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ABSTRAK 

 

Didalam penelitian ini penulis menguraikan Skripsi dengan judul Pengaruh 

Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir.(Studi Kasus Pada 

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi 

SIMDA Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang 

berjumlah 40 SKPD dengan total responden 102 orang yang terdiri dari Pejabat 

Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 

Bendahara dan Pembantu Bendahara pada setiap SKPD. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

serta Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Heteroskedastisitas, Uji Normalitas dan 

Uji Autokorelasi dan dilengkapi dengan Uji F untuk pengujian hipotesis serta 

Analisis Regresi Linier Sederhana melalui program SPSS 21. 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0.249, 

yang berarti bahwa variabel Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA dapat 

menjelaskan variabel Kepuasan Pengguna Akhir Pada Pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Riau sebesar 24,9 % sedangkan sisanya (100% - 24,9% = 75,1%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.  

 

Kata Kunci :  Kualitas Sistem Informasi,  Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi 

 Manajemen Keuangan Daerah),  Kepuasan Pengguna Akhir 

mailto:kusumadewi.andini@yahoo.co.id


PENDAHULUAN 

Menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan 

Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi 

Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, 

mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dengan demikian maka 

pemerintah daerah yang merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan 

Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel.  

Aplikasi SIMDA merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang nantinya akan digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam berbagai hal di sektor pemerintahan.Aplikasi SIMDA 

(Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) digunakan sebagai alat untuk 

mengontrol berbagai aktifitas yang terjadi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan. Aplikasi SIMDA  ini 

dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan kewajiban yang jelas 

dan tegas bagi setiap entitas pelaporan dalam hal ini adalah pemerintah daerah, untuk 

memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam suatu 

periode tertentu. 

Kualitas sebuah sistem informasi merupakan sebuah unsur yang sangat penting, 

karena jika sistem informasi yang dipakai baik dan berkualitas, maka para personil 



pemakai sistem informasi tersebut tentunya akan merasa puas. Menurut Jawad & 

Reeves (1997) dalam Indriani & Adryan (2009) implementasi sistem kepuasan 

pengguna (user satisfaction) merupakan salah satu ukuran kesuksesan. Dalam hal ini, 

Kepuasan Pengguna Akhir yang akan menunjukkan sukses atau tidaknya Aplikasi 

SIMDA tersebut. 

Pengukuran terhadap kualitas sistem informasi dan yang dihasilkan oleh sistem 

informasi dan dampak penggunaan sistem informasi terhadap kepuasan penggunanya 

perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan memelihara keberhasilan penerapan sistem 

informasi akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja penggunanya agar pelaporan 

pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Pengguna 

Kepuasan Pengguna Akhir sistem informasi merupakan salah satu tolok ukur 

keberhasilan sistem informasi. Kepuasan penggunaan merupakan penilaian 

menyangkut apakah kinerja suatu sistem informasi itu relatif bagus atau jelek, dan 

juga apakah sistem informasi yang disajikan cocok atau tidak cocok dengan tujuan 

pemakainya. Secara umum kepuasan pengguna adalah hasil yang dirasakan pengguna 

mengenai kinerja suatu sistem yang dioperasikan sesuai dengan harapan mereka. 

Pengguna merasa puas apabila harapan mereka terpenuhi. Pengguna yang puas 

cenderung tetap loyal lebih lama dan relatif lebih sering menggunakan sistem 

informasi. 



PENGERTIAN SISTEM INFORMASI 

Sistem Informasi adalah sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi 

informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu diproses (data menjadi informasi), dan 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. (Kadir, Abdul:2003) dalam Indriani 

dan Adryan (2009). 

Kualitas Sistem Informasi 

Berdasarkan penelitian McGill, Hobbs dan Klobas (2003) dalam Saleh, 

Darwanis dan Bakar (2012) menyatakan bahwa kualitas yang dihasilkan oleh sistem 

informasi yaitu : 

1. Software akuntansi mampu meningkatkan kapasitas pemrosesan data secara 

signifikan. 

2. Software akuntansi dapat dijalankan pada komputer lain. 

3. Software akuntansi dapat digunakan dalam lingkungan organisasi lain tanpa 

harus banyak dimodifikasi lagi. 

4. Software akuntansi memiliki sistem security. 

5. Tersedia fasilitas untuk mengoreksi data (fungsi help) pada software akuntansi. 

6. Kesalahan (error) yang terjadi mudah dikoreksi dan diidentifikasi. 

7. Setiap bagian dari sistem memuat informasi. 

8. Software akuntansi mudah digunakan. 

9. Software akuntansi tersebut mudah dipelajari. 

 



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem 

pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu 

pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, 

akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat 

menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih 

komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi 

kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. 

