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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji keberhasilan penerapan atau implementasi SIAKAD dilihat dari kepuasan 

mahasiswa sebagai pengguna. Responden pada penelitian ini berfokus pada mahasiswa STMIK Bani Saleh 

tingkat strata I pada jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi yang sedang menempuh semester 6 

dan 8, dengan jumlah populasi sebanyak 448 responden dan jumlah sample sebanyak 168. Survey ini 

bersifat deskriptif, kuantitatif serta menggunakan teknik pengumpulan angket berupa observasi dan 

penyebaran kuesioner agar diperoleh data yang diperlukan. Instrument pada penelitian ini yaitu untuk 

mengukur variabel yang telah ditetapkan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Model yang 

dipakai pada survey ini mengacu pada Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan McLean yang telah 

diperbaharui. Tujuan dari penelitian pada proyek SIAKAD ini adalah untuk memahami pengaruh variabel 

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

quality) terhadap kepuasaan pengguna (user satisfaction). Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasaan 

pengguna SIAKAD STMIK Bani Saleh.  

 

Kata kunci: SIAKAD, system quality, information quality, service quality, user satisfaction 

 

ABSTRACTS 

This study examines the success of the implementation or implementation of SIAKAD seen from student 

satisfaction as users. Respondents in this study focused on STMIK Bani Saleh undergraduate students in 

the Department of Informatics and Information Systems who were taking semesters 6 and 8, with a 

population of 448 respondents and a total sample of 168. This survey is descriptive, quantitative and uses 

questionnaire collection techniques in the form of observation and distributing questionnaires in order to 

obtain the necessary data. The instrument in this study is to measure the variables that have been 

determined by using the validity test and reliability test. The model used in this survey refers to the updated 

Delone and McLean Information System Success Model. The goal of this research on the SIAKAD project 

is to understand the impact of variable system quality (system quality), information quality (information 

quality), and service quality (service quality) on user satisfaction (user satisfaction). The results of this 

study indicate that the quality of the system, the quality of information and the quality of service have a 

positive and significant effect on the satisfaction of SIAKAD STMIK Bani Saleh users. 

 

Keywords : SIAKAD, system quality, information quality, service quality, user satisfaction 
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1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) yang terus meningkat, 

memacu manusia sebagai pengguna untuk terus 

siap dan mampu dalam menghadapi persaingan 

di era globalisasi ini. Teknologi Infomasi sudah 

menjadi kebutuhan dasar bagi setiap perusahaan 

terutama dalam menjalankan segala aspek 

aktifitas organisasi untuk mengembangkan 

produk, jasa, dan kemampuan yang akan 

memberikan keunggulan dalam pasar 

persaingan. 

Begitu juga dengan adanya sebuah sistem 

informasi akademik diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan 

kualitas daya saing, maka hal ini tentu akan 

mempengaruhi kualitas mutu pendidikan dan 

pelayanan bagi mahasiswa dan dosen, karena 

sistem informasi akademik memudahkan dalam 

pengolahan data administrasi akademik seperti 

data mahasiswa, data nilai, mata kuliah, 

penjadwalan, data dosen serta aktivitas biro 

administrasi akademik lainnya. 

Selama proses penyelesaian tugas akademik, 

terdapat kecepatan tertentu dalam 

menyelesaikan tugas dan menerima umpan balik 

dari guru dan siswa, seperti jadwal perpindahan 

dan bentrok ruangan, jaringan yang lambat saat 

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ketika 

penggunaan dilakukan dalam waktu bersama-

sama, dan terkadang untuk pengecekkan lihat 

nilai ada mata kuliah yang tidak tampil, serta 

kesulitan dalam mengambil mata kuliah yang 

mengulang. 

