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ABSTRACT:
Indeed the implementation of the Information System should provide great benefits for the
sustainability of the organization or company. Some aspects such as the cost aspect, energy aspect,
the aspect of time and the most important is the aspect of services to users should be the paramount
consideration in applying information technology systems of the Company or organization.
Therefore a valid measuring tool, simple and complete to prove the extent of applied information
technology systems can improve the efficiency and effectiveness of the organization or company.
Measurements of success or effectiveness of information systems is crucial for our understanding
of the value and strength of management actions and investment in information systems. The model
used is a model DeLone and McLean (2003). This model although simple but capable of producing
the completeness of the data generated as was done by some researchers to prove the successful
implementation of information systems in many companies. Involving as many as 150 respondents /
Students AMIK BSI Jakarta force year in 2014, proving Success System Information technology
BSI Entrepreneur Center (BEC) to test six (6) variables that affect the success of the information
technology system is the quality of the system (KS), the quality of information (KI) , quality of
service (KP), the use of (P), user satisfaction (KPG), and benefits Net (MB). Respondents Data
collected through surveys and analyzed by Structural Equation Modeling (Structured Equation
Modeling) using AMOS 7.0 software. The hypothesis while it is evident that the Quality System
(KS) and Quality of Service (KP) has a positive influence on the use of (P), Information Quality
(IQ) and Satisfaction user (KPG), then the use of (P) have a significant influence on the Benefits of
Net (MB ), as well as Quality of Service (KP) has a significant impact on the Net Benefit (MB). For
the regression equation can be explained that the variable MB (Benefits Net), the greater and
positive of user satisfaction (KP) and the user (P) that is greater and positive customer satisfaction
scores (KP), the greater the benefits Net (MB) generated from measuring the effectiveness and
implementation of information technology systems, as well as for variable User Satisfaction (KP),
the greater the use of (P) information technology system at BSI Entrepreneur Center (BEC) in
Jakarta, the greater the benefits Net (MB) were made by the wearer.
Keywords: Information Technology Systems, Model DeLone and McLean, Structured Equation
Modeling (SEM), AMOS, BSI Entrepreneur Center
PENDAHULUAN
Eksistensi organisasi (perusahaan) dewasa ini
salah satunya sangat bergantung kepada seberapa
besar Sistem Teknologi Informasi dimanfaatkan
oleh perusahaan. Sistem Teknologi Informasi yang
optimal akan memberikan dampak terbaik untuk
kelangsungan dan pengembangan perusahaan.
Derasnya persaingan antar organisasi (perusahaan)
diberbagai bidang memaksa setiap kita untuk terus
menginovasi penerapan teknologi informasi
kedalam
aplikasi
sistem
diberbagai
bidang/kegiatan.
Tak
terkecuali
didunia
pendidikan tinggi Sistem Teknologi Informasi
menjadi hal yang sangat penting dalam
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memberikan pelayanan terbaik kepada civitas
akademikanya terutama mahasiswa.
Sistem Teknologi Informasi diperguruan tinggi
saat ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai
aspek kegiatan, diantaranya digunakan untuk
pendaftaran mahasiswa baru, pembayaran biaya
kuliah, Proses perkuliahan dan pemberian tugas
dari dosen, absensi mahasiswa dan dosen,
Pencetakan kartu ujian mahasiswa, dan lain-lain.
Salah satu penerapan Sistem Teknologi Informasi
yang
jarang
bahkan
belum
banyak
diimplementasikan didunia kampus (perguruan
tinggi) adalah Sistem Teknologi Informasi pada
Pusat Pengembangan Kewirausahaan Kampus.
Atas dasar itu dan untuk melanjutkan penelitian
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sebelumnya yang dilakukan pada Sistem
Teknologi Informasi Pusat Pengembangan Karir
Nusa Mandiri (Nusa Mandiri Career Center
STMIK Nusa Mandiri Jakarta), penulis kembali
melakukan penelitian dengan model yang sama
pada Sistem Teknologi Informasi Pusat
Pengembangan
Kewirausahaan
BSI
(BSI
Entrepreneur Center/BEC). Hal ini penulis lakukan
sebagai bentuk kepedulian dan concern penulis
baik terhadap lembaga kewirausahaan kampus
maupun terhadap perkembangan kewirausahaan
dikalangan mahasiswa.
Kesuksesan penerapan sistem teknologi
informasi diinstitusi manapun bergantung pada dua
faktor yang satu sama lainnya saling
mempengaruhi, yaitu faktor Internal (institusi itu
sendiri selaku pemilik dan pengguna) dan
Eksternal (pengguna dan orang/pihak yang
memanfaatkan fasilitas yang ada pada teknologi
informasi tersebut). Dimana akan terlihat bahwa
penggunaan teknologi informasi akan bersifat
efektif dan bermanfaat bila sudah maksimal
penggunaannya.
Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi
DeLone dan McLane secara luas dapat digunakan
untuk membuktikan kesuksesan Sistem Teknologi
Informasi yang diterapkan. Dikarenakan model
Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan
McLane, baik secara teori maupun praktek telah
banyak diujicobakan kesahihannya dan didukung
oleh banyak peneliti (Almutairi, 2005).
BSI Entrepreneur Center (BEC) yang
merupakan pusat persiapan dan pengambangan
Kewirausahaan AMIK BSI Jakarta, telah
menerapkan sistem teknologi informasi untuk
memberikan berbagai layanan informasi yang
berhubungan dengan seluruh kegiatan yang
dilaksanakan oleh BSI Entrepreneur Center (BEC),
diantaranya informasi yang berhubungan dengan
Seminar
Entrepreneur,
Short
Course
Entrepreneur, Couching Clinic Entrepreneur,
Entrepreneur Fair, Sharing and Learning
Entrepreneur, dll
Mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi
informasi di BSI Entrepreneur Center (BEC) ini,
maka dilakukan penelitian tentang Pembuktian
Model Delone Dan Mclane Pada Sistem Informasi
Kewirausahaan Kampus Studi Kasus Pada : Bsi
Entrepreneur Center (BEC). Penelitian ini
menggunakan pendekatan model kesuksesan
sistem teknologi informasi DeLone dan McLean
2003.
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka
dapat dirumuskan mengenai masalah yang akan
diteliti yaitu:
1. Faktor apa saja yang mempengaruhi
kesuksesan sistem teknologi informasi
didalam pemberian layanan informasi
Kewirausahaan pada BSI Entrepreneur
Center (BEC)?
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2.

