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Abstrak 

Pemanfaatan sistem informasi kerapkali terjadi kegagalan yang dipengaruhi oleh faktor manusia karena 

tidak cocok dengan budaya organisasi dan kebijakan penggunaan SI yang ada serta adanya keterbatasan tenaga 

ahli yang dimiliki untuk pengelolaannya. Budaya organisasi salah satu hal penting dalam menentukan 

keberhasilan sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara budaya organisasi 

dan keberhasilan  dalam implementasi sistem informasi khususnya pada Sistem Informasi Manajemen 

Akademik (SIMAK) di Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Wastukancana dengan menggunakan Organization 

Culture Assessment Instrument (OCAI) model Competing Value Framework (CVF) dan model kesuksesan SI 

DeLone dan McLean (kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dampak 
individu).   

Hasil penelitian dengan menggunakan Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) model CVF 

disimpulkan bahwa tipe organisasi yang berorientasi Clan dominan pada saat ini di STT Wastukancana dan 

dalam hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik Sequential Equation Modeling (SEM). 

disimpulkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna, budaya 

organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap dampak individu, dan kepuasan pengguna berpenguruh 

positif signifikan terhadap dampak individu. 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, CVF, OCAI, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, 
Kepuasan Pengguna, Dampak Individu, SEM. 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Adanya perkembangan teknologi yang ada 

harus dapat dimanfaatkan oleh organisasi, serta 

tantangan dunia bisnis yang ada menyebabkan 

organisasi harus mampu menggunakan teknologi 
informasi agar mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah 

suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan 

informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan 

yang serupa (McLeod, 2004,10). 

SIM merupakan pengembangan dari konsep 

sistem pengolahan  data elektronik (electronic data 

processing/EDP), biasa juga disebut sebagai sistem 

pengolahan transaksi (transactions processing 

sistem/TPS), yang telah diterapkan sejak tahun 
1950-an pada organisasi bisnis.  Sejak 

diperkenalkannya sistem informasi manajemen 

tahun 1960-an telah mempengaruhi perkembangan 

teknologi dan cara penggunaan komputer. 

(Davis,G.B. 1991: 4).. 

Budaya adalah atribut konstruksi sosial dari 

organisasi yang berfungsi sebagai "perekat sosial" 

mengikat sebuah organisasi bersama-sama. Budaya 

mempengaruhi cara anggota organisasi berpikir, 

merasa, dan berperilaku.(Cameron & Quinn, 2004:3-

4) 

Budaya organisasi dapat mendukung 

hubungan antara adopsi teknologi dan  
pertumbuhan organisasi. Menurut Hardon et 

al.(2001) dalam Indeje et. al (2010:2) ide-ide, 

praktek, pengaturan organisasi, peran dan status 

dalam sistem informasi mencerminkan konteks 

ekonomi yang lebih luas sosial-budaya dan politik 

itu terjadi dan dipengaruhi oleh konteks tersebut. 

Budaya organisasi merupakan salah satu hal penting 

dalam menentukan keberhasilan sistem informasi 

(Michael et.al.,2004, Mukama et.al.,2005, Xiao,2005 

dalam Romi, 2011:47). Ismail M. Romi (2011) 

dalam penelitiannya membuat model tentang 
pengaruh budaya organisasi terhadap variabel model 

revisi kesusksesan sistem informasi dari DeLone dan 

McLean.  

Berdasarkan laporan penelitian dari The IBM 

Institute for Business Value “Economist 

Intelligence Unit, Digital Economic Rangking 

2010 beyond e-readiness” tentang penilaian suatu 
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negara berdasar pada infrastruktur konektifitas dan 

teknologi, lingkungan bisnis, sosial dan budaya, 

hukum, visi dan kebijakan pemerintah, serta 

pembangunan ekonomi Indonesia berada pada 

peringkat 65 dari 70 negara dengan perolehan skor 

3,60 dari total skor 10,00. Dibawah Vietnam dan 

Srilanka yang masing-masing menduduki 

diperingkat 62 dan 63. 