Dalam mengkaji pemasalahan yang ada, peneliti 

akan melakukan observasi dan menyebarkan 

kuesioner kepada mahasiswa jurusan Teknik 

Informasi dan Sistem Informasi pada semester 6 

dan 8 yang kurang lebih jumlah dari mahasiswa 

sekitar 448 mahasiswa, peneliti mengambil data 

responden hanya pada mahasiswa Strata I yang 

sedang menempuh semester 6 dan 8 karena 

diharapkan pada semester tersebut mereka 

adalah mahasiswa sebagai pengguna yang 

paling sering melakukan transaksi pada sistem 

siakad. Mulai dari penggunaan sistem dalam 

pengisian KRS, mendaftar ujian shift, Melihat 

nilai, mengajukan surat Keterangan dan surat 

pengantar KKP atau observasi, daftar 

mengulang/ remedial mata kuliah dan lain 

sebagainya. 

Peneliti akan fokus pada keberhasilan 

implementasi Sistem Informasi Akademik 

(SIAKAD) STMIK Bani Saleh di perguruan 

tinggi dengan menggunakan Model Sukses 

Sistem Informasi Delone dan McLean saat 

meninjau materi evaluasi Sistem Informasi 

Akademik (SIAKAD) STMIK Bani Saleh. Pada 

tahun 1992, model keberhasilan sistem 

dikembangkan. Sikap pengguna sistem sebagai 

penerima informasi ditentukan oleh dua 

karakteristik tersebut. Tergantung pada sistem 

dan kualitas informasi, serta kemauan pengguna 

sistem untuk memanfaatkan (atau tidak 

menggunakan) sistem. Model Delone dan 

Mclean dibuat sesederhana mungkin dan cukup 

valid digunakan untuk mengukur tingkat 

kualitas sistem pada semua jenis sistem 

informasi, serta uji validitas model tersebut pada 

tahun 2003 akan segera menerima jawaban dari 

para ahli terkait. Sebagai ukuran keberhasilan 

sistem informasi, model ini mencakup enam 

variabel: kualitas informasi, kualitas sistem, 

kualitas layanan, kepuasan pengguna, 

pengguna/pemakai, dan keuntungan bersih (net 

benefit). Dua faktor pertama dalam model 

keberhasilan sistem informasi Delone dan 

Mclean dari tahun 1992 adalah kualitas sistem 

dan kualitas informasi. Sikap pengguna sistem 

sebagai penerima informasi ditentukan oleh dua 

karakteristik tersebut. Tergantung pada sistem 

dan kualitas informasi, serta kemauan pengguna 

sistem dalam mendapatkan nilai lebih pada 

manfaat dari atau tidak menggunakan) sistem. 

Peneliti mengambil metode ini karena metode 

tersebut dianggap mampu menjelaskan tingkat 

kesuksesan sistem informasi akademik sebagai 

studentsite mahasiswa dan menjawab seberapa 

besar tingkat kepuasan pengguna. Hasil 

penulisan ini diharapkan dapat menjadi 

gambaran   dalam memperbaiki dan 

mengoptimalkan fungsi dari SIAKAD itu 
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sendiri untuk kedepannya, dimana SIAKAD 

juga merupakan salah satu fasilitas layanan yang 

tersedia untuk membantu mahasiswa 

mensukseskan studinya di STMIK Bani Saleh, 

dan digunakan mahasiswa untuk membantu 

meningkatkan prestasi akademiknya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, akan dilakukan 

penelitian untuk menguji pengaruh kualitas 

sistem informasi akademik di STMIK Bani 

Saleh terhadap kepuasan mahasiswa sebagai 

pengguna serta model yang digunakan ialah 

DeLone dan McLean (2003). 

2. METODE PENELITIAN 

2.1  Sumber Data 

 

Pada penelitian ini menggunakan jenis data 

yang terdiri dari pengumpulan data secara 

primer dan sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh dan dikumpulkan secara 

langsung oleh peneliti dengan melakukan 

survey yaitu dengan menyebarkan kuesioner 

melaui google form kepada mahasiswa strata 

satu jurusan Teknik Informatika (TI) dan Sistem 

Informasi (SI) semester 6 dan 8 yang menjadi 

sample penelitian (responden). Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dan 

kumpulkan dari pihak lain atau pihak eksternal. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari berbagai sumber seperti majalah ilmiah, 

media internet, buku-buku dan jurnal yang 

berkaitan dengan masalah(trouble) yang 

dihadapi. 

