
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi 
pemerintahan kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Hal 
ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang 
semakin canggih, dimana pemerintah berupaya memberikan nilai tambah 
pelayanan publik. Pemerintah selalu berupaya memberikan inovasi dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kemudahan, kecepatan, keamanan dan 
kenyamanan dalam rangka peningkatan percepatan pelayanan publik ditunjang oleh 
teknologi informasi yang canggih (Wicaksono 2016). 

Dalam suatu organisasi, hal yang paling diharapkan dari penerapan sistem 
teknologi informasi adalah sistem tersebut berhasil atau sukses. Adapun sistem 
yang sukses adalah sistem yang memberikan manfaat dan manfaat tersebut 
diperoleh setelah sistemnya digunakan (Jogiyanto 2007). Untuk melakukan 
evaluasi sistem informasi pada sebuah organisasi, maka diperlukan sebuah metode 
yang dapat membantu hal ini. Evaluasi kesuksesan dari penerapan suatu sistem 
informasi pada sebuah organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
DeLone and McLean yang memiliki lima variabel dengan salah satu variabel dibagi 
menjadi dua, sehingga total variabel yang telah dikembangkan menjadi enam 
variabel, yaitu system quality (kualitas sistem), information quality (kualitas 
informasi), service quality (kualitas pelayanan), use (penggunaan), user satisfaction 
(kepuasan pemakai) dan net benefit (manfaat bersih) (DeLone  McLean 2003).  
Dalam penelitian ini, model DeLone and McLean dimodifikasi melalui 
penambahan variabel karakteristik pengguna (user characteristic). 

Kualitas sistem merupakan performa dari sistem yang merujuk pada 
seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur, 
dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna (Saputro 
et al 2015). Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi 
informasinya sendiri (DeLone dan McLean 1992). Kualitas sistem berarti kualitas 
dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi, maka dapat 
disimpulkan bahwa semakin baik kualitas sistem dan kualitas output sistem yang 
diberikan, menyebabkan pengguna tidak merasa enggan untuk melakukan 
pemakaian kembali (reuse), dengan demikian intensitas pemakaian sistem 
meningkat (Radityo dan Zulaikha 2007). Pemakaian yang berulang-ulang 
menunjukkan bahwa pemakaian yang dilakukan bermanfaat bagi penguna. Salah 
satu standar kualitas yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sistem yaitu 
ISO 9126. ISO 9126 ini merupakan standar yang mudah untuk diadaptasikan dan 
dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem (Nurseha dan Pradany 2014). Hal ini 
sejalan dengan yang disampaikan oleh Melathi dan Suharso (2017), bahwa model 
kualitas ISO/IEC 9126 dinyatakan lengkap dan bermanfaat dalam evaluasi kualitas. 
Pada penelitian ini mengadaptasi 3 karakteristik dari ISO 9126 sebagai indikator 
pengukuran kualitas sistem, yaitu fungsionalitas (functionality), keandalan 
(reliability), dan kegunaan (usability). Selain itu, indikator pengukuran kualitas 
sistem diukur pula dengan menggunakan 5 indikator yang diadaptasi dari Iivari, 
(2005), yaitu: fleksibilitas sistem (flexibility of the system), integrasi sistem 
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(integration of the system), waktu respon (response/turnaround time), kenyamanan 
akses (convenience of access), dan bahasa perintah (language). 

Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran sistem informasi yaitu 
kualitas informasi yang dihasilkan sistem, terutama dalam bentuk laporan (DeLone 
dan McLean 1992). Kualitas informasi yang dimaksud adalah kualitas informasi 
yang diukur secara subjektif oleh pemakai yang selanjutnya disebut sebagai kualitas 
informasi persepsi (Saputro et al. 2015). Informasi memiliki 3 dimensi yaitu 
dimensi waktu, dimensi konten, dan dimensi bentuk (O’ Brien dan Marakas 2014). 
Dimensi waktu terdiri dari ketepatan waktu, currency/up to date, frekuensi, dan 
periode waktu. Dimensi konten mencakup akurasi, relevansi, keringkasan, 
jangkauan, dan kinerja. Dimensi bentuk meliputi kejelasan, detail, pesanan, 
presentasi dan media. Variabel kualitas informasi dalam penelitian ini dapat diukur 
dengan menggunakan 6 indikator yaitu kelengkapan (completeness), kesesuaian 
(accuracy), format keluaran (format of output), kekinian (currency), periode waktu, 
dan relevansi (relevance) (Iivari 2005; O’ Brien dan Marakas 2014). 