Memperhatikan hal-hal tersebut, penelitian 

ini mencoba untuk memperoleh data empirik yang 

cukup lengkap dan dapat dipercaya untuk 
menggambarkan tentang keadaan pengaruh kualitas 

sistem dan kualitas informasi dari Sistem Informasi 

Manajemen Akademik (SIMAK) dan budaya 

organisasi terhadap tingkat kepuasan pengguna 

informasi serta dampaknya terhadap individu di 

perguruan tinggi swasta yang cukup ternama di kota 

Purwakarta yaitu Sekolah Tinggi Teknologi (STT) 

Wastukancana yang telah 15 tahun ikut serta dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk menguji pengaruh kualitas informasi 

dan kualitas sistem pada SIMAK dan budaya 
organisasi terhadap tingkat kepuasan  serta 

dampaknya terhadap individu di STT Wastukancana 

Purwakarta sebagai pengguna dengan melakukan uji 

statistik terhadap variable pendukung dengan 

menggunakan Structural Equation Model (SEM). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Pendekatan Model Kesuksesan Sistem 

Informasi 

Sistem Informasi Manajemen sebagai hasil 

dari Sistem Informasi telah banyak digunakan 
manfaatnya. 

Model Kesuksesan Sistem Infomasi mencoba 

mengidentifikasikan faktor – faktor yang 

menyebabkan kesuksesan SIMAK STT 

Wasrukancana. 

b. Model Kesuksesan Sistem Informasi 

Technology Acceptance Model. 

Semenjak diperkenalkan model kesuksesan 

Sistem Informasi pada tahun 1986 oleh Fred 

Davis et al. Technology Acceptance Model 

(TAM) yang berpengaruh terhadap kehidupan 
manusia, telah berkembang menjadi model 

teoritikal yang digunakan secara luas dalam 

berbagai penelitian dibidang Sistem Informasi 

(SI). 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari 

model TRA yaitu teori tindakan yang beralasan 

dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi 

seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan 

sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan 

persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) 

akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan 

terhadap teknologi tersebut.. 
Davis mendefinisikan perceived usefulness 

(PU) sebagai “the degree of which a person 

believes that using a particular system would 

enhance his or her job performance” dan 

perceived ease of use (PEU) sebagai “the degree 

of which a person believes that using a particular 

system would be free of effort.” (Davis et. al, 

1989: 320).  

 

 

Gambar 1. Model Penerimaan Teknologi 

/Technology Acceptance Model (TAM) 

Sumber : Davis et. al., 1989 

 

c. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone 

and Mclean. 

Model kesuksesan sistem teknologi informasi 

dapat dijelaskan bahwa kualitas sistem dan 

kualitas informasi ssecara mandiri dan bersama–

sama mempengaruhi baik penggunaan dan 

kepuasan pemakai. Besarnya penggunaan dapat 

mempengaruhi kepuasan pemakai secara positif 

atau negatif. Penggunaan dan kepuasan pemakai 

mempengaruhi dampak individual dan 
selanjutnya mempengaruhi dampak 

organisasional (Jogiyanto, 2007 :6) 

 

 
Gambar 2.2 Model Kesuksesan Sistem  Informasi 

Delone & McLean.  

Sumber : Delone & McLean 1992 (2003:12) 

 

Model yang dikembangkan DeLone dan 

McLean mengalami perluasan model seiring dengan 
kritik-kritik yang diterima dan juga berdasarkan 

perkembangan– perkembangan sistem informasi dan 

lingkungan pengguna.  

Berdasarkan analisis ini, maka DeLone dan 

McLean (2003:24) mengusulkan suatu model yang 

diperbarui. 
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Gambar 3 Model kesuksesan sistem informasi 

D&M yang diperbarui 

Sumber : Delone & McLean 2003 (2003:24) 

 

d. Pendekatan Kualitas Sistem 

Kualitas sistem merupakan karakteristik yang 

berfokus kepada kinerja sistem tersebut. Kualitas 

sistem merupakan sistem ciri karakteristik kualitas 

yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri 

(Delone & McLean, 1992:62), penelitian yang 

dilakukan Delone dan Mclean (2003:23-25) 

menunjukkan bahwa kualitas sistem (system quality) 

dapat mempengaruhi kepuasan pengguna (user 

satisfaction). 

e. Pendekatan Kualitas Informasi 

Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang 

mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya 

informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat 

penting untuk mendukung kelangsungan 

perkembangannya,  sehingga terdapat alasan bahwa 

informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah 

perusahaan. 