2.2  Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data pada penulisan ini 

dilakukan dengan menggunakan metode survey 

yaitu menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa 

sebagai responden melalui media google form 

yang terdiri beberapa item-item pertanyaan pada 

kuesioner sebagai instrument penelitian yang 

telah disiapkan. Variabel-varibel yang 

terkadung dalam data kuesioner diantaranya 

yang digunakan untuk menganalisis kepuasan 

pengguna SIAKAD : 

 

1.  Variabel Bebas (Independet 

Variable)Varibel bebas ini terdiri dari 

kualitas informasi (information quality), 

kualitas sistem (system quality), kualitas 

pelayanan (service quality) . 

2. Variabel Terikat (Variabel 

Dependent)Varibel terikat terdiri kepuasan 

pengguna (user satifaction). 

 

Varibel bebas dan varibel terikat tersebut dalam 

kuesioner akan diukur dengan menggunakan 

skala likert. Peneliti harus merancang banyak 

pertanyaan tentang masalah tertentu, dan 

responden harus memilih apakah mereka sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu/tidak tahu/netral, tidak 

setuju, atau sangat tidak setuju dengan 

pernyataan-pernyataan ini pada Skala 

Likert.Setiap pilihan jawaban memiliki bobot 

yang berbeda, dan semua tanggapan responden 

digabungkan menjadi satu tergantung pada 

bobotnya untuk mendapatkan satu skor pada 

topik tertentu.  [1]. 

2.3  Menentukan Metode 

 

Rangkaian metode penelitian STMIK Bani 

Saleh pada gambar 1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini mengkaji dampak penilaian 

kualitas SIAKAD terhadap kepuasan mahasiswa 

sebagai pengguna layanan yang diukur dengan 6 
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variabel menggunakan model keberhasilan 

Delone & McCelan yang dimodifikasi pada 

tahun 2003. Variable-variabel tersebut 

diantaranya kualitas sistem (system quality), 

kualitas informasi (information quality) dan 

kualitas layanan (service quality), pengguna 

(use), kepuasaan pengguna (user satisfaction) 

dan  net benefit. 

Berikut akan dipaparkan penjelasan dari 6 

variabel metode IS Succes Delone Mclean 

update 2003 : 

 

1. Kualitas Informasi (Information Quality) 

Nilai, keunggulan, urgensi, dan relevansi 

informasi yang dihasilkan semuanya 

berkontribusi pada kualitas informasi yang 

dihasilkan. Dalam mengukur Kualitas Informasi 

variable yang digunakan diperoleh dari 

penelitian Iivari yaitu akurasi, ketepatan waktu, 

kegunaan informasi, kelengkapan, dan 

kemudahan pemahaman [2]. 

 

2. Kualitas Sistem (System Quality) 

Kualitas sistem merupakan perpaduan kualitas 

dari segi perangkat hardware dan software 

didalam suatu sistem informasi. Fokus pada 

kualitas sistem dapat diketahui pada performa 

suatu sistem yakni seberapa baik kemampuan 

perangkat keras, perangkat lunak, dan 

kebijakan, serta prosedur sistem informasi 

dalam menyediakan suatu kebutuhan informasi 

bagi pengguna[3]. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur kualitas sistem diadaptasi dari 

penelitian Iivari, yaitu akurasi data, kehandalan, 

waktu respon, mudah digunakan, dan turnover 

cepat, dan konektivitas antar bagian. 