Menurut DeLone dan McLean (2003), hasil yang diberikan sistem informasi 
tidak hanya berupa produk informasi saja tetapi juga pelayanan, sehingga 
pengukuran keefektifan sistem informasi tidak hanya terbatas pada kualitas 
informasinya tetapi kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan sebuah 
perbandingan dari harapan pelanggan dengan persepsi dari layanan nyata yang 
diterima (Saputro et al. 2015). Kualitas layanan sebagai penilaian global tentang 
keunggulan layanan yang diberikan (Miyazaki dan Fernandez 2001). Sementara 
Markovic dan Raspor (2010) menyimpulkan bahwa pengalaman pelanggan yang 
menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dapat memiliki dampak penting pada 
kualitas pelayanan yang dirasakan. Indikator yang digunakan dalam model ini 
untuk mengukur variabel kualitas layanan diadaptasi dari DeLone dan McLean 
(2003), yaitu kesegeraan (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), 
kesiapan dan ketepatan (reliability). Dimensi kualitas layanan, yaitu tangibles 
(fasilitas fisik, peralatan dan personil penampilan), reliability (kemampuan untuk 
melakukan layanan yang dapat dipercaya dan akurat), responsiveness (kemauan 
untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat), assurance 
(pengetahuan dan kesopanan karyawan pelayanan serta kemampuan untuk 
mendapatkan kepercayaan dan keyakinan) dan empathy (memberikan perhatian 
individual kepada pelanggan) (Markovic dan Raspor 2010). Kesegeraan atau 
responsif merupakan respon cepat dan kemampuan untuk membantu jika ada 
masalah atau pertanyaan, sedangkan jaminan merupakan keyakinan yang dirasakan 
pelanggan dalam berhadapan dengan sistem dan kompetensi penyedia sistem. 
DeLone dan McLean (2003) menentukan indikator untuk mengukur kualitas 
layanan dengan mengambil 5 dimensi berdasarkan model SERVQUAL.  

Karakteristik pengguna seperti risiko yang dirasakan, kontrol yang 
dirasakan, dan pengalaman Internet dapat memiliki dampak langsung pada adopsi 
internet. Sejumlah penelitian telah menemukan efek interaksi yang signifikan 
antara karakteristik tertentu dari pengguna online (misalnya  pengalaman internet) 
dan berbagai strategi online (misalnya personalisasi, kustomisasi, dan komunitas) 
(Holland dan Baker 2001; Shankar et al. 2003; J. Wind dan Rangaswamy 2001; R. 
Wind et al. 2002). Pengalaman memengaruhi kepercayaan warga negara terhadap 
e-Government (Warkentin et al. 2002). Pengguna dengan pengalaman sebelumnya, 
terutama jika puas, lebih cenderung kembali menggunakan layanan e-Government. 
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Variabel yang digunakan untuk mengukur pengalaman internet termasuk durasi 
pengalaman (Cho 2004; Miyazaki dan Fernandez 2001), frekuensi penggunaan 
(Cho 2004; Kolsaker et al. 2004; Miyazaki dan Fernandez 2001) dan pola 
penggunaan (Cho 2004; Kolsaker et al. 2004). Risiko yang dirasakan bisa 
didefinisikan sebagai risiko mengungkapkan dan kehilangan informasi pribadi 
melalui interaksi online. Beragam dimensi risiko yang dirasakan, sebagaimana diuji 
secara empiris oleh berbagai penulis (Pires et al. 2004; Ueltschy et al. 2004), adalah 
risiko keuangan, risiko kinerja, risiko psikologis, risiko sosial, risiko kenyamanan, 
dan risiko keseluruhan. Persepsi risiko mengarah pada masalah keamanan dan 
privasi yang dapat mencegah penggunaan layanan online. Penelitian Miyazaki dan 
Fernandez (2001) telah membagi risiko yang dirasakan menjadi masalah privasi 
dan keamanan sistem keprihatinan. Penting untuk memastikan bahwa warga negara 
dapat bertransaksi online secara aman dan informasi pribadi dirahasiakan untuk 
meningkatkan tingkat kepercayaan dan tingkat adopsi e-Government. 

