi Linier sederhana untuk menjawab masalah 

pertama  

HO : Tidak ada Pengaruh Manusia (Human) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM 

H1 : Adanya Pengaruh Manusia (Human) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM 

Hipotesis Statistiknya adalah: 

 

 

 

 

2. Hipotesis 2 dengan Regresi Linier sederhana untuk menjawab masalah 

kedua  
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HO :  β = 0; 

H1 : β ≠ 0; 

 

HO :  β = 0; 

H1 : β ≠ 0; 

 

HO :  β = 0; 

H1 : β ≠ 0; 

 

HO : Tidak Ada  pengaruh Organisasi (Organization) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM 

H1 : Adanya  pengaruh Organisasi (Organization) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM. 

Hipotesis Statistiknya adalah:  

 

 

3. Hipotesis 3 dengan Regresi Linier sederhana untuk menjawab masalah 

ketiga 

HO : Tidak Ada  pengaruh Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM  

H1 : Adanya  pengaruh Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM. 

Hipotesis Statistiknya adalah:  

 

 

4. Hipotesis 4 dengan Regresi Linier Berganda untuk menjawab masalah 

keempat  

HO :Tidak adanya  Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan Organisasi 

(Organization) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM 

H1 : Adanya  pengaruh Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan 

Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

Hipotesis Statistiknya adalah:  

 

 

4.  Hasil Penelitian dan pembahasan 

Profil Responden 

Tabel 1 dan gambar 2 menunjukkan jumlah responden berdasarkan fakultas. 

Responden dari FKIP merupakan yang terbesar yaitu 38,8%, sedangkan yang 

terkecil adalah responden dari FEB yaitu sebanyak 24,0% yang merupakan 

persebaran kuesioner, dimana FKIP sebanyak 147 responden, FTI 141 responden, 

dan FEB sebanyak 91 responden. 

Tabel 1 Komposisi Fakultas Responden 

Fakultas Jumlah % 

FKIP 147 38,8% 

FTI 141 37,2% 

FEB 91 24,0% 

Total 379 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 
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Gambar 2  Komposisi Fakultas Responden 

 

 Tabel 2 dan gambar 3 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis 

kelamin. Responden perempuan merupakan yang terbesar yaitu 52%, sedangkan 

responden laki-laki yaitu sebanyak 48%. Jenis kelamin responden perempuan 

sebanyak 197, sedangkan responden laki-laki sebanyak 182 responden. 

Tabel 2 Komposisi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki – laki  182 48% 

Perempuan 197 52% 

Total 379 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 

 

 
Gambar 3 Komposisi Jenis Kelamin Responden 

 

Tabel 3 dan gambar 4 Menunjukkan jumlah responden berdasarkan tahun 

angkatan. Responden dengan tahun angkatan 2008 merupakan yang terbesar yaitu 

36,4%, sedangkan yang terkecil adalah responden tahun angkatan 2006 yaitu 

sebanyak 0,5%. Persebaran kuesioner menurut angktan tahun mahasiswa, dimana 

angkatan 2006 merupakan angkatan yang memiliki jumlah responden paling 

sekidit, yaitu sebanyak 2 respoden, angkatan 2007 sebanyak 8, 2008 sebanyak 

138, 2009 sebanyak 64, 2010 sebanyak 70, dan angkatan 2011 sebanyak 97 

responden. 
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Tabel 3 Komposisi Tahun Angkatan Responden 

Tahun Jumlah % 

2006 2 0,5% 

2007 8 2,1% 

2008 138 36,4% 

2009 64 16,9% 

2010 70 18,5% 

2011 97 25,6% 

Total 379 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 

 

 
Gambar 4 Komposisi Tahun Angkatan Responden 

 

Tabel 4 dan gambar 5 menunjukkan responden menggunakan mesin ALAM 

berdasarkan frekuensi penggunaan ALAM. Freskuensi Responden menggunakan 

mesin ALAM sebanyak 1x sampai 3x dalam 1 semester/trimester merupakan yang 

terbesar yaitu 49,6%, sedangkan penggunaan lebih dari 7x dalam 1 semester/ 

trimester sebanyak 15,3%. Intensitas pemakaian mesin ALAM yang di akses oleh 

responden terbanyak adalah 1x sampai 3x dalam 1 semester/trimester yaitu 

sebanyak 188 responden, 4x sampai 7x sebanyak 133 responden, sedangkan 

pemakain lebih dari 7x sebanyak 58 responden.  