 

3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

 

Kualitas pelayanan difokuskan pada usaha untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pemakai 

serta ketepatan penyampaian dalam memenuhi 

harapan pemakai [4]. Kualitas pelayanan dapat 

dikatakan telah ideal, yaitu jika pelayanan yang 

diterima telah melebihi harapan konsumen. 

Tetapi sebaliknya, kualitas layanan dianggap 

buruk, jika kualitas layanan yang diterima oleh 

pengguna belum memenuhi sesuai ekspektasi. 

Dalam mengukur kualitas layanan, indikator 

digunakan pada penelitian Delone dan McLean 

diantaranya sikap peduli (emphaty), pelayanan 

yang cepat (responsiveness), pengetahuan yang 

baik (reliability), dilengkapi perlengkapan yang 

memadai (tangible), dan memberikan solusi atas 

permasalahan (assurance) [5]. 

 

4. Pengguna (Use) 

 

Pengunaan pada sistem informsi dilihat dari 

seberapa sering pengguna (user) menggunakan 

sebuah sistem informasi. Pada sistem informasi  

berdasarkan nilai, keunggulan, urgensi, dan 

relevansi informasi yang dihasilkan semuanya 

berkontribusi pada kualitas informasi yang 

dihasilkan. Variabel yang digunakan untuk 

mengukur Kualitas Informasi diadopsi dari 

penelitian Iivari yaitu akurasi, ketepatan waktu, 

kegunaan informasi, kelengkapan, dan 

kemudahan pemahaman. 

 

Sebagian peneliti menggunakan penggunaa 

nyata dengan mengukur berapa banyak 

permintaan informasi dari manajerial, atau 

dengan mencatat jumlah dari berapa banyak 

waktu koneksi yang dibutuhkan dari pengguna, 

jumlah penggunaan fungsi-fungsi pada 

komputer, jumlah catatan klien yang diproses, 

dan aktual biaya yang dibebankan pada 

penggunaan komputer. Disamping penggunaan 

nyata, penggunaan persepsi atau penggunaan 

subyektif dan penggunaan dilaporkan sendiri 

juga telah banyak digunakan. Dalam penggunaan 

persepsi ini dapat dilakukan menggunakan daftar 

pertanyaan untuk mengetahui tentang 

penggunaan sistem informasi yang dilakukan 

oleh manajer. 

 

5. Kepuasan Pemakai (User Satisfaction) 

 

Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai 

umpan balik yang diberikan oleh pengguna 
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setelah mereka menggunakan sistem informasi 

[4]. Sistem informasi dikatakan gagal ketika 

mereka tidak dapat memenuhi harapan 

penggunanya. Variabel yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan diadopsi dari penelitian 

Delone dan McLean, dan mereka adalah 

kepuasan informasi, kenikmatan, kepuasan 

komponen pendukung dan bermanfaat, dan 

kepuasan keseluruhan [5]. 

 

6. Manfaat Bersih (Net Benefit) 

 

Dampak keberadaan dan penggunaan sistem 

informasi terhadap kualitas kinerja pengguna, 

yang meliputi efek kerja, efektivitas, dan 

efisiensi, serta manfaat langsung, disebut sebagai 

manfaat bersih. Setelah sistem informasi 

diterapkan, hasil bersih yang diperoleh (Net 

Benefit) adalah hasil atau manfaat bersih yang 

dirasakan oleh individu dan organisasi. Davis 

pada tahun 1989 melakukan penelitian dengan 

menggunakan lima dari enam pertanyaan yang 

diturunkan dari skala manfaat yang dirasakan 

(perceived usefulness) yakni: usefullness in 

work, speed of acomplishing task, effectiveness, 

ease of job, dan job performance[6]. 

2.4  Hipotesis 

 

Hipotesis ini merupakan solusi jangka pendek 

dari rumusan masalah penelitian, mengacu pada 

model Delone & Mclean rumusan masalah 

penelitian ini dinyatakan kedalam butir-butir 

kalimat pertanyaan dalam bentuk kuesioner. 