Sistem informasi yang telah dikembangkan mengacu pada seberapa sering 
pengguna memakai sistem informasi. Semakin sering pengguna memakai sistem 
informasi, biasanya diikuti oleh semakin banyak tingkat pembelajaran yang didapat 
pengguna mengenai sistem informasi (Radityo dan Zulaikha 2007). DeLone dan 
McLean (2003) berpendapat bahwa pengukuran dari pemakaian mempunyai 
banyak dimensi, seperti penggunaan sukarela atau wajib. Oleh karena itu, DeLone 
dan McLean mengusulkan pengukuran alternatif, yaitu minat pengguna. Minat 
penggunaan (intention to use) adalah suatu sikap (attitude), sedangkan penggunaan 
(use) adalah suatu perilaku (behavior). Penggunaan dan kepuasan pengguna sangat 
erat berhubungan. Dalam suatu proses penggunaan harus mendahului kepuasan 
pengguna, namun sebagai suatu kausal pengalaman yang positif karena 
menggunakan mengakibatkan kepuasan pengguna dan peningkatan kepuasan 
pengguna meningkatkan minat menggunakan dan kemudian menggunakan 
(DeLone  McLean 2003).  

Pada penelitian ini, Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online merupakan 
sistem informasi yang wajib digunakan. Penggunaan merupakan perilaku aktual 
yang lebih tepat digunakan sebagai variabel untuk mengukur kesuksesan 
dibandingkan minat menggunakan. Banyak peneliti berpendapat bahwa variabel 
penggunaan harus dihapus dalam model Delone dan McLean ketika penggunaan 
sistem informasi bersifat wajib (Gable et al. 2008). Namun hal ini dibantah oleh 
DeLone dan McLean, disebutkan bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya 
mandatori, misalnya pada level manajemen puncak ketika diharuskan memilih 
untuk menggunakan suatu sistem informasi dan mengharuskan keseluruhan 
pegawai untuk menggunakannya. Lebih lanjut ketika penggunaan sistem bersifat 
wajib pada tahapan awal, selanjutnya sistem menjadi suakrela sepenuhnya. 
Berdasarkan pengalaman manajemen puncak ketika menggunakan sistem 
informasi, manajemen puncak selalu punya pilihan untuk terus menggunakan atau 
berhenti menggunakan sistem informasi tersebut (Delone dan McLean 2016). 
Konsep penggunaan dari suatu sistem dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu 
penggunaan nyata (actual use) dan penggunaan persepsi (perceived use) atau 
penggunaan dilaporkan (reported use) (Jogiyanto 2007).  

Kepuasan pengguna merupakan respon pengguna terhadap penggunaan 
keluaran sistem informasi (Jogiyanto 2007). Sikap pengguna terhadap sistem 
informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap 
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sistem yang digunakan (Saputro et al. 2015). Persepsi pengguna sistem tentang 
pentingnya sistem menunjukkan tingkat ketergantungan dari pengguna terhadap 
sistem (Sudarmadi 2010). Pendapat tentang pentingnya sistem merupakan dampak 
dari beberapa faktor positif yang telah dirasakan yang dapat membantu para 
pengguna dalam bekerja. Kepuasan pengguna dapat diukur melalui kepercayaan 
yang dirasakan pengguna dalam menggunakan sistem informasi manajemen. Rasa 
puas pengguna dapat ditimbulkan dari pelayanan fitur-fitur yang disediakan sistem 
aplikasi seperti kualitas dari sistem aplikasi dan kualitas informasi yang dihasilkan 
oleh sistem aplikasi (Widodo et al. 2016). Mengadaptasi dari DeLone dan McLean 
(1992), maka indikator untuk mengukur variabel kepuasan pengguna yaitu 
kepuasan terhadap sistem, kepuasan terhadap informasi, dan kepuasan terhadap 
layanan. 