Bagaimana bentuk model yang sesuai
untuk mengkaji kesuksesan sistem
teknologi informasi?
3. Bagaimana tingkat signifikasi hubungan
kausal antar faktor-faktor dalam model
kesuksesan sistem teknologi informasi ?
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang
mempengaruhi
kesuksesan
sistem
teknologi informasi layanan informasi
Kewirausahaan pada BSI Entrepreneur
Center (BEC).
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk
model yang sesuai untuk mengkaji
kesuksesan sistem teknologi informasi
pemberian
layanan
informasi
Kewirausahaan.
3. Untuk menguji signifikasi hubungan
kausal antar faktor-faktor dalam model
kesuksesan sistem teknologi informasi.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
bukti empiris tentang model kesuksesan sistem
teknologi informasi bagi BSI Entrepreneur Center
(BEC), hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan umpan balik untuk meningkatkan
pelayanan sistem teknologi informasi pada BSI
Entrepreneur Center (BEC).
BAHAN DAN METODE
Metode Olah Data Dengan Structural Equation
Model (SEM)
Penelitian ini menggunakan model berbasis
teori yang dikembangkan merupakan adopsi model
kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean
2003 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.1
berikut:

Sumber: Hasil penelitian (2016)
Gambar 1. Model Berbasis Teori
Membangun Diagram Jalur (path diagram)
Tujuan pembuatan path diagram adalah untuk
memudahkan peneliti dalam melihat hubungan
kausalitas yang ingin diuji. Hubungan antar
konstruk ditunjukan oleh anak panah.
Anak panah yang mengarah dari konstruk satu
ke konstruk lainnya menunjukan hubungan
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kausalitas. Pada penelitian ini, path diagram dapat
dilihat pada gambar 2. berikut :