 Akibat bila kurang mendapatkan informasi, 

dalam waktu tertentu perusahaan akan mengalami 

ketidak mampuan mengontrol sumber daya, 
sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan 

strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan 

mengalami kekalahan dalam bersaing dengan 

lingkungan pesaingnya.   

Memahami konsep dasar informasi adalah 

sangat penting (vital) dalam mendesain sebuah 

sistem informasi yang efektif (effective business 

system). Menyiapkan langkah atau metode dalam 

menyediakan informasi yang berkualitas adalah 

tujuan dalam mendesain sistem baru. 

Kualitas dari suatu informasi (quality of 
information) tergantung dari tiga hal, yaitu informasi 

harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timely 

basis), dan relevan (relevance) (Yogiyanto,1989:10). 

f. Pendekatan Kepuasan Pengguna  

Kepuasan pemakai terhadap suatu sistem 

informasi adalah bagaimana cara pemakai 

memandang sistem informasi secara nyata, tapi tidak 

pada kualitas sistem secara teknik (Guimaraes et. all, 

2003:319).  

Dalam literatur penelitian maupun dalam 

praktek, user satisfaction seringkali digunakan 

sebagai ukuran pengganti dari efektivitas sistem 

informasi (Melone  dalam McGill et al, 2003:39). 

Doll dan Torkzadeh dalam McGill et. al. (1998:2) 

mendefinisikan end-user satisfaction sebagai 

“affective attitude towards a specific computer 

application by someone who interacts with the 

application directly.”  

Doll dan Torkzadeh dalam Lee (2010:63-64) 

mengggunakan survey terhadap lebih dari 600 

responden untuk meneliti mengenai user satisfaction 

dengan memodifikasi instrumen dan factor analisis. 

Penelitiannya menghasilkan 12  item instrumen 

pengukuran user satisfaction atas kualitas sistem dan 

informasi, yang didapatkan dari pemakai akhir 

sistem informasi. Duabelas item yang dihasilkan 

tersebut, terbagi dalam lima komponen yaitu 

content, accuracy, format, ease of use, dan 

timeliness. Doll dan Torkzadeh (1988) telah 
membuktikan validitas dan realibilitas instrumen-

instrumen ini. 

g. Pendekatan Dampak Individu 

Dampak Individu merupakan pengaruh 

sistem informasi terhadap perilaku penerima. Dari 

semua ukuran keberhasilan sistem informasi, 

"dampak" mungkin hal yang paling sulit untuk 

menentukan secara nonambiguous. Namun sistem 

informasi telah berdampak positif terhadap 

pengunanya atau bisa juga menjadi indikasi bahwa 

sistem informasi telah memberikan pengguna lebih 
memahami tentang konteks keputusannya dan 

meningkatkan produktivitas pengambilan keputusan, 

menghasilkan perubahan aktivitas pengguna, atau 

mengubah persepsi pembuat keputusan betapa 

pentingnya kegunaan sistem informasi tersebut. 

(Delone et.al,1992:69).  

DeLone & McLean (1992) menyatakan 

bahwa kepuasan pengguna (user satisfaction) 

merupakan prediktor yang signifikan bagi perceived 

individual impact. Iivari (2005) menyatakan bahwa 

kepuasan pengguna (user satisfaction) juga prediktor 
yang signifikan bagi perceived individual impact. 

Kepuasan pengguna atas sistem yang dapat 

memenuhi kebutuhan pekerjaan akan mempengaruhi 

kinerja individu dalam organisasi. 