Manfaat bersih merupakan hasil bersih atau keuntungan yang dirasakan oleh 
individu maupun organisasi setelah menerapkan sistem informasi (Saputro et al. 
2015). DeLone dan McLean (2003) berpendapat bahwa dampak dari sistem 
informasi sudah semakin berkembang, tidak hanya dampak terhadap pengguna 
sebagai individu dan organisasi saja, tetapi dampaknya dirasakan juga ke kelompok 
pengguna, antar organisasi, responden, pemasok, sosial bahkan negara, oleh karena 
itu pada model kesuksesan yang diperbarui, manfaat atau dampak tersebut 
dinamakan manfaat-manfaat bersih.  

Dalam penelitian ini, pengukuran keberhasilan implementasi Aplikasi 
Pendaftaran Antrian Paspor Online dilihat dari persepsi pengguna, oleh karena itu 
indikator manfaat bersih yang digunakan mengacu pada manfaat yang dirasakan 
operator dari implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online tersebut. 
Penelitian ini menggunakan beberapa indikator dalam mengukur variabel manfaat 
bersih, yaitu hemat biaya (cost savings), hemat waktu (time savings) atau 
menyelesaikan pekerjaan lebih cepat (more quickly) dan meberikan kemudahan 
yang dapat meningkatkan kinerja (job performance), meningkatkan produktivitas 
(productivity), meningkatkan efektivitas (effectiveness) dan bermanfaat dalam 
pekerjaan (usefull) (Iivari 2005). 

Model dianalisis dengan pemodelan persamaan struktural (structural 
equation modeling). Teknik analisis ini merupakan teknik analisis yang sangat 
popular digunakan di dalam ilmu sosial dalam beberapa dekade ini. Teknik analisis 
ini merupakan gabungan dari dua metodologi disiplin ilmu yaitu perspektif 
ekonometrika yang memfokuskan pada prediksi dan psychometrika yang mampu 
untuk menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variable yang tidak 
dapat diukur secara langsung) namun diukur melalui indikator-indikatornya 
(Ghozali dan Fuad 2014).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 
menggunakan model kesuksesan DeLone and McLean dengan modifikasi 
penambahan variabel karakteristik pengguna (user characteristic) yang 
menunjukkan nilai dari kesuksesan pemanfaatan Aplikasi Pendaftaran Antrian 
Online, sehingga mempermudah pengajuan rekomendasi perbaikan. Oleh karena 
itu, penelitian ini disusun dengan judul “Analisis Kesuksesan Aplikasi Pendaftaran 
Antrian Paspor Online Menggunakan Model DeLone Dan McLean”. Penelitian ini 
penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan aplikasi pendaftaran 
antrian paspor online untuk mengurangi pengaduan masyarakat. 
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Penelitian ini menggunakan pengguna langsung atau pengguna nyata 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online di lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Non 
TPI Bogor. Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel penggunaan yaitu 
sifat penggunaan, kesesuaian penggunaan, frekuensi penggunaan (frequency of use) 
dan durasi penggunaan (Iivari 2005). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang 
Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) di seluruh 
Indonesia merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian terhadap 
warga negara Indonesia. Maksud dari surat edaran tersebut adalah memberikan 
kejelasan, ketertiban dan kepastian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian 
permohonan penerbitan paspor secara online. Tujuan dari implementasi 
pendaftaran antrian paspor online adalah dijadikan sebagai pedoman bagi pegawai 
imigrasi dalam pelaksanaan pendaftaran antrian permohonan paspor secara online 
dan Kepala Divisi Keimigrasian dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan teknis keimigrasian dalam pelaksanaan pendaftaran antrian 
permohonan paspor secara online. 

Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut mengalami bermacam 
kendala. Sejak dilaunching pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat 
beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian yang memberikan apresiasi, tapi 
tidak sedikit yang memberikan komentar negatif terkait aplikasi ini. Jumlah laporan 
terkait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tren 
topik yang menjadi keluhan dari masyarakat adalah seputar aspek materi dan fitur 
aplikasi tersebut.  

 

 
Gambar 1  Topik Keluhan Seputar APAPO 

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam mengakses APAPO 2.0, 
masyarakat mendapati kuota yang selalu penuh (47%). Tentu ini merupakan hal 
yang sangat mengganggu dalam aspek pelayanan publik. Selain itu, adanya laporan 
terkait NIK yang tidak sesuai (23%). Hal ini dapat diantisipasi oleh admin 
pengaduan dengan menyarankan pemohon agar menyesuaikan tanggal lahir dengan 
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format NIK untuk kemudian diperbaiki di kantor imigrasi. Selanjutnya, QR Code 
yang tidak muncul (13%) walaupun sudah memilih tanggal kedatangan. Ini diikuti 
dengan kendala kendala teknis lainnya berupa server error dan tidak adanya fitur 
revisi identitas pada aplikasi. 

Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat tahun 2017 yang dirilis oleh 
Direktorat Jenderal Imigrasi, menunjukkan bahwa pelayanan keimigrasian di sektor 
publik masih perlu dilakukan pembenahan serius. Pengaduan tersebut disampaikan 
melalui beragam platform yang disajikan dalam 1. 

 
Tabel 1  Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik Laporan Tahun 

2017 
No. Topik Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des Jml 
1 Dugaan pungli 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 5 
2 WNA 4 5 2 3 4 2 7 6 5 2 1 2 43 
3 Layanan 

keimigrasian 
11 23 11 6 2 17 19 10 11 15 13 10 148 

4 Paspor 18 56 33 17 8 8 27 32 6 7 29 8 249 
5 P.online/antrian 

online 
1358 1381 310 119 143 106 100 85 103 148 205 450 4508 

6 NTPN 123 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 131 
7 Work and 

holiday visa 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

8 Visa/visa online 2 4 7 11 4 1 1 2 1 2 0 2 37 
9 Autogate 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 6 
10 ITAS 0 1 3 3 1 1 3 1 1 2 4 1 21 
11 Cekal/KTKLN 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 4 
  1516 1477 369 160 163 141 159 138 129 177 252 474 5155 

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2017 
 
Jumlah pengaduan mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Polanya 

tetap sama, masih seputar masalah layanan keimigrasian di sektor pelayanan 
paspor. Persoalan pendaftaran online paspor mendapatkan perhatian lebih karena 
jumlah pengaduannya cukup mendominasi bila dibandingkan jenis layanan lainnya 
(Tabel 2). 

 
Tabel 2  Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Topik Laporan Tahun 

2018 
No. Topik Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des Jml 
1 Dugaan pungli 0 2 3 0 1 5 3 0 1 1 50 4 70 
2 WNA 3 1 8 1 0 3 60 35 9 37 14 8 179 
3 Layanan 

keimigrasian 
125 14 10 4 5 10 46 60 26 124 127 84 522 

4 Paspor 21 139 21 14 26 15 61 49 29 71 32 111 589 
5 P.online/antrian 

online 
468 285 1168 162 421 416 653 293 198 60 55 334 4513 

6 NTPN 0 3 1 0 1 0 202 363 237 74 92 57 1030 
7 Work and 

holiday visa 
6 12 33 1 0 71 10 17 8 10 0 12 180 

8 Visa/visa online 1 0 3 0 1 1 3 5 0 2 5 1 22 
9 Autogate 4 1 3 3 2 1 39 30 33 24 47 33 220 
10 ITAS 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
11 Cekal/KTKLN 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
  518 457 1253 186 457 523 1078 853 542 404 423 645 7339 

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018 
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Adapun pengaduan terhadap pelayanan selama tahun 2018 dapat dilihat 
pada Tabel 3. Meningkatnya pengaduan masyarakat dari berbagai kanal tersebut, 
mayoritas terkait dengan bisnis proses keimigrasian, khususnya pada pelayanan 
paspor. Pelayanan paspor online mendominasi perbincangan pada topik Ditjen 
Imigrasi. Selain mention warganet soal pertanyaan dan keluhan seputar paspor 
online, cuitan akun Kemenkum HAM soal APAPO 2.0 yang sudah rilis di Apple 
App Store juga cukup mendapatkan respons melalui berbagai media sosial. 