Tabel 4 Komposisi Frekuensi Penggunaan Mesin ALAM dalam 1 semester/trimester 

Frekuensi Jumlah % 

1x sampai 3x 188 49,6% 

4x sampai 7x 133 35,1% 

Lebih dari 7x 58 15,3% 

Total 379 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 
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Gambar 5 Komposisi Frekuensi Penggunaan Mesin ALAM dalam 1 semester/trimester 

 

Analisis Data 

Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel, jika r hitung  > dari r tabel dan nilainya positif maka butir pertanyaan atau 

variabel tersebut dinyatakan valid.[10] 

Tabel 5 Pengujian Validitas Pertanyaan 

Variabel No. R R Keterangan 

  Pertanyaan hitung Tabel   

Faktor Manusia  (Human) 

1 0,676 

0,098 

Valid 

2 0,767 Valid 

3 0,768 Valid 

4 0,734 Valid 

5 0,667 Valid 

Faktor Organisasi 

(Organization) 

6 0,703 

0,098 

Valid 

7 0,537 Valid 

8 0,781 Valid 

9 0,784 Valid 

Faktor Teknologi 

(Technology) 

10 0,537 

0,098 

Valid 

11 0,748 Valid 

12 0,723 Valid 

13 0,636 Valid 

14 0,688 Valid 

Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction) 

15 0,666 

0,098 

Valid 

16 0,674 Valid 

17 0,704 Valid 

18 0,604 Valid 

19 0,618 Valid 

20 0,584 Valid 

21 0,562 Valid 

22 0,681 Valid 

23 0,677 Valid 

24 0,620 Valid 

25 0,636 Valid 
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Uji Reliabilitas 

Dalam uji Reliabilitas, pengujian variabel dinyatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha (α) > 0,60 [10] 

 

Tabel 6 Pengujian Reliabilitas Variabel 

Variabel Nilai Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Faktor Manusia 0,784 0,60 Reliabel 

Faktor Organisasi 0,780 0,60 Reliabel 

Faktor Teknologi 0,766 0,60 Reliabel 

Faktor Kepuasan Pengguna 0,757 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 

Setelah pengujian validitas dan reliabilitas, berikutnya dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan tabel ANOVA dari hasil regresi. 

 

Hipotesis 1 

Hipotesis pertama ini menguji pengaruh variabel Manusia (Human)  

terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Pengujian hipotesis 

menggunakan two-tailed model dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis nol 

menunjukkan tidak adanya pengaruh Manusia (Human) terhadap Kepuasan 

Pengguna ALAM. Hipotesis nol ditolak jika F-hitung lebih besar dari F-tabel.  

Berdasarkan hasil output statistik, menunjukkan bahwa R = 0,482, artinya 

variabel Manusia (Human) dan Kepuasan Pengguna ALAM memiliki hubungan 

yang cukup kuat. Pada analisis regresi, diperoleh koefisien korelasi atau R
2
 

sebesar 0,233, yang menunjukkan bahwa 23,3% variasi dalam kepuasan pengguna 

ALAM dapat dijelaskan oleh faktor Manusia (Human). 

Pengujian adanya pengaruh Manusia (Human) terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM menggunakan tabel ANOVA, diperoleh F-hitung sebesar 114,309 

sedangkan F-tabel (1,377) diperoleh sebesar 3,86 (Pada tingkat signifikansi 5%, 

tidak ditemukan pada tabel F untuk F-tabel (1,377), sehingga digunakan nilai yang 

terdekat yaitu F-tabel (1,400) sebesar 3,86). Dengan demikian F-hitung 114,309 > F-

tabel 3,86 dan tingkat signifikansi (p-value) 0,000 < 0,05, artinya hipotesis nol 

ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa, berdasarkan hasil survey, terbukti adanya pengaruh Manusia (Human) 

terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

Persamaan regresi yang dirumuskan adalah: 

Y = 19,513 + 0,997X1 

Persamaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif, yaitu 

peningkatan kepuasan pengguna ALAM ditentukan dari peningkatan faktor 

manusia. Slope koefisien sebesar 0,997 berarti setiap peningkatan faktor manusia 

akan meningkatkan kepuasan pengguna ALAM rata-rata sebesar 0,997.    
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Hipotesis 2 

Hipotesis kedua ini menguji pengaruh variabel Organisasi (Organization)  

terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Pengujian hipotesis 

menggunakan two-tailed model dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis nol 

menunjukkan tidak adanya pengaruh Organisasi (Organization) terhadap 

Kepuasan Pengguna ALAM. Hipotesis nol ditolak jika F-hitung lebih besar dari 

F-tabel. 

