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Abstrak. Sistem informasi merupakan hal penting dalam suatu instansi. Seiring
perkembangan dunia informasi, perpustakan menunjukkan banyak perubahan.
Perpustakaan pada saat ini bukan hanya tempat menyimpan dokumen semata akan
tetapi perkembangannya menjadi pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan.
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sorong sudah memiliki sistem informasi
berbasis website. Salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan
penerapan suatu sistem informasi adalah kepuasan pengguna, yang dapat diuji
menggunakan metode End User Computing Satisfaction (EUCS). Tujuan dari metode EUCS
adalah mengevaluasi kelayakan sistem yang dijadikan sebagai software otomasi
perpustakaan. Dalam penelitian ini digunakan lima variabel independen yaitu isi, akurasi,
bentuk, kemudahan penggunaan, ketepatan waktu dan satu variabel dependen yaitu
kepuasan mahasiswa pengguna. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Sorong tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 8000 orang, dan
jumlah sampel sebanyak 444 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
adalah sampel random. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel isi memiliki tingkat penilaian tertinggi pada
level P yang berarti puas, sedangkan variabel akurasi, bentuk, kemudahan dalam
penggunaan dan ketepatan waktu memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang
berarti cukup. Namun keberhasilan penggunaan website tidak hanya ditentukan oleh isi
website itu sendiri, melainkan semua indikator berperan penting dalam keberhasilan
tersebut.
Kata Kunci : kepuasan pengguna, metode eucs, situs website
Abstract. Information system is important in institution. As the information world grows, the
library shows a lot of changes. The library is at the moment not just a cache of documents
but the development becomes a center of information and science resources.
Muhammadiyah Sorong University library already has a website based information system.
One of the important factors that can determine the successful application of an information
system is user satisfaction, that can be tested by using End User Computing Satisfaction
(EUCS) method. The purpose of EUCS method is to evaluate the worthiness of the system that
used as library automation software. The research used five independent variable that are
content, accuracy, format, easy of use, timeliness and one dependent variable is user
satisfaction. Population in this research is all of Muhammadiyah Sorong University’s student
that study period on 2018/2019 are 8000 people and the number of sample are 444 people.
Sampling techniques in the research is random samples. Data collection was done using
questionnaires. The conclusion of the research is content variable has the highest assessment
level on P level, it means satisfied, while accuracy, format, easy of use and timeliness have
the highest assessment level on N level, it means sufficient. The success in the use of website
is not simply determined by the contents of the website itself, but all of indicators play an
important role in such success.
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1. PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat dan amat pesat. Orang dengan cepat mendapatkan informasi
hanya dengan hitungan detik saja. Ditambah lagi dengan akses dapat diperoleh dimana saja. Sistem informasi
merupakan hal penting dalam suatu instansi. Seiring perkembangan dunia informasi perpustakan menunjukkan
perubahan. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan dokumen semata akan tetapi perkembangannya
menjadi pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan serta sumber belajar. Sebagai pusat informasi
perpustakaan dengn berbagai institusi lainnya maka teknologi informasi untuk mengolah data dan informasi
dalam aktivitas keseharian. Pemilihan sistem informasi bagi perpustakaan diperlukan dalam menghadapi
pekembangan teknologi informasi yang mampu terimplementasi dengan baik dan dapat diterima penggunanya.
Universitas Muhammadiyah Sorong terletak di Papua Barat. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sorong
sudah memiliki sistem informasi berbasis web. Pembagian fungsi dan tugas pokok perpustakaan telah ditrntukan
pustakawan mengerjakan kegiatan secara bersama-sama. Setelah menerapkan sistem informasi Perpustakaan,
menjadi hal yang penting bagi perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan penerapan tersebut. Salah satu
faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi adalah kepuasan pengguna.
Sistem ini merupakan informasi perpustakaan yang sudah dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah
Sorong. Sistem ini meliputi alur pencarian buku, keaktifan keanggotan perpustakaan, penginputan buku serta
pemberian informasi seputar perpustakaan. Secara praktis melalui studi pendahuluan, penulis menemukan
bahwa sampai saat ini sistem informasi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sorong belum pernah di
evaluasi berdasarkan faktor kepuasan berdasarka persepsi penggunanya. Akibat sistem belum memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna sehingga cenderung membuat pengguna merasa kurang puas saat
menggunakannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan adanya pengujian sistem informasi perpustakaan bahwa
keberhasilan atau kegagalan penerapan sistem informasi bisa diukur dangan indikator kepuasan pengguna.
Pengujian ini dapat menggunakan End user Computing Satisfaction (EUCS). Tujuan dari metode EUCS untuk
evaluasi kelayakan sistem untuk dijadikan sebagai software otomasi perpustakaan dari segi isi, akurasi, format,
relevansi, kemudahan dalam mencapai kepuasan pengguna akhir. Berdasarkan latar belakang maka penulis
berpendapat bahwa perlu adanya penelitian penerapan sistem informasi perpustakaan.