Semakin tinggi kepuasan pengguna maka individual 

impact atau kinerja individu yang terjadi akan 

semakin tinggi. (Widodo et.al.,2013:92). 

h. Pendekatan Budaya Organisasi 

Cameron & Quinn (1999, dalam Cameron, 

2004:13) mendefinisikan Budaya Organisasi adalah 

“the taken for granted values,
 

underlying 

assumptions, expectations, collective memories, and 
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definitions present in an organization”.  

Hal yang paling mendasar dari budaya organisasi 

adalah sebagai sistem kontrol sosial bagi anggota 

organisasi untuk mengendalikan perilaku yang 

diharapkan agar sesuai dengan tujuan organisasi. 

 Competing Values Framework (CVF) 

merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan 

untuk mendiagnosis budaya organisasi yang 

dominan di suatu lingkungan organisasi.  

CVF telah terbukti menjadi kerangka 

bermanfaat untuk menilai dan profil budaya 
organisasi dominan karena membantu individu 

mengidentifikasi dinamika budaya yang medasar 

dalam organisasinya. Ini membantu untuk 

meningkatkan kesadaran dari atribut budaya.  

Cameron dan Quinn mengidentifikasi 2 

dimensi yang mengatur indicator CVF untuk 

pengukuran keefektifan organisasi yang dibagi 

dalam 4 kuadran yang ditunjukkan pada Gambar 4.  

 

 
 

Gambar 2.4. Competing Value Framework (CVF) 

Cameron & Quinn (1999) 

Sumber: Cameron & Quinn (1999:25) 

 

a. Budaya Organisasi dan Kesuksesan Sistem 

Informasi  

Di sisi lain, budaya organisasi mengatur 

perilaku orang dan bagaimana organisasi beroperasi 

dalam hal bahasa dan komunikasi, efisiensi kerja, 

arti dari otoritas, hierarki dan kekuasaan manajerial, 

perubahan strategis, dan penciptaan dan 

pemanfaatan pengetahuan . Budaya organisasi juga 

telah ditunjukkan untuk memainkan peran penting 

dalam proses manajemen teknologi informasi 

(Cabrera et al, 2001) dan manajemen proyek 
pembangunan SI baru (Newman & Sabherwal,1996 

dalam Indeje & Zheng, 2010:5). 

Ismail M. Romi (2011) membuat model 

tentang pengaruh budaya organisasi terhadap 

dimensi keberhasilan SI. Dimensi keberhasilan SI 

(model D&M,2003) sebagai variabel dependen, dan 

budaya organisasi (model CVF, Cameron & 

Quinn,1999) sebagai variabel independen. 

 

Gambar 5 Model Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kesuksesan Sistem Informasi Ismail 

M.Romi (2011), Sumber : Romi (2011:47) 

 

b. Structural Equation Modeling 
Menurut pendapat para ahli (Hair et.al,1998, 

Schumaker & Lomax,1996, Joreskog & Sorbom 

1996 dalam Kusnendi (2008:270)) bahwa SEM 

adalah metode analisis data multivariate yang 

bertujuan untuk menguji model pengukuran dan 

model struktural variabel laten. Ada tiga 

karakteristik SEM yaitu : 

1. SEM merupakan kombinasi teknik analisis data 

multivariat interdependensi dan dependepsi, 

yaitu analisis faktor konfimatori dan analisis 

jalur. 
2. Variabel yang dianalisis adalah variabel laten 

(konstruk) yaitu variabel yang tidak dapat 

diobservasi langsung (unobservedable) tetapi 

diukur melalui indikator-indikator terukur atau 

variabel manifest 

3. SEM bertujuan bukan untuk menghasilkan 

model tetapi bertujuan untuk menguji atau 

mengkonfirmasikan model berbasis teori, yaitu 

model pengukuran dan model struktural. 

Masalah penelitian yang dapat dijawab 

menggunakan SEM adalah masalah penelitian 

deskritif dan masalah penelitian eksplanasi. 
 