Gambar 2. Model awal
Memilih Matriks Input dan Estimasi Model
Karena penelitian ini ditujukan untuk menguji
hubungan kausalitas sebagaimana yang diuraikan
dalam hipotesis, maka matriks kovarian yang
dipilih untuk digunakan sebagai data input dalam
estimasi parameter dan pengujian model yang
menggunakan pendekatan SEM. Teknik estimasi
yang akan digunakan adalah Maximum Likelihood
Method (default program AMOS).
Uji Asumsi Model
1. Ukuran Sampel
Asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam
analisis SEM adalah jumlah sampel yang
memenuhi kaidah analisis. Menurut Sekaran
(2003) analisis SEM membutuhkan sampel
paling sedikit 5 kali jumlah variabel indikator
yang digunakan. Teknik maximum likelihood
estimation (ML) membutuhkan sampel
berkisar antara 100-200 sampel.
2. Normalitas
Evaluasi normalitas dilakukan dengan
menggunakan kriteria critical ratio skewness
dan dan critical ratio curtosis value yang
berada antara -2.58 dan 2.58 pada tingkat
signifikasi 0.01 (Ghozali, 2008, p. 84).
3. Outliers
Deteksi terhadap multivariat outlier dilakukan
dengan memperhatikan nilai mahalanobis
distance tabel yang berdasarkan nilai X2 tabel.
Dapat disimpulkan bahwa semua kasus
mempunyai nilai mahalabonis distance hitung
> X2 tabel, berarti menunjukan adanya
mutivariat outlier.
4. Multikolinearitas dan Singularitas
Multikolinearitas dan Singularitas dapat
dideteksi dari determinan matrik kovarians,
jika nilai dari determinan matriks kovarians
sangat besar atau jauh dari angka nol, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
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masalah multikonearitas dan singularitas pada
data yang dianalisis, sehingga data dinyatakan
valid.
Pengujian Uji Validitas dan Reliabilitas
A. Uji Validitas
Validitas
digunakan
untuk
menguji
kemampuan (keakuratan) suatu indikator
sehingga dapat mewakili suatu variabel laten.
Pengujian
validitas
dilakukan
dengan
memeriksaan terhadap tingginya muatan faktor
standar atau λ (standardized loading factor) ≥
0.50 untuk λ.
B. Uji Reliabilitas
1. Composite Reliability
Reliability adalah ukuran mengenai
konsistensi internal dari indikatorindikator
sebuah
konstruk
yang
menunjukan derajat sampai dimana
masing-masing
indikator
itu
mengindikasikan sebuah konstruk laten
yang umum. Nilai yang digunakan untuk
sebuah tingkat reliailitas yang diterima
minimal 0.70. (Ghozali, 2008, p. 233)
Composite realibility diperoleh dengan
rumus sebagai berikut :

 std. loading 
 std. loading    
2

Construct - Reability 

2

j

2. Variance Extracted
Nilai varianve extracted yang tinggi dapat
menunjukan bahwa indikator-indikator
telah mewakili secara baik konstruk laten
yang dikembangkan dan nilai yang
direkomendasikan adalah minimal 0.50
(Ghozali, 2008, p. 233)
Variance Extracted dapat diperoleh
melalui rumus sebagai berikut :

 std. loading
 std. loading   
2

Variance extracted



2

j

Uji Kesesuaian Model
Hipotesis yang diajukan untuk menguji
kesesuian model secara menyeluruh, dinyatakan
dalam hipotesis deskriptif H0 dan H1 sebagai
berikut :
H0 = ∑p = ∑s
Matriks varians-kovarians sampel sama (tidak
berbeda) dengan matriks varians-kovarians
populasi dugaan, artinya model fit atau diterima.
H1 = ∑p ≠ ∑s
Matriks varians-kovarians sampel tidak sama
(berbeda) dengan matriks varians-kovarians
populasi dugaan, artinya model tidak fit atau tidak
diterima.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel
KS

KI

KP

P

Tabel 1. Uji Validitas
Indikator Estimasi Keterangan
X1
.417
valid
X2
.457
valid
X3
.433
valid
X4
.522
valid
X5
.485
valid
X6
.494
valid
X7
.463
valid
X8
.370
valid
X9
.584
valid
X10
.564
valid
X11
.524
valid
X12
.582
valid
X13
.594
valid
X14
.511
valid
X15
.632
valid
X16
.423
valid
X17
.584
valid
X18
.551
valid
X19
.377
valid
X20
.559
valid
X21
.563
valid
X22
.605
valid
X23
.618
valid
X24
.618
valid
X25
.585
valid
Y1
.268
valid

