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1.1 Latar Belnkang Penentnan I'okok BahaS1Hl
Pcrsaingan, pcmbahan dan kctidakpastian Illcwarnai Iingkungan bisnis. Untllk
itu dibutllhkan suatu sistcrn informasi y,mg Illalllpu menangkap, Illcncipta dan
Illelllanipulasi informasi internal dan eksternal sceam cfcktif, schingga manajemen
mellliliki pengetahuan untuk mcndeteksi seeam efcktif kapan perubahan kondisi
Illelllblltuhkan tanggapan stratcgis. Penggunaan sistcm informasi dihampkan dapat
membcri manh1at yang besar terhadap dunia bisnis yang sanga! kompetitif tersebut.
Kcsukscsan

pengcmbangan

kescsuaian harapan antara

sistclll

.IY,l/clII (fIla/VSI,

inlormasi

sanga! tcrgantung pada

pcmakai (users), sponsor dan customcr.

Pcngembangan sistclll inforlllasi rncmcrlukan snatu pereneanaan dan implementasi
yang hati-hati, lIntuk mcnghindari adanya pcnolakan tcrhadap sistel1l yang
dikcl1lbangkan . Oleh karcna itu perfu adanya partisipasi dari pemakai, dimana perlu
dikctahui sciauhl11ana partisipasi pcmakai pada liap tahap pcngembangan sistcl1l
infonnasi bam diakibatkan karcna tidak mcmperhatikan aspck organisasional.
Pcngcmbangan sistem meneakup kcputusan-keputusan di bagian l11anajemen
puneak lIntuk mCll1buat prioritas kcbutllhan-kebutuhan pcngcll1bangan sistcll1.
Kcluaran pcrencanaan sistcl1l adaJah dokul1lcn lertlllis yang I11cnyatakan keselmuhan
tujuan-tujuan sistclll inforlllasi pcrusahaan. Pengcmbangan sistem Illcrupakan proscs
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yang tidak pcrnah bcrakhir karcna lingkllngan lIsaha dan kchutuhan-kcblltllhan
infonnasi pcrusahaan bcrubah tcrus-mcncrlls.
H lIbungan antara partisipasi dari pcmakai dalam pcngcmbangan sistem
informasi dcngan kepllasan yang diperoleh dari sistem terscbut merllpakan perhatian
yang mcnarik bagi bchcrapa penciiti. Dilllana, ballyak hasil pcnclitian yang tidak
konsisten anlara penelitian yang satu dengan yang lain mcngenai penyebab
ketcrkaitan

anlara

partisipasi

pcmakai

dengan

kcplIasan

pemakai

dalam

pengcmbangan sistcm informasi. Kcbcrhasilan pcngclllbangan sistem informasi tidak
hanya ditentukan olch bagaimana sistcm informasi tcrscbut dapat mcmproscs
informasi dengan baik, tctapi juga ditcntukan olch kcscsllaiannya dcngan /ingkllngan
pcke~jaan.

Kcpllasan

pemakai

(Ilser

sat is/act ion)

dapat

digllnakan

lIntllk

menunjllkkan keberhasilan dari pengcmbangan sistem informasi.

1.2 Pokok Bahasan
Dari latar belakang di alas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan
Jill

adalaft : "l3agaimana hllbungan partisipasi pemakai dengan kepllasan pemakai

dalam proses pcngcmbangan sislem informasi".

1.3 Tujuan ('okok Bahasan
Tujllan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan
partisipasi pemakai dengan kepllasan pCl1lakai dalam proses pengembangan sistem
infonnasi.