Berdasarkan hasil output statistik, menunjukkan bahwa R = 0,534, artinya 

variabel Organisasi (Organization) dan Kepuasan Pengguna ALAM memiliki 

hubungan yang cukup kuat. Pada analisis regresi, diperoleh koefisien korelasi atau 

R
2
 sebesar 0,285, variasi dalam kepuasan pengguna ALAM 28,5% dapat 

dijelaskan oleh faktor Organisasi (Organization).  

Pengujian adanya pengaruh Organisasi (Organization) terhadap Kepuasan 

Pengguna ALAM menggunakan tabel ANOVA, diperoleh F-hitung sebesar 

150,596 sedangkan F-tabel (1,377) diperoleh sebesar 3,86 (Pada tingkat signifikansi 

5%, tidak ditemukan pada tabel F untuk F-tabel (1,377), sehingga digunakan nilai 

yang terdekat yaitu F-tabel (1,400) sebesar 3,86. Dengan demikian F-hitung 150,596 

> F-tabel 3,86 dan tingkat signifikansi (p-value) 0.000 < 0.05, artinya hipotesis 

nol ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa, berdasarkan hasil survey, terbukti adanya pengaruh Organisasi 

(Organization) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

Persamaan regresi yang dirumuskan adalah: 

Y = 21,110 + 1,209X2 

Persamaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif, yaitu 

peningkatan kepuasan pengguna ALAM ditentukan dari peningkatan faktor 

manusia. Slope koefisien sebesar 1,209 berarti setiap peningkatan faktor 

organisasi akan meningkatkan kepuasan pengguna ALAM rata-rata sebesar 1,209. 

Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga ini menguji pengaruh variabel Teknologi (Technology)  

terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Pengujian hipotesis 

menggunakan two-tailed model dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis nol 

menunjukkan tidak adanya pengaruh Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan 

Pengguna ALAM. Hipotesis nol ditolak jika F-hitung lebih besar dari F-tabel.  

Berdasarkan hasil output statistik, menunjukkan hasil R = 0,608, artinya 

variabel Teknologi (Technology) dan Kepuasan Pengguna ALAM memiliki 

hubungan yang cukup kuat. Pada analisis regresi, diperoleh koefisien korelasi atau 

R
2
 sebesar 0,369, yang menunjukkan bahwa 36,9% variasi dalam kepuasan 

pengguna ALAM dapat dijelaskan oleh faktor Teknologi (Technology) 

Pengujian adanya pengaruh Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan 

Pengguna ALAM menggunakan tabel ANOVA, diperoleh F-hitung sebesar 

220,859 sedangkan F-tabel (1,377) diperoleh sebesar 3,86 (Pada tingkat signifikansi 

5%, tidak ditemukan pada tabel F untuk F-tabel (1,377), sehingga digunakan nilai 

yang terdekat yaitu F-tabel (1,400) sebesar 3.02). Dengan demikian F-hitung 

220,859 > F-tabel 3,86 dan tingkat signifikansi (p-value) 0,000 < 0,05, artinya 
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hipotesis nol ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil survey, terbukti adanya pengaruh 

Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

Persamaan regresi yang dirumuskan adalah: 

Y = 17,251 + 1,202 X3 

Persamaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif, yaitu 

peningkatan kepuasan pengguna ALAM ditentukan dari peningkatan faktor 

teknologi. Slope koefisien sebesar 1,209 berarti setiap peningkatan faktor 

teknologi akan meningkatkan kepuasan pengguna ALAM rata-rata sebesar 1,209. 

Hipotesis 4 

Hipotesis yang terakhir ini menguji pengaruh variabel Manusia (Human), 

Organisasi (Organization), dan Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan 

Pengguna (User Satisfaction). Pengujian hipotesis menggunakan two-tailed model 

dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis nol menunjukkan tidak adanya pengaruh 

variabel Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan Teknologi 

(Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. Hipotesis nol ditolak jika F-hitung 

lebih besar dari F-tabel.  
Berdasarkan hasil output statistik, mendapatkan hasil R = 0,677, artinya 

variabel  Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan Teknologi 

(Technology) terhadap dan Kepuasan Pengguna ALAM memiliki hubungan yang 

cukup kuat.Pada analisis regresi, diperoleh koefisien korelasi atau R
2
 sebesar 

0,458, yang menunjukkan bahwa 45,8% variasi dalam kepuasan pengguna ALAM 

dapat dijelaskan oleh faktor Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan 