Produk yang merupakan hasil pengembangan dari Sistem Informasi 

Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah Program Aplikasi SIMDA 

Keuangan, Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), Program 

Aplikasi SIMDA Gaji dan Program Aplikasi SIMDA Pendapatan. 

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah adalah : 

a. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari 

aspek keuangan, asset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan 

publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah 

daerah. 

b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada 

manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan 

untuk mengambil keputusan. 



c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan 

pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. 

d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka konseptual merupakan suatu pola yang menjelaskan alur/sistematis 

yang dibangun berdasarkan landasan teori yang telah di uraikan dalam kerangka 

konseptual ini menjelaskan bagaimana peneliti melakukan pendekatan dalam 

menemukan model pemecahan masalah. Permasalahan yang teridentifikasi dalam 

penelitian ini adalah untuk menilai sampai sejauh mana Pengaruh Kualitas Sistem 

Informasi Aplikasi SIMDA terhadap Kepuasan Pengguna Akhir pada Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

        

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang 

mempunyai hubungan langsung dengan masalah penelitian dan dicatat untuk pertama 

Kepuasan Pengguna 

Akhir (Y) 

Kualitas Sistem Informasi 

Aplikasi SIMDA (X) 



kalinya. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer didapat dari jawaban 

responden. 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian sensus yaitu populasi yang terdiri dari 

entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau 

berjumlah  40 SKPD yang akan dijadikan populasi dalam penelitian. Sedangkan yang 

menjadi responden penelitian ini adalah bagian akuntansi dan bagian penatausahaan 

keuangan , sehingga tiap SKPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 4 orang 

yang menjadi responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu 

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara dan Pembantu Bendahara. 

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa bagian akuntansi dan bagian 

penatausahaan keuangan merupakan  pihak-pihak yang sering berinteraksi 

menggunakan Aplikasi SIMDA dalam menyelesaikan tugas serta pekerjaan mereka 

sehari-harinya.  Penentuan responden dengan jumlah 160  untuk 40 SKPD.  

HASIL PENELITIAN 

Analis is  Statist ik  Deskripti f  

Tabel 4.3 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KSTOTAL 102 26.00 45.00 36.5882 3.62978 

KPTOTAL 102 35.00 57.00 46.7157 5.18065 

Valid N (listwise) 102     

              Sumber : Data Diolah 

 



Untuk memberi gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (kuaitas sistem 

informasi aplikasi SIMDA dan kepuasan pengguna akhir). dari tabel 4.3 tersebut, 

berdasarkan jawaban dari 102 responden maka hasil pengukuran variabel 

keberhasilan Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (X) diperoleh skor jawaban 

rata-rata (mean)  36 dengan standar deviasi 3.62. Hasil pengukuran variabel 

Kepuasan Pengguna Akhir (Y) dari 102 responden diperoleh skor jawaban rata-rata 

(mean) 46 dengan standar deviasi 5.18. 

 UJI ANALISIS DATA 

1. Uji Validitas 

 Pengujian validitas dengan menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan 

cara menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total 

skor. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan data tersebut valid atau tidak valid 

adalah : 

1. Butir dikatakan valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) < 0,05. 

2. Butir dikatakan tidak valid, jika nilai probabilitasnya (Sig) > 0,05. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA 

Item Pertanyaan Sig. Keterangan 

KS1 0.000*** Valid 

KS2 0.000*** Valid 

KS3 0.000*** Valid 

KS4 0.000*** Valid 

KS5 0.000*** Valid 

KS6 0.000*** Valid 

KS7 0.000*** Valid 

KS8 0.000*** Valid 

KS9 0.000*** Valid 



   Berdasarkan hasil pada Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan dari variabel independen Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA 

adalah valid. Hal ini terlihat bahwa dari semua pertanyaan diatas dikatakan valid 

karena memiliki nilai signifikan dibawah 0,05. Tabel 4.5 berikut ini akan 

menunjukkan gambaran mengenai hasil uji validitas untuk variabel Kepuasan 

Pengguna Akhir. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Kepuasan Pengguna Akhir 

Item Pertanyaan Sig. Keterangan 

KP1 0.000*** Valid 

KP2 0.000*** Valid 

KP3 0.000*** Valid 

KP4 0.000*** Valid 

KP5 0.000*** Valid 

KP6 0.000*** Valid 

KP7 0.000*** Valid 

KP8 0.000*** Valid 

KP9 0.000*** Valid 

KP10 0.000*** Valid 

KP11 0.000*** Valid 

KP12 0.000*** Valid 

          Sumber : Data Diolah 

 

Tabel 4.5 diatas meunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel 

dependen Kepuasan Pengguna Akhir adalah valid. Hal ini terlihat bahwa dari semua 

item pertanyaan diatas  memiliki nilai signifikan dibawah 0,05. 