3. OBJEK DAN METODOLOGI 

PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitan 

STT (Sekolah Tinggi Teknologi) Wastukancana 

Purwakarta telah membuka 6 Jurusan untuk dua 

jenjang program, yaitu (D3) dan (S1) yang usianya 

telah memasuki tahun ke-sepuluh sejak dibuka pada 

tahun akademik 2000/2001; jumlah mahasiswa saat 

ini (2014) tercatat lebih dari 1000 mahasiswa aktif. 
SIMAK STT Wastukancana adalah fasilitas layanan 

sistem informasi berbasis web yang disediakan 

untuk Mahasiswa, Dosen dan Pegawai di Bagian 
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Akademik dapat diakses melalui di 

http://www.simakwastu.net . 

Sampel untuk data pada penelitian ini 

menggunakan metode Slovin ditentukan sebanyak 

289 sampel. 

 

B. Model Konseptual 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis 

faktor-faktor kesuksesan sistem informasi yang 

terbaru dari Delone & McLean (2003)  yaitu 
Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas 

layanan  dan Budaya Oraganisasi (Model 

CVF,Cameron Quinn,1999) &  yang mempengaruhi 

Kepuasan Pengguna sistem informasi (Model EUCS, 

Doll and Torkzadeh, 1988) serta dampaknya 

terhadap individu (diadopsi dari Model terdahulu 

Model Kesuksesan SI Delone & McLean,1992). 

 

 
Gambar 6. Kerangka Model Pengaruh Kualitas 

Sistem, Kualitas Informasi dan 

Budaya Organisasi terhadap Kepuasan 

Pengguna serta dampaknya terhadap 

individu 
 

C. Hipotesis  

Merujuk pada kerangka model diatas maka 

didapat beberapa hipotesis sebagai berikut :  

1. Kualitas Sistem dan Kepuasan Pengguna  

H1: Kualitas Sistem berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna 

2. Kualitas Informasi dan  Kepuasan Pengguna  

H2: Kualitas Informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna  

3. Budaya Organisasi dan Kepuasan Pengguna 
H3: Budaya Organisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

4. Kepuasan Pengguna dengan  Dampak Individu  

H4: Kepuasan Pengguna berpengaruh positif 

terhadap Dampak Individu  

 

D. Definisi Operasional dan Variabel Pengukur 

Variabel manifes dari variabel laten Kualitas 

Informasi (KI) pada tabel berikut ini; 

 

 
 

 

Tabel 1 Variabel Kualitas Informasi (KI) 

(Sedera et.al, McGill et al.) 

 

Dimensi / Sumber Indikator 

Ketersediaan (Availability) 

  

Informasi yang diinginkan 

sudah tersedia (X1) 

Kegunaan (Usability) 

  

informasi yang disajikan dapat 

digunakan untuk pengambilan 

keputusan (X2) 

Mudah dimengerti 

(Understandability) 

  

Informasi yang disajikan 

mudah dimengerti dan 

dipahami (X3) 

Relevansi (Relevance)  

 

informasi yang telah sesuai 

dengan yang diinginkan (X4) 

Format (Format) 

 

Format yang ditampilkan 

mudah dimengerti (X5) 

Ketepatan (Conciseness) 
  

Informasi yang disajikan 
ringkas dan tepat (X6) 

 

Variabel manifes dari variabel laten Kualitas 

Sistem(KI) pada tabel berikut ini; 

 

Tabel 2 Variabel Kualitas Sistem (KS) 

(Delone et.al,Sedera et.al) 

 

Dimensi / Sumber Indikator 

Mudah digunakan (Ease of 

use) 

Sistem Mudah 

dioperasikan (X7) 

Mudah dipelajari (Ease of 

learning) 

Sistem mudah dipelajari 

(X8) 

Kebutuhan pengguna 

(User requirements) 

Kebutuhan untuk 

pengunaan telah tersedia 

(X9) 

Akurasi sistem (System 
accuracy)  

Tampilan tidak 
membosankan (X10) 

Keluwesan (Flexibility) 
Dapat diakses dimana saja 

(X11) 

Kecanggihan 

(Sophistication) 

Dapat diakses dengan 

perangkat lain selain 

computer (X12) 

 