Teknologi (Technology) 

Pengujian adanya pengaruh Manusia (Human), Organisasi (Organization), 

dan Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM menggunakan 

tabel ANOVA, diperoleh F-hitung sebesar 105,747 sedangkan F-tabel (3,375) 

diperoleh sebesar 2,62 (Pada tingkat signifikansi 5%, tidak ditemukan pada tabel 

F untuk F-tabel (3,375), sehingga digunakan nilai yang terdekat yaitu F-tabel (1,400) 

sebesar 2,62). Dengan demikian F-hitung 105,747 > F-tabel 2,62 dan tingkat 

signifikansi (p-value) 0,000 < 0,05, artinya hipotesis nol ditolak atau hipotesis 

alternatif diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan hasil 

survey, terbukti adanya pengaruh Manusia (Human), Organisasi (Organization), 

dan Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM. 

Persamaan regresi yang dirumuskan adalah: 

Y = 9,061+ 0,374 X1  + 0,574 X2 + 0,766 X3 

Persamaan tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif, yaitu 

peningkatan kepuasan pengguna ALAM ditentukan dari peningkatan faktor 

manusia, organisasi, teknologi. Slope koefisien variabel manusia sebesar 0,374 

berarti setiap peningkatan faktor manusia akan meningkatkan kepuasan pengguna 

ALAM rata-rata sebesar 0,374. Slope koefisien variabel organisasi sebesar 0,574 

berarti setiap peningkatan faktor organisasi akan meningkatkan kepuasan 

pengguna ALAM rata-rata sebesar 0,574. Slope koefisien variabel teknologi 
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sebesar 0,766 berarti setiap peningkatan faktor teknologi akan meningkatkan 

kepuasan pengguna ALAM rata-rata sebesar 0,766. 

Hasil Survey 

Hasil survey menunjukkan bahwa 379 responden menilai rata-rata faktor 

manusia dari aspek ekspektasi kinerja dan usaha ALAM masing-masing sebesar 

4,02. Penilaian rata-rata responden untuk faktor Manusia (Human) pada ALAM 

sebesar 4,02, menunjukkan bahwa dari sisi penggunaan sistem yang terkait 

dengan  siapa yang menggunakan, tingkat penggunanya,  harapan dan sikap 

menerima dari  pengguna dinilai baik. Aspek yang paling kritis pada variabel ini 

adalah penggunaan ALAM untuk mempercepat proses registrasi kuliah yang 

relatif  paling rendah diantara penilaian yang lain yaitu sebesar 3,87. Adapun 

aspek penggunaan sistem oleh pengguna yang dinilai paling berhasil adalah 

bahwa ALAM mempermudah dalam memperoleh informasi tagihan mahasiswa, 

yang dinilai sebesar 4,15.    

Hasil survey menunjukkan bahwa 379 responden menilai rata-rata faktor 

Organisasi dari aspek Kondisi - kondisi yang memfasilitasi (Facilitating 

Condition) ALAM sebesar 3,81. Penilaian rata-rata responden untuk faktor 

Organiasasi (Organization) pada ALAM sebesar 3,81, menunjukkan bahwa dari 

sisi penggunaan sistem yang terkait dengan Kepemimpinan, dukungan dari top 

management atau manajemen puncak dan dukungan staf dinilai baik. Aspek yang 

paling kritis pada variabel ini adalah ALAM ada disetiap gedung utama 

perkuliahan yang relatif  paling rendah diantara penilaian yang lain yaitu sebesar 

3,45. Adapun aspek penggunaan sistem oleh pengguna yang dinilai paling 

berhasil adalah bahwa penggunaan mesin ALAM gratis, yang dinilai sebanyak 

4,41. 

Hasil survey menunjukkan bahwa 379 responden menilai rata-rata faktor 

Organisasi dari aspek Kualitas Sistem  (System Quality) ALAM sebesar 3,71. 

Penilaian rata-rata responden untuk faktor Teknologi (Technology)  pada ALAM 

sebesar 3,71, menunjukkan bahwa dari sisi penggunaan sistem yang terkait 

dengan kualitas sistem dinilai baik. Aspek yang paling kritis pada variabel ini 

adalah ALAM relatif handal sehingga jarang error yang relatif paling rendah 

diantara penilaian yang lain yaitu sebesar 3,18. Adapun aspek penggunaan system 

oleh pengguna yang dinilai paling berhasil adalah ALAM  memiliki hak akses 

(password) bagi masing-masing pengguna, yang dinilai sebanyak 4,33. 