 

 



2. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Item 

Kualitas SIMDA 0.827 9 

Kepuasan Pengguna Akhir 0.729 12 

Sumber : Data Diolah 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa semua instrument 

dinyatakan reliable karena memiliki nilai cronbach alpha diatas 0.60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksmaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

 
Gambar 4.1 

 



 

Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentu suatu pola teratur, serta tersebar diatas dan dibawah titik origin (angka 0) 

pada sumbu Y. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi. Namun demikian uji heteroskedastisitas metode grafik dapat 

tidak benar apabila tidak diteliti dengan hati-hati. Selain menggunakan uji grafik, 

maka sebaiknya juga dilengkapi dengan uji statistik. Uji yang dimaksud adalah Uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan absolute residual lebih dari atau > 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikansi kecil dari atau < 0.05 maka 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

   Tabel 4.7 

     Uji Glejser 

         

  

  

 

 

 

 Berdasarkan Uji Glejser diperoleh hasil Sig. sebesar 0.565 yang lebih besar 

dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.041 2.699  .756 .451 

KSTOTAL .042 .073 .058 .577 .565 

a. Dependent Variable: ABSRES 



b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y) berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 

normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

SPSS 21.0. ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau 

tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Pada analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data/titik pada 

sumbu diagonal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar 

disekitar garis diagonalnya. Berikut gambar dari hasil model grafik dengan 

menggunakan program SPSS 21.0. 

Hasil Uji Normalitas 

 
      Gambar 4.2 



 
Gambar 4.3 

 

Gambar 4.2 diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan 

bahwa bila data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  Dapat juga kita lihat 

pada gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa data yang disajikan normal. Hal ini 

dilihat dari kurva pada grafik histogram yang seimbang atau tidak ada kemencengan 

baik menceng ke kiri maupun menceng kenan, sehingga memenuhi normalitas data. 

Namun demikian uji normalitas metode grafik dapat tidak benar apabila tidak diteliti 

dengan hati-hati. Oleh karena selain menggunakan uji grafik, maka sebaiknya juga 

dilengkapi dengan uji statistik. Uji yang dimaksud adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. 

 



Dasar pengambilan keputusan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, yaitu : 

1. Data berdistribusi normal, jika nilai signifikansi > 0,05 

2. Data berdistirbusi tidak normal, jika nilai signifikansi < 0,05 

Ouput yang dihasilkan oleh SPSS adalah seperti yang terlihat pada Tabel 4.8 

berikut ini :  

          Tabel 4.8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 102 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 4.48905405 

Most Extreme Differences 

Absolute .101 

Positive .075 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.025 

Asymp. Sig. (2-tailed) .244 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil Berdasarkan 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil Asymp. Sig (2-tailed)  lebih 

besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0.05) yaitu 0.244. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dari tabel di atas dinyatakan berdistribusi secara normal. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu autokorelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 



Prasyarat yang harus terpenuhi adalah ada atau tidaknya autokorelasi dalam 

model regresi. Tabel 4.9 berikut ini akan menunjukkan gambaran mengenai hasil uji 

autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .499
a
 .249 .242 4.51144 1.355 

a. Predictors: (Constant), KSTOTAL 

b. Dependent Variable: KPTOTAL 

        Sumber : Data Diolah 

  

 Tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Uji 

Durbin-Watson (DW) sebesar 1.355. Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan oleh 

(Sunyoto,Danang:2011) jika hasil Uji DW menghasilkan nilai DW sebesar 1.355. 

Nilai DW ini berada di antara -2 dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2. Sehingga menghasilkan 

kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Uji Simultan) 

   Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara 

simultan terhadap variabel dependennya. 

 

 

  



Tabel 4.10 

Uji F 

        Sumber : Data Diolah 

 

Tabel 4.11 

           Ftabel 
df 

untuk 

penyebut 

(N2) 

df untuk pembilang (N1) 

 1 2 3 4 5 

91 3.95 3.10 2.70 2.47 2.31 

92 3.94 3.10 2.70 2.47 2.31 

93 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 

94 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 

95 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 

96 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 

97 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 

98 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 

99 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 

 

 Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel diatas nilai Fhitung diperoleh sebesar 

33.186 dengan tingkat signifikansi 0,000. Degree of freedom (df1) dalam penelitian 

ini adalah (k-1) = (2-1) sedangkan  (df2)  (n-k-1) = (102-2-2) = 99, dimana untuk 

nilai 99 Ftabelnya adalah 3,94  yang berarti nilai ini lebih kecil daripada nilai F 

hitung, 33.186 > 3.94, yang mana kriteria Uji F menyatakan bahwa model persamaan 

regresi dinyatakan baik (good of fit), jika F hitung > F tabel. Sehingga secara simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 675.443 1 675.443 33.186 .000
b
 

Residual 2035.312 100 20.353   

Total 2710.755 101    

a. Dependent Variable: KPTOTAL 

b. Predictors: (Constant), KSTOTAL 



Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna Akhir. 