Jawaban dikatakan sementara, karena jawaban 

tersebut didapatkan baru berdasarkan pada data-

data empiris yang diperoleh dari observasi serta 

pengumpulan data [7].  

Hipotesis berikut dirumuskan berdasarkan 

landasan teori dan metodologi penelitian telah 

diuraikan pada tabel 1 dibawah ini ; 

 

 

 

Tabel 1. Perancangan Uji Hipotesis 

 

1.     Kualitas informasi 

H1 Variabel kualitas informasi 

(Information quality) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction). 

 

2.     Kualitas Sistem 

H2 Variabel kualitas sistem (system 

quality) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengguna (user 

satisfaction). 

 

3.     Kualitas Layanan 

H3 Variabel kualitas layanan (system 

quality) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pengguna (user 

satisfaction). 

 

Dalam menguji hipotesis tersebut akan 

menggunakan metode Analisis regresi linier 

berganda dengan alat bantu komputer dan 

aplikasi program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) version 20,0 for Windows 

digunakan untuk melaksanakan studi regresi 

linier berganda ini.. 

2.5   Uji Instrumen Penelitian 

 

Berikut tahap uji instrument yang dilakukan 

diantaranya: 

a. Uji Validitas 

 

Setiap butir pertanyaan yang diajukan akan 

diukur uji validitasnya. Saat membandingkan 

hasil r-hitung dengan hasil r-tabel, df = n - 2 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika r-hitung 

> r-tabel, maka valid dan tidak perlu diambil 

dari daftar pertanyaan. [8]. Sehingga dapat 

disimpulkan jika r-hitung lebih besar dari r-tabel 

pada taraf kepercayaan tertentu, berarti 

instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas. 

Teknik yang digunakan dalam pengujian 
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validitas instrumen dalam penelitian ini adalah 

teknik korelasi product moment pearson 

menggunakan komputer dengan bantuan 

program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) version 20,0 for Windows. 

 

b. Uji Reliabilitas 

 

Kestabilan dan konsistensi jawaban responden 

terhadap pertanyaan kaitannya dengan 

konstruksi pertanyaan. Hal ini merupakan 

dimensi dari suatu variabel kemudian disusun 

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pada 

kuesioner diukur dengan menggunakan 

reliabilitas. Semua item pertanyaan dapat 

dikenai uji reliabilitas pada saat yang 

bersamaan. Jika koefisien Alpha Cronbach lebih 

besar dari 0,60 atau mendekati angka 1 (satu) 

maka instrumen tersebut dinyatakan 

reliabel/handal [8]. 

 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda menggunakan bantuan aplikasi 

software SPSS 20.0 dengan persamaan rumus 

sebagai berikut : 

 

Y = a + b1.X1+b2.X2+b3X3+ e……(1) 

Di mana : 

Y = variabel terikat  

X = variabel bebas 

a dan b = konstanta 

Dilihat berdasarkan rumusan tersebut, maka 

diharapkan kebenaran hipotesis Ho(1) dan Ha(1) 

sampai hipotesis Ho(3) dan Ha(3) selanjutnya 

dapat dibuktikan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Uji Validitas 

 

Hasil dari pengolahan uji validitas untuk 

menganalisis kepuasan pelayanan SIAKAD dari 

beberapa variabel diantaranya variabel 

Information Quality (X1), System Quality (X2), 

Service Quality (X3), dan User Satisfication 

(Y2). Pada uji validitas dapat diketahui jika 

hasil nilai r-hitung > r-tabel maka pertanyaan - 

pertanyaan dinyatakan valid. Hasil uji validitas 

valid atau tidak valid diuraikan  pada table 

berikut. 

 

 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 
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3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Pada Tabel dibawah ini menggambarkan dari 

hasil uji reliabilitas kuesioner kepuasan 

pelayanan SIAKAD dari sisi mahasiswa sebagai 

pengguna. 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Koefisien Alpha Cronbach digunakan untuk 

mengukur reliabilitas dalam penelitian ini, 

dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian 

menunjukkan kriteria penilaian, jika skor 

Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 maka instrumen 

kuesioner dianggap reliabel/handal. [8]. 