2. LANDASAN TEORI
Model Penerimaan Sistem Informasi
Unsur penting dalam penerapan sebuah sistem informasi adalah penerimaan terhadap sistem informasi itu
sendiri. Bagi sorganisasi, sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu untuk pencapaian tujuan organisasi
melalui penyediaan informasi. Kesuksesan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem
dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi dengan baik, tetapi juga bagaimana pengguna mau
menerima dan menggunakannya, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. (Muawarmah, 2015)
Sistem informasi dapat didefinisikan suatu sistem di dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orangorang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang di tujukan untuk mendapatkan jalur
komunikasi penting, memproses tipe transakasi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang
lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi
untuk pengambilan keputusan yang cerdik menurut Hartono dalam Rusydi (2015)
Penerimaan terhadap sistem informasi dapat diukur dengan beberapa evaluasi yang sudah dikembangkan saat
ini. Ada beberapa model evaluasi yang digunakan untuk mengukur penerimaan sebuah sistem informasi yang
digunakan oleh organisasi atau institusi. Salah satu contoh model evaluasi yang sering digunakan untuk
mengukur penerimaan sistem informasi adalah End User Computing Satisfaction (EUCS).
End User Computing Satisfaction (EUCS)
End User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dari
pengguna suatu sistem aplikasi dengan membangingkan antara harapan dan kenyataan dari sistem informasi
(Indah, 2018.)
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End user Computing Satisfaction (EUCS) merupakan evaluasi secara keseluruhan atas sistem informasi yang
digunakan oleh pengguna sistem informasi sehubungan dengan pengalaman penggunaan sistem informasi
tersebut. Menurut Suzanto dalam (Indah 2018).
End user Computing Satisfaction. (EUCS) diperkenalkan pertama kalinya oleh Doll & Torkzadeh’s. Tarkazadeh &
Doll dalam (indah 2018) memaparkan bahwa dalam mengukut tingkat kepuasa pemakai terdapat lima faktor
yang dapat mempresentasikan kepuasan pemakai. Lima faktor tersebut adalah: isi (content), akurasi
(accuration), bentuk (format), kemudahan penggunaan (ease of use) ketepatan waktu (timelines).

3. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan terdiri dari empat tahapan yaitu :
1.

2.

Eksplorasi konsep
Pada tahap pertama yaitu eksplorasi konsep, dijelaskan bahwa berdasarkan perumusan masalah yang
telah ditetapkan sebelumnya, dilakukan studi literatur mengenai konsep yang akan digunakan dalam
penelitian yaitu konsep sistem informasi, kepuasan, kepuasan pengguna, metode EUCS. Pada tahap
pertama ini juga dilakukan observasi penggunaan sistem informasi yang ada pada perguruan tinggi yang
digunakan sebagai studi kasus di Universitas Muhammadiyah Sorong. Hasil studi literatur dan observasi
menghasilkan konsep dan data yang digunakan sebagai dasar dalam analisis.
Analisis
Pada tahap analisis dilakukan analisis konsep sistem informasi, analisis kepuasan pengguna, analisis
kepuasan pengguna menggunakan metode EUCS, dan analisis construct atau indikator kepuasan pengguna.
sistem informasi Indikator dalam penelitian akan dijadikan dasar dalam pembuatan pertanyaan dalam
kuesioner.

3.

Pengumpulan dan analisis data
Pada tahap pengumpulan dan analisis data dilakukan pembuatan instrumen pengukuran berupa kuesioner,
pengumpulan data dan analisis data. Penyebaran data kuesioner dilakukan di Universitas Muhammadiyah
sorong dengan responden mahasiswa. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis
statistik inferensial. Hasil dari pengumpulan data kuesioner akan diolah dan dianalisis sehingga
menghasilkan kesimpulan.

4.

Kesimpulan
Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan

Gambar 1. Model Dasar End Using Computing Satisfaction (EUCS)
Metode EUCS dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh, 1998. Metode ini telah banyak di uji coba oleh peneliti lain
untuk menguji realibilitasnya dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan walaupun
instrumen ini telah diterjemahkan dalam Bahasa yang berbeda-beda. Evaluasi menggunakan metode ini lebih
menekankan pada kepuasan pengguna akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai lima variabel yaitu
Content, Accuracy, Format, Ease of Use, dan Timeliness.
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Doll et al telah menyusun item-item pertanyaan dalam penelitian EUCS, pertanyaan-pertanyaan inilah yang
diadopsi dan digunakan sebagai pedoman pembuatan kuesioner untuk responden. Adapun daftar item
pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 1:
Tabel 1. Rancangan Kuesioner
Dimensi
EUCS
Conten