5. Uji Regresi Linier Sederhana 

Tabel 4.12 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 KSTOTAL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: KPTOTAL 

b. All requested variables entered. 

                        Sumber : Data Diolah 

 

Tabel 4.12 diatas menunjukkan Variabel Kualitas Sistem Informasi Aplikasi 

SIMDA (X) sebagai variabel independen dan Variabel Kepuasan Pengguna Akhir (Y) 

sebagai variabel dependen yang akan diteliti pada penelitian ini. 

                                                   Tabel 4.13 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .499
a
 .249 .242 4.51144 1.355 

a. Predictors: (Constant), KSTOTAL 

b. Dependent Variable: KPTOTAL 

   Sumber : Data Diolah 

 

 

Tabel 4.13 diatas menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,499. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan 

kedua variabel penelitian ada di kategori sedang. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai 



R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model 

regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD 

yang diperoleh adalah 24,9% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X1 

memiliki pengaruh kontribusi sebesar 24,9% terhadap variabel Y dan 75,1% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X1. 

      Tabel 4.14 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 675.443 1 675.443 33.186 .000
b
 

Residual 2035.312 100 20.353   

Total 2710.755 101    

a. Dependent Variable: KPTOTAL 

b. Predictors: (Constant), KSTOTAL 

       Sumber : Data Diolah 

 

Tabel diatas digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari 

regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi 

(Sig.). Cara yang paling mudah dengan uji Sig., dengan ketentuan, jika Nilai Sig. < 

0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel 

ketiga, diperoleh nilai Sig. = 0,000 yang berarti < kriteria signifikan (0,05), dengan 

demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan 

artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas. 

 

 

 

 

 



 Tabel 4.15 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 20.648 4.547  4.541 .000 

KSTOTAL .712 .124 .499 5.761 .000 

a. Dependent Variable: KPTOTAL 

      Sumber : Data Diolah 

 

Y’ = a + bX 

KPA = 20.648 + 0.712 X1 

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta (α) = 20.648 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel 

independen  sama dengan nol, maka Kepuasan Pengguna Akhir (Y) = 20.648 

2. Koefisien regresi Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (KS) sebesar 

0.712 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan KS mengalami 

kenaikan 1%, maka Kepuasan Pengguna Akhir mengalami kenaikan sebesar 

0.712. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA dengan Kepuasan Pengguna 

Akhir, semakin naik Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA maka 

Kepuasan Pengguna Akhir juga akan semakin naik. 

 

 

 



Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sistem Informasi 

Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) terhadap 

Kepuasan Pengguna Akhir pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang 

berjumlah 40 SKPD. Responden penelitian ini berjumlah 102 orang pegawai instansi-

instansi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar di 

wilayah Kota Tanjungpinang. Pengujian penelitian ini menggunakan Uji Validitas, 

Uji Reliabilitas dan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Heteroskedastisitas, Uji 

Normalitas dan Uji Autokorelasi serta Uji F. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu hasil Uji F menunjukkan bahwa Kualitas Sistem Informasi Aplikasi 

SIMDA berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna Akhir, berdasarkan 

nilai (Fhitung > Ftabel)  yaitu 33.186  > 3,94 dan berdasarkan nilai signifikan (0,000 

< 0,05), yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang sama dengan penelitian-penelitian 

terdahulu bahwa Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Kepuasan 

Pengguna Akhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi yang 

dijalankan dan digunakan akan semakin meningkatkan Kepuasan Pengguna Akhir 

sistem informasi tersebut. Kesuksesan sistem informasi merupakan suatu tingkat 

dimana sistem informasi mampu memberikan konstribusi pada organisasi dalam 



pencapaian tujuannya. Dalam hal ini, Kepuasan Pengguna Akhir yang menunjukkan 

kesuksesan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) 

tersebut.  

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar pengambilan keputusan dan diharapkan 

para responden dan instansi-instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau dapat memelihara keberhasilan penerapan Aplikasi SIMDA ini. 

Dan diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan 

pelatihan dan sosialisasi yang lebih rutin dan mendalam mengenai Aplikasi 

SIMDA kepada para pengguna dan semua instansi nya agar dapat meningkatkan 

kinerja para penggunanya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya 

guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan 

memperkuat atau memperlemah variabel dependen. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian 

serta memperluas wilayah untuk sampel penelitian, sehingga dapat diperoleh 

hasil penelitian yang lebih baik lagi. 



4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang 

berbeda dalam menganalisis dan mengolah data untuk memperoleh data yang 

lebih baik dan berkualitas. 