Variabel manifes dari variabel laten Budaya 

Organisasi (BO) pada tabel berikut ini; 
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Tabel 3 Variabel Budaya Organisasi (BO) 

(Cameron et.al, Fralinger et.al, Murahartawaty ) 

Dimensi / Sumber  Indikator 

Karakter  Dominan    

Personal, seperti sebuah 

keluarga besar, di mana 

orang-orang di dalamnya 

saling berbagi satu sama 
lain (bersifat 

kekeluargaan). (X18) 

 Kepemimpinan 

Organisasi  

Memberikan dan 

menunjukkan suatu 

contoh, figur, dan 

bertindak sebagai 

mentor  

(pembimbing).(X19) 

 Tipe Manajemen 

Organisasi   

Adanya kerjasama tim 

(team work), 

kesepakatan dan 

partisipasi (melibatkan 

anggota 

organisasi).(X20) 

 Bentuk Kedekatan yang 

mengikat   

Sikap loyalitas dan rasa 
saling percaya satu sama 

lain.(X21) 

Penekanan Strategis 

Organisasi 

 

Mengembangkan 

kemampuan SDM, 

kepercayaan yang tinggi, 

keterbukaan dan 

partisipasi.(X22) 

Kriteria Kesuksesan 

Organisasi 

 

Pengembangan sumber 

daya manusia, kerjasama 

tim (team work), 

komitmen pegawai dan 

fokus pada manusia. 

(X23) 

 
Variabel manifes dari variabel laten Kepuasan 

Pengguna (KP) pada tabel berikut ini; 

 
Tabel 4 Variabel Kepuasan Pengguna (KP) 

(Doll & orkzadeh,Murahartawaty) 

Variabel manifes dari variabel laten Dampak 

Individu) pada tabel berikut ini; 

 

Tabel 5 Variabel Dampak Individu (DI) 

(Sedera et.al) 

Dimensi / Sumber  Indikator 

Kinerja Tugas (Task 

Performance) 

 

SI dapat membantu  

menyelesai kan tugas lebih 

cepat (Z1) 

Efektifitas keputusan 

(Decision effectiveness)  

SI menjadikan lebih efektif 

dalam bekerja (Z2) 

Produktifitas individu 
(Individual productivity)  

Keberadaan SI sangat 
berguna bagi pekerjaan 

(Z3) 

Kesadaran /penarikan 

(Awareness/recall) 

keberadaan SI menjadi 

kesadaran untuk 

mengakses informasi (Z4) 

 

E. Model Struktural  

Model Struktural pada penelitian ini adalah  

Dampak Individu (Z) = Budaya Organisasi (Xa) + 

Kepuasan Pengguna (Y) + R 

 

Kepuasan Pengguna (Y) = Kulitas Informasi (Xb) 

+ Kulitas Sistem (Xc)+  Budaya Organisasi (Xa)+R 

F. Evaluasi Model Goodness-Of-Fit 

Kesesuain model dievaluasi melalui telaah terhadap 

beberapa kriteria Goodness-Of-Fit.  Indeks yang 

digunakan untuk menguji kelayakan atas model 

dalam penelitian ini adalah  tingkat P-hitung adalah 

5% , RMSEA adalah <0,08, GFI ≥ 0,90, CFI ≥ 0,90, 

TLI ≥ 0,90 dan cmin/df ≤ 2.0 

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Penilaian Budaya Organisasi Berdasarkan 

Variabel OCAI  

Sebanyak 350 kuesioner yang disebar terdapat 

297 kuesioner yang kembali dan valid. Hasil dari 
penelitian budaya organisasi berdasarkan variabel 

yang ada pada OCAI dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi / Sumber  Indikator 

Isi dari sistem (content of the 
system)  
 

Sistem tersebut harus 
memberikan informasi 
yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan (Y1) 

Keakuratan Sistem 
(Accuracy) 
 

Sistem harus akurat (Y2) 

Format (Format) 
 

Output disajikan harus 
dalam format yang 
berguna  (Y3) 

Mudah penggunaannya  
(easy of use)  
 