Accuracy

Format

ID
Pertanyaan
C1
C2
C3
C4
A1
A2
F1
F2
F3

Ease of Use
Timeliness

E1
E2
T1

T2
Variabel Penelitian

Pertanyaan
Isi dari informasi di situs web sesuai kebutuhan anda
Isi dari informasi di Situs Web mudah dipahami
Isi dari informasi di Situs Web sudah lengkap
Isi dari informasi di Situs Web sangat jelas
Situs Web sudah menampilkan informasi yang benar dan akurat
Setiap link di situs web yang anda klik selalu menampilkan halaman web yang
sesuai
Desain tampilan Situs Web memiliki pengaturan warna yang menarik
Desain tampilan situs web memiliki layout yang memudahkan pengguna
Desain tampilan Situs Web memiliki struktur menu dan link yang mudah
dipahami
Situs Web sangat mudah digunakan
Situs Web mudah diakses dari mana saja dan kapan saja
Informasi tentang yang Anda butuhkan dengan cepat diperoleh melalui Situs
Web
Situs Web selalu menampilkan informasi yang terbaru

Sesuai dengan tujuan penelitian maka variabel penelitian ini adalah terbagi atas dua yaitu variabel independen
(variabel bebas) dan dependen (terkait). Menurut Sugiyono dalam Setiawan, Anwar, Sriwahyuni (2017)
menyatakan bahwa “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen”, sehingga dalam penelitian ini variabel independennya terdiri
dari faktor content, accuracy, format, easy of use, dan timelineness. Kemudian Menurut Sugiyono dalam
Setiawan, Anwar, Sriwahyuni (2017) mengemukakan bahwa “variabel dependen merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen”. Penelitian ini memiliki variabel
terikat (dependen) yaitu kepuasan atau satisfaction mahasiswa pengguna Sistem Informasi Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Sorong.
Jenis dan Sumber Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuisioner berupa pertanyaan terbuka
terhadap responden. Data dalam penelitian ini yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data
yang diperoleh langsung dari Mahasiswa atau responden dan pengamatan langsung di lapangan sebagai sampel
yang menggunakan Sistem Informasi perpustakaan Universitas Muhammadiayah Sorong.
Populasi dan Sampel
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampel
random. Objek penelitian ini adalah mahasiswa pengguna sistem informasi perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sorong. Penulis membuat kuesioner online dengan fasilitas google form dengan jumlah
responden 444 mahasiswa dari total kurang lebih 8.000 mahasiswa.
Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengukuran menggunakan lima tingkat prefensi jawaban dalam penelitian ini dengan pilihan Untuk
pengukuran data yang didapat dari pengisian kuesioner digunakan skala Likert yaitu Sangat Puas (SP), Puas (P),
Netral (N), Tidak Puas (TP) dan Sangat Tidak Puas (STP). Kuisioner yang dipakai sebagai instrumen penelitian
dibagikan kepada Mahasiswa menggunakan skala likert lima point sebagai pengukuran. Pengolahan data
dilakukan dengan melakukan pengujian prayarat analisis, Regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.
Dalam analisis deskriptif dicari interval kelas pada setiap variabel, dan juga menentukan tingkat pencapaian
responden pada masing-masing variabel, rumus yang digunkan adalah:
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𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
𝑥100%
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
Dari hasil yang diperoleh menggunakan rumus tersebut, nilai pencapaian responden digunakan klasifikasi jika
nilai tingkat pencapaian responden 90%-100% (sangat bagus), 80%-89% (bagus), 70%-79% (Cukup), 60%-69%
(tidak Bagus), dan 0%-59% (sangat tidak bagus). (Setiawan,Anwar, Titi 2017)
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 =

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator kepuasan menggunakan EUCS adalah :
1. Dimensi konten atau isi (content) yaitu mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari sistem yang
ada. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem dan informasi
yang dihasilkan oleh sistem.
2. Dimensi akurasi (accuracy) mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima
input kemudian megolahnya menjadi informasi.
3. Dimensi format atau bentuk mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan program aplikasi itu sendiri.
4. Dimensi kemudahan dalam penggunaan (ease of use) mengukur kepuasan pengguna atau user friendly
dalam menggunakan sistem seperti proses memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi.
5.

Dimensi Ketepatan Waktu (Timeliness) yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu
sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penggun.

Rangkuman dibuat sepirti contoh dalam bentuk Tabel 2 terkait jawaban responden:
Tabel 2. Jawaban reponden terhadap pertanyaan yang digunakan untuk mengukur indikator EUCS.
NO.