ISBN: 978-602-72850-1-9
Y2
.419
Y3
.550
KPG
Y4
.550
Y5
.567
Y6
.593
Y7
.532
Y8
.607
MB
Y9
.605
Y10
.662
Y11
.673
Y12
.546
Y13
.541
Y14
.056
Sumber: Hasil penelitian (2016)

valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
Tidak valid

Berdasarkan hasil output standardized loading
estimate pada tabel diatas, secara keseluruhan nilai
loading factor variabel indikator dengan N=130
pada signifikansi 5% diatas 0.176, (konstruktor
yang valid) kecuali indikator Y14 nilainya kurang
yaitu 0.56 sehingga harus dihapus.
Pembentukkan Model setelah Uji Validitas dan
Reliabilitas
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas,
maka didapatkan model sementara seperti yang
tertera pada gambar dibawah ini :

Sumber: Hasil penelitian (2016)
Gambar 3. Model Penelitian setelah Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Kesesuaian Model
Berdasarkan gambar 4.1, diperlihatkan bahwa
model teori yang diajukan pada penelitian ini tidak
sesuai dengan model populasi yang diobservasi,
karena nilai P di bawah nilai yang
direkomendasikan yaitu kurang dari 0.05.
INF-208

Dikarenakan nilai output tidak memenuhi standar
Goodness of Fit Model yang dapat di Jelaskan
dalam tabel berikut.
No
1

Tabel 2. Hasil Goodness of Fit Model
Goodness of Fit
Cut off Value
Chi Square
Mendekati 0
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1268,143
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2
Probability
3
CMIN/DF
4
GFI
5
RMSEA
6
AGFI
7
TLI
8
IFI
Sumber : Data diolah
Estima
te
KP
G

ISBN: 978-602-72850-1-9
> 0,05
< 2,00
>0.90
< 0.08
> 0.90
> 0.90
> 0.90

S.E.

<-.08
P
.198
0
<-.09
MB
P
.446
9
<-- KP
.15
MB
.740
G
3
Sumber: Hasil penelitian (2016)

0,000
653
0,686
0,085
0,644
0.771
0,791

C.R.
2,46
8
4,52
6
4,84
1

P
,01
4
***
***

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa hasil
output tidak memenuhi persyaratan Cut Off Value,
maka Langkah berikutnya dilanjutkan dengan
menggunakan model jalur (path analysis).
Persamaan Model Analisis Jalur
Jika dalam praktik hasil analisis SEM sering
tidak memuaskan, atau dengan kata lain bahwa
jika kriteria kelayakan sebuah model sulit untuk
dipenuhi, sebagai contoh banyak model yang
mempunyai angka GFI,AGFI, atau CMIN/DF
yang jauh dari kriteria layak, jika dengan
penambahan data dan atau proses modifiksi model
hasil uji kelayakan tetap tidak memuaskan,
alternatif mengubah model menjadi path diagram
dan selanjutnya dilakukan path analysis patut
dipertimbangkan (singgih:2012:119)
Model Jalur (Path Analysis)
Setelah dilakukan modifikasi model dengan
analisis jalur, didapatkan model seperti yang
tertera pada Gambar 4.2 berikut:

Sumber: Hasil penelitian (2016)
Gambar 4. Uji Signifikasi Model Jalur
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Sumber: Hasil penelitian (2016)
Gambar 5. Model Penelitian dengan Diagram
Jalur setelah Uji Signifikasi
Tabel 3 Regression Weights (Standardized
Regression Weights: (Group number 1 - Default
model)
Estimate
KPG <--- P
.344
MB <--- P
.397
MB <--- KPG .363
Sumber: Hasil penelitian (2016)
Tabel 4. Squared Multiple Correlations
Estimate
P
,108
KPG
.372
MB
.420
Sumber: Hasil penelitian (2016)
Dari data hasil estimasi diatas dapat dilihat
bahwa variabel Penggunaan (P) memiliki pengaruh
positif terhadap Kepuasan penguna (KPG) dengan
nilai Koefisien Standaridized 0.344, selanjutnya
variabel pemakaian (P) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Manfaat Bersih (MB) sebesar
nilai Koefisien Standaridized sebesar 0.397,
begitu juga halnya Kualitas Penguna (KPG) juga
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Manfaat
Bersih
dengan
nilai
Koefisien
Standaridized sebesar 0.363, Besarnya nilai
koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai
Squared Multiple Correlation dengan nilai P
sebesar 0,108, KPG sebesar 0.372 dan nilai MB
sebesar 0.420
Tabel 5. Intercepts: (Group number 1 - Default
model)
Estimate S.E.
C.R.
P
P
6,943
.864
8,031 ***
KPG
8.208
1.022 8,031 ***
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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Estimate S.E.
MB
22,888
2,850
Sumber: Hasil penelitian (2016)
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C.R.
8,031

P
***

Nilai pada Intercept nilai MB sebesar 22,888 akan
menjadi nilai konstanta dalam persamaan regresi,
sehingga dapat kita tulis:
MB = 22,888 +β1 KPG + β2 P
MB = 22,888+ 8.208 KPG + 6,943 P
Dari persamaan regresi diatas dapat di jelaskan
bahwa variabel MB (Manfaat Bersih) dapat di
jelaskan sebesar nilai (22.888) dari kepuasan
pelanggan (KPG) dan nilai penggunaan atau P
yakni semakin besar dan positif nilai Kepuasan
Pelanggan (KPG), maka semakin besar pula
Manfaat Bersih (MB) yang di hasilkan dari
pengukuran keefektifan dan penerapan sistem
informasi, begitu juga halnya untuk variabel nilai
pemakaian, semakin besar pemakaian (pengunaan)
sistem teknologi informasi pada BSI Entrepreneur
Center (BEC) Jakarta, maka semakin besar pula
manfaat bersih yang di dapatkan oleh si pemakai
yang di jelaskan dalan nilai persamaan regresi
sebesar (6.943)
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian penelitian ini.
KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
tentang
Pembuktian Model Delone Dan Mclane Pada
Sistem Teknologi Informasi Kewirausahaan
Kampus Studi Kasus Pada : Bsi Entrepreneur
Center (BEC) disimpulkan bahwa :
Pada Uji kesesuaian model, model teori yang
diajukan pada penelitian ini tidak sesuai dengan
model populasi yang diobservasi, karena nilai P di
bawah nilai yang direkomendasikan yaitu kurang
dari 0.05. Dikarenakan nilai output tidak
memenuhi standar Goodness of Fit Model
Hasil pengolahan data diatas terbukti bahwa
variabel Penggunaan (P) memiliki pengaruh positif
terhadap Kepuasan penguna (KPG) dengan nilai
Koefisien Standaridized 0.344, selanjutnya
variabel pemakaian (P) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Manfaat Bersih (MB) sebesar
nilai Koefisien Standaridized sebesar 0.397,
begitu juga halnya Kualitas Penguna (KPG) juga
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Manfaat Bersih (MB) dengan nilai Koefisien
Standaridized sebesar 0.363, Besarnya nilai
koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai
Squared Multiple Correlation dengan nilai P
sebesar 0,108, KPG sebesar 0.372 dan nilai MB
sebesar 0.420
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

Dari persamaan regresi diatas dapat di jelaskan
bahwa variabel MB (Manfaat Bersih) dapat di
jelaskan sebesar nilai (22.888) dari kepuasan
pelanggan (KPG) dan nilai pemakaian atau P yakni
semakin besar dan positif nilai kepuasan
pelanggan, maka semakin besar pula manfaat
bersih yang di hasilkan dari pengukuran
keefektifan dan penerapan sistem informasi, begitu
juga halnya untuk variabel nilai pemakaian,
semakin besar pemakaian (pengunaan) sistem
teknologi informasi pada BSI Entrepreneur Center
(BEC) Jakarta, maka semakin besar pula manfaat
bersih yang di dapatkan oleh si pemakai yang di
jelaskan dalan nilai persamaan regresi sebesar
(6.943).
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