Sistem haris mudah 
dalam penggunaannya 
(Y4) 

Tepat Waktu (timeliness) 
 

Mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan dari SI 
harus tepat waktu.(Y5) 
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Tabel 7 Tabel Budaya Dominan Menurut Intrumen 

OCAI 

 

Variabel 
TIPE ORGANISASI 

 Clan  Adhocracy  Market  Hierarchy  

 Karakteristik 

Dominan  
31,21 23,23 21,85 23,70 

 Kepemimpinan 

Organisasi  
28,18 23,50 24,95 23,37 

 Tipe 

Manajemen  
31,11 23,10 23,84 21,95 

 Bentuk 

Kedekatan yang 

Mengikat  

31,04 24,01 21,38 23,57 

 Penekanan 

Strategis  
30,91 24,55 22,09 22,46 

 Kriteria Sukses  31,48 24,71 20,07 23,74 

 Profil Budaya 

Dominan  183,94 143,10 134,18 138,79 

Sumber : Data primer yang diolah pada penelitian 

ini 

Berdasarkan pada tabel 7 enam variabel yang 

digunakan untuk menilai budaya organisasi yang 

dominan saat ini adalah budaya tipe Clan 

menunjukkan jumlah rata-rata skor tertinggi yaitu 

183,94 disusul budaya tipe adhocracy dengan skor 

143,10, tipe budaya hierarcy dengan skor 138,79 

dan budaya tipe market dengan skor 134,18  dengan 

demikian budaya organisasi di STT Wastukancana 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karakteristik dominan (31,21) ini berarti 

memiliki karakter dominan yang bersifat 

kekeluargaan, seperti sebuah keluarga besar, di 

mana orang-orang di dalamnya saling berbagi 

satu sama lain.  

2. Kepemimpinan Organisasi  (28,18) dapat 

diartikan bahwa pimpinan organisasi bertindak 

sebagai mentor atau pembingbing yang 

memberikan dan menunjukkan suatu contoh, 

figur. 

3. Tipe Manajemen (31,11) dapat diartikan bahwa 
menunjukan adanya kerjasama tim (team 

work), kesepakatan dan partisipasi atau dalam 

kata lain didalam kegiatannya selalu 

melibatkan seluruh anggota organisasi. 

4. Bentuk Kedekatan yang Mengikat (31,04) 

dapat diartikan bahwa seluruh komponen 

organisasi menunjukan sikap loyalitas dan rasa 

saling percaya satu sama lain. 

5. Penekanan Strategis (30,91) dapat diartikan 

bahwa penekan strategis ditekankan pada 

pengembangan kemampuan SDM, kepercayaan 

yang tinggi, keterbukaan dan partisipasi. 

6. Kriteria Sukses (31,48) dapat diartikan bahwa 

lebih berfokus pada pengembangan sumber 

daya manusia, kerjasama tim (team work) dan  

komitmen dari pegawai.  

 

B. Pengujian Model dengan Metode SEM 

Setelah dilakukan pengujian Model dengan 

menggunakan teknik Sequential Equation Modeling 

(SEM) hingga didapat dari model akhir yang 

dianggap model godness of fit maka dihasilkan 

seperti berikut ini 

 

Gambar 8 Model Fit Penelitian hasil modifikasi 

Sumber : Data pada penelitian ini. 

Terkait dengan model diatas pengujian 

selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini didasarkan pada 

hubungan variabel eksogen kepada variabel endogen 

dilihat dari nilai Critical Ratio (CR) dan probabilitas 

(P) dari suatu hubungan kausalitas. Hasil pengujian 

tersebut pada tabel 8. 

Tabel 8 Pengujian Hipotesis 

      Std. 

Estimate 

Esti 

mate 

S.E. C.R. P 

KP <- KS 0,643 0,817 0,391  2,088 0,037 

KP <- BO 0,044 0,044 0,062 0,704 0,481 

KP <- KI 0,227 0,268 0,334 0,801 0,423 

DI <- KP 0,872 0,823 0,089 9,251 *** 

Sumber : Data pada penelitian ini 

KP : Kepuasan Pengguna, KS: Kualitas Sistem,   

KI: Kualitas Informasi, BO: Budaya Organisasi,  

DI: Dampak Individu.  