INDIKATOR

STP

TP

N

P

SP

1

ISI

11

48

153

162

70

2

AKURASI

55

85

169

95

40

3

FORMAT

27

73

151

142

51

4

KEMUDAHAN DALAM
PENGGUNAAN

54

88

150

104

48

5

KETEPATAN WAKTU

41

104

166

90

43

Level kepuasan:
STP
: Sangat Tidak Puas
TP
: Tidak Puas
N
: Cukup
P
: Puas
SP
: Sangat Puas
Dari tabel jawaban responden tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa.
1. Dari Indikator isi memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level P yang berarti PUAS.
2. Dari Indikator Akurasi memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang berarti CUKUP.
3. Dari Indikator Format memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang berarti CUKUP.
4. Dari Indikator Ketepatan Waktu memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level C yang berarti CUKUP.
1. Dari Indikator Kemudahan dalam penggunaan memiliki tingkat penilaian tertinggi pada level N yang
berarti CUKUP

5. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan Sistem Informasi perpustakaan di Universitas
Muhammadiyah Sorong dengan menggunakan metode EUCS (End-User Computing Satisfaction) Variabel
penelitian meliputi content, accuracy, format, user of use, timelineness. Penerapan Metode End-user Computing
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Satisfaction merupakan salah satu solusi untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna Sistem Informasi
perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sorong. Proses analisa dilakukan dapat memberikan rekomendasi
serta saran agar kiranya meningkatkan kualitas dari web perpustakaan. Keberhasilan penggunaan web
perpustakaan tidak hanya bergantung kepada konten web perpustakaan itu sendiri tetapi yang tidak kalah
penting adalah sikap pengguna web perpustakaaan.

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Fitriansyah & Ibnu Harris (2018) Pengukuran Kepuasan Pengguna Situs Web Dengan Metode End User
Computing Satisfaction (EUCS), Jurnal Sistem Informasi Volume: 02, Number: 01.
Asti Shofi Damayanti, Yusi Tyroni Mursityo & Admaja Dwi Herlambang (2018) Evaluasi Kepuasan Pengguna
Aplikasi Tapp Market Menggunakan Metode EUCS (End User Computing Satisfaction), Jurnal Pengembangan
Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 2, No. 11.
Heri Sudibyo, Bambang Soedijono W.A., Henderi. Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Pada Penerapan Sistem
Informasi Pendidikan (DAPODIKMEN) (Studi Kasus: Dindikbudpora Kabupaten Purworejo), Jurnal Ekonomi dan
Teknik Informatika Vol. 5 N0. 8.
I Gusti Ngurah Satria Wijaya & I Wayan Kayun Suwastika (2017). Analisis Kepuasan Pengguna Elearning
Menggunakan Metode End-User Computing Satisfaction, E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali.
Indah Purwandani (2018). Pengukuran Tingkat Kepuasan Mahasiswa Pengguna Elearning dengan Menggunakan
End User Computing (EUC) Satisfaction Studi Kasus: Akademi Bina Sarana Informatika. Seminar Nasional Inovasi
dan Tren (SNIT).
Jorry Karim & Marlin Lasena (2017). Analisis Kebijakan E Procurement Di Pemerintah Provinsi Gorontalo
Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Dan end User Computing Satisfaction, Ilkom Jurnal Ilmiah
Vol 9, No. 3.
Purwandani Indah, M. Kom. (2018). Pengukuran Tingkat Kepuasan Mahasiswa Pengguna Elearning dengan
Menggunakan End User Computing (EUC) Satisfaction Studi Kasus: Akademi Bina Sarana Informatika, Prosiding
SNIT Vol 1, No.1, Hal. A-112 – A-117.
Lovri Dahliana, Zulhendra & Ahmaddul Hadi (2014). Kontribusi End - User Computing Satisfaction Terhadap
Kepuasan Pengguna Website Portal Akademik Pada Sistem Smart Campus Universitas Negeri Padang. Jurnal
Vokasional Teknik Elektronika & Informatika, Vol. 2, No. 2.
Nandi Pinto Setiawan, Muhammad Anwar & Titi Sriwahyuni (2017). Analisis Kepuasan Pengguna Sistem
Informasi Terpadu (Sister). Jurnal Vokasional Teknik Elektronika & Informatika, Vol. 5, No. 2.
Nurmaini Dalimunthe, Cici Ismiati (2016). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Online Public Access Catalog
(OPAC) Dengan Metode EUCS (Studi Kasus: Perpustakaan UIN SUSKA Riau). Jurnal Rekayasa dan Manajemen
Sistem Informasi, Vol.2, No.1.
Rusydi Umar, Ikhsan Koko (2015) Rance Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Lokasi Di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Yang Didukung Oleh Fotografi. Simposium Nasional Teknologi Terapan (Sntt) 3.

519