Hasil survey menunjukkan bahwa 379 responden menilai kepuasan 

pengguna untuk kualitas layanan ALAM adalah rata-rata sebesar 3,39. Kepuasan 

pengguna untuk kualitas informasi ALAM adalah rata-rata sebesar 3,79. Sehingga 

diperoleh penilaian rata-rata kepuasan pengguna ALAM adalah sebesar 3,59. 

Penilaian ini diperoleh dari kepuasan terhadap kualitas layanan dan terhadap 

kualitas informasi. Pengguna puas terhadap kualitas informasi yang diberikan oleh 

ALAM yaitu sebesar 3,79. Namun pengguna hanya cukup puas untuk kualitas 

layanan yang diberikan oleh ALAM. Aspek yang paling kritis dari kualitas 

layanan adalah tampilan ALAM yang relatif belum menarik. Namun layanan 

ALAM yang menyediakan print-out dinilai relatif paling memuaskan pengguna. 

Adapun aspek paling kritis dari kualitas informasi ALAM adalah ALAM 
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menghasilkan informasi yang  relatif tepat waktu. Namun kualitas informasi 

ALAM yang menghasilkan informasi yang  relatif mudah dipahami paling 

memuaskan pengguna 

 

Hasil regresi 

1. Faktor  Manusia (Human) berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna 

ALAM. 

2. Faktor Organisasi (Organization)  berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna ALAM. 

3. Faktor Teknologi (Technology) terhadap Kepuasan Pengguna ALAM.  

4. Faktor Manusia (Human), Organisasi (Organization), dan Teknologi 

(Technology) berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna ALAM 

 

5. Simpulan  

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan variabel Manusia (Human), Organisasi (Organization), Teknologi 

(Technology) dalam mengetahui keberhasilan implementasi ALAM UKSW, 

mendapatkan bukti bahwa ketiga Variabel mempunyai pengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Artinya faktor 

Manusia (Human) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, dimana 

semakin baik kinerja dan usaha dari manusia dalam membuat atau 

mengembangkan aplikasi/sistem yang dapat diterima oleh pengguna, dan semakin 

mempermudah dalam mendapatkan informasi, maka kepuasan pengguna akan 

semakin besar terhadap aplikasi atau sistem yang ada. 

Faktor Organisasi (Organization) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna, dimana dukungan fasilitas terhadap aplikasi/sistem yang diterapkan 

oleh organisasi seperti ketersediaan mesin  sangat berpengaruh. Semakin baik 

fasilitas yang ada dan semakin banyak fasilitas yang diberikan memberi pengaruh 

terhadap kepuasan pengguna. 

Faktor Teknologi (Technology)  berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Semakin baik, maju dan mudahnya penggunaan teknologi, memberikan 

dampak terhadap kepuasan pengguna.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan pengguna dalam hal ini adalah mahasiswa, puas terhadap ALAM. 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi ALAM di UKSW berhasil.  

Saran dari hasil penelitian ini adalah bagi pihak UKSW, khususnya pihak 

yang bertanggung jawab terhadap mesin ALAM yaitu BTSI dan BARA dapat 

meningkatkan kualitas sistem, kualitas layanan ALAM seperti memperbarui 

tampilan dari mesin ALAM, memberikan layanan print out dalam setiap mesin 

ALAM sehingga pengguna tidak lagi kesulitan dalam mencetak tagihan. 

Meningkatkan kecepatan akses internet. Menempatkan mesin ALAM ditempat 

yang strategis yang sering dikunjungi mahasiswa dalam lingkungan Kampus 

UKSW. Memberikan kotak saran dan kritik disetiap mesin ALAM, supaya 
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keluhan-keluhan dari mahasiswa dapat disalurkan. Mempertahankan penggunaan 

barcode dalam KTM guna mengakses ALAM, Mempertahankan tidak adanya 

pungutan biaya dalam penggunaan ALAM.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jenis sampel (mahasiswa FKIP, 

FTI, dan FEB) kenyataannya, tidak hanya ketiga fakultas tersebut yang 

menggunakan ALAM. Sehingga untuk memperkuat hasil analisa, penelitian 

lanjutan hendaknya memperluas responden dengan menggunakan sampel seluruh 

fakultas berikut dengan variabelnya. 
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