3.3  Pengujian Hipotesis 

 

a. Hasil Uji Analisis Linier Berganda 

 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear 

berganda digunakan agar dapat menjelaskan 

seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas 

akan mempengaruhi variabel terikat. Dalam 

melakukan analisis regresi linear berganda akan 

digunakan sebuah aplikasi SPSS Versi 20.0. 

 

 

 

Tabel 4. Model Kepuasan Pengguna Pada 

Analisis Linear Berganda 

 

Tabel 4 menunjukkan cara memperoleh nilai-

nilai konstanta dan koefisien regresi (α, β1, β2, 
dan β3) dari analisis regresi untuk menyusun 
persamaan berikut: 

 

Y = 0,158 + 0,326 (X1) + 0,271 (X2) + 0,523 

(X3) ......................... (1) 

 

Nilai konstanta (α) yang dihasilkan oleh 
koefisien ditunjukkan positif dalam persamaan di 

atas. Kepuasan pengguna (Y) dalam 

menggunakan SIAKAD dapat dinyatakan positif 

meskipun variabel kualitas informasi (X1), 

kualitas sistem (X2), dan kualitas layanan (X3) 

tidak ada. Selanjutnya, nilai koefisien dari 

variabel bebas atau independent (β1, β2, dan β3) 
semuanya positif, menyiratkan bahwa ketika 

variabel independent diantaranya kualitas 
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informasi (X1), kualitas sistem (X2), dan kualitas 

layanan (X3) meningkat, begitu juga dengan 

kepuasan pengguna SIAKAD. 

b. Hasil Uji Statistik -t 

Uji t-statistik dilakukan untuk melihat apakah 

setiap variabel independen(variabel bebas) 

mempengaruhi variabel dependen(variabel 

terikat) secara signifikan. 

Untuk model kepuasan pengguna (user 

satisfaction) SIAKAD, hasil pengujian dapat 

dilihat pada table 4. bahwa masing-masing 

variabel kualitas informasi (X1), kualitas sistem 

(X2) dan kualitas layanan (X3) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pengguna (user satisfaction) pada pengguna 

SIAKAD karena nilai signifikansinya kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,050), dari hasil tersebut 

dapat dinyatakan bahwa hasil diterima. Hasil uji 

hipotesis dapat dilihat pada tabel 5. berikut ini. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

a.  Kesimpulan 

Ketiga variabel tersebut, kualitas informasi (X1), 

kualitas sistem (X2), dan kualitas layanan (X3), 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pengguna SIAKAD. Demikian hal ini 

menunjukkan semakin baik kualitas informasi 

yang diberikan oleh pengguna SIAKAD STMIK 

Bani Saleh, maka semakin besar pula kepuasan 

pengguna SIAKAD STMIK Bani Saleh. Dalam 

contoh ini, kepuasan pelanggan di kalangan 

mahasiswa. 

Dan nilai yang memiliki pengaruh paling tinggi 

diantara variabel bebas tersebut adalah variabel 

kualitas informasi dengan nilai  t-statistik sebesar 

4.408 dengan nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 (0,000 < 0,050). 

b.  Saran  

Ide-ide yang harus disampaikan adalah untuk 

kepuasan mahasiswa pengguna SIAKAD 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. 

Selanjutnya pada hasil penelitian ini, tingkat 

kepuasan konsumen SIAKAD STMIK Bani 

Saleh dipengaruhi oleh semua variabel 

independen (kualitas sistem, kualitas informasi, 

dan kualitas layanan). Oleh karena itu, penulis 

merekomendasikan agar kualitas informasi 

khususnya kualitas sistem dan layanan yang 

diberikan oleh SIAKAD STMIK Bani Saleh 

lebih ditingkatkan lagi. 
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