 

Berdasarkan pada parameter estimasi untuk 
pengujian Kualitas Informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (H1) 

menunjukkan nilai Critical Ratio (CR) sebesar 0,801 

dengan probabilitas sebesar 0.423. Oleh karena nilai 

probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 

H1  ditolak. 

Berdasar pada parameter estimasi untuk 

pengujian hipotesis ke 2 menunjukkan nilai Critical 

Ratio (CR) sebesar 2,088 dengan probabilitas 

sebesar 0.037. Nilai probabilitas hitung lebih kecil 
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dari  0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas 

Sistem berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna (H2). Dapat diartikan semakin 

tinggi Kualitas Sistem semakin tinggi juga Kepuasan 

Pengguna, dengan demikian H2 diterima. 

Berdasar pada parameter estimasi untuk 

pengujian hipotesis ke 3 (H3) menunjukkan nilai 

Critical Ratio (CR) sebesar 0,704 dengan 

probabilitas sebesar 0,423 Nilai probabilitas hitung 

jauh lebih besar dari  0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa Budaya Organisasi tidak ada pengaruh yang 
sisgnifikan terhadap Kepuasan Pengguna, dengan 

demikian H3 ditolak. 

Berdasarkan pada parameter estimasi untuk 

pengujian hipotesis ke 4 (H4) menunjukkan nilai 

Critical Ratio (CR) sebesar 9,251 dengan 

probabilitas sebesar 0,000 Nilai probabilitas hitung 

jauh lebih kecil dari  0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa Kepuasan Pengguna berpengaruh positif 

signifikan terhadap Dampak Individu. Dapat di 

artikan semakin tinggi Kepuasan Pengguna semakin 

tinggi pula Dampak Individu maka H4 diterima. 

Pengujian selanjutnya dilakukan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antar variabel 

eksogen (korelasi) pada penelitian ini (pada tabel 9) 

 

Tabel 9 Korelasi Antar Variabel Eksogen 

 

 
Std. 

Estimate 
Estima

te 
S.E. C.R. P 

KI <-> KS   0,927 0,319 0,047 6,813 *** 

BO <-> KS 0,350 0,144 0,037 3,899 *** 

KI <-> BO 0,269 0,119 0,035 3,367 *** 

Sumber : Data pada penelitian ini  

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan nyata antar variabel seluruh variabel 

eksogen karena memiliki nilai  P < 0,5 signifikan 

dapat disimpulkan bahwa korelasi antar variabel 

tersebut sangat erat. 

 

5. KESIMPULAN  

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas Informasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 

Pengguna  tidak dapat dibuktikan secara empiris. 

Mendukung pendapat Lee (2010). Kualitas Sistem 
berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 

Pengguna dapat dibuktikan secara empiris. Dengan 

demikian penelitian ini dapat memperkuat pendapat 

yang disampaikan Delone dan McLean(1992), 

Sedera et.al.(2005), Istianingsih dan Utami (2007), 

Moerahartawaty (2013). Kepuasan Pengguna 

berpengaruh positif signifikan terhadap Dampak 

Individu  dapat dibuktikan secara empiris dengan 

demikian penelitian ini dapat memperkuat pendapat 

yang disampaikan Delone dan McLean(1992), 

Istianingsih dan Utami (2007).  

Budaya Organisasi tipe Clan menjadi budaya 

yang cukup mendominasi pada saat ini dan ke masa 

yang akan datang dilingkungan STT Wastukancana 

Purwakarta. 

Budaya Organisasi, Kualitas Informasi dan 

Kualitas Sistem terdapat interaksi yang nyata dan 

positif dalam mempengaruhi Kepuasan Pengguna.   

Pengaruh langsung dan tidak langsung Budaya 

Organisasi dan Kualitas Informasi tidak bersinergi 

dengan Kepuasan Pengguna dalam meningkatkan 

kinerja/dampak individu. 
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