 
Tabel 3  Statistik Pengaduan Masyarakat di Bidang Keimigrasian Tahun 2018 

No. Bulan 
Pengaduan 

Jumlah Surat Datang 
Langsung 

Lapor Twitter Facebook E-mail 

1 Januari 0 0 199 9 8 302 518 
2 Februari 0 0 110 3 13 331 457 
3 Maret 0 1 577 4 20 651 1253 
4 April 0 4 166 10 6 1 187 
5 Mei 0 0 173 4 14 266 457 
6 Juni 0 0 224 4 16 279 523 
7 Juli 0 7 260 137 21 653 1078 
8 Agustus 0 6 152 84 49 562 853 
9 September 0 4 173 41 4 320 542 
10 Oktober 0 3 38 75 93 195 404 
11 November 0 2 32 38 73 278 423 
12 Desember 0 3 394 54 51 143 645 
  0 30 2498 463 368 3981 7340 

Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2018 
 

Sejak dilaunching pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat 
beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian yang memberikan apresiasi, tapi 
tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan terkait 
resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang 
disajikan dalam Tabel 4. 

 
Tabel 4  Jumlah Laporan Mengenai APAPO 2.0 Januari-Maret 2019 

 Januari 2019 Februari 2019 Maret 2019 

Aplikasi Lapor 311 161 34 
Email 29 124 151 
Datang Langsung 1 2 1 
Twitter 161 42 193 
Facebook 27 18 44 
Instagram 153 145 164 

 682 492 587 
Sumber: Laporan Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2019 

 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, adanya 

faktor yang memengaruhi kesuksesan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Faktor-faktor tersebut 
adalah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, karakteristik pengguna, 
penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Ketujuh variabel tersebut 



 

 

8 

dianggap berdampak besar bagi kesuksesan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor 
Online. Akan tetapi hal tersebut belum dikaji lebih mendalam oleh Kantor Imigrasi 
Kelas I Non TPI Bogor. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 
tersebut, saya merumuskan penelitian dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:  
1. Bagaimana pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 

karakteristik pengguna, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna pada manfaat 
bersih Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Studi Kasus Kantor 
Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor)?  

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penggunaan, kepuasan 
pengguna dan manfaat bersih Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor)? 

3. Bagaimana rekomendasi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online pada Studi Kasus Kantor Imigrasi 
Kelas I Non TPI Bogor? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah mengevaluasi kesuksesan dari implementasi 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi 
Kelas I Non TPI Bogor dengan menggunakan metode Delone dan McLean (1992) 
sehingga memberikan dampak terhadap manfaat bersih penggunaan aplikasi dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 

karakteristik pengguna, tingkat penggunaan, kepuasan pengguna pada manfaat 
bersih Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Studi Kasus Kantor 
Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor) 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penggunaan, kepuasan 
pengguna dan manfaat bersih Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online 
(Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor) 

3. Merumuskan rekomendasi strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online dengan menggunakan importance 
performance analysis (IPA) pada Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI 
Bogor.  

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor sebagai masukan yang selanjutnya 

dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai faktor-faktor 
yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem Aplikasi 
Pendaftaran Antrian Paspor Online. 

2. Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kelimuan mengenai faktor-
faktor yang memengaruhi kesuksesan dari aplikasi sistem pelayanan publik. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 
Penelitian ini hanya dibatasi pada pengguna yaitu masyarakat pemohon 

paspor (pelanggan) yang melakukan permohonan paspor melalui Aplikasi 
Pendaftaran Antrian Paspor Online pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. 
Kajian terbatas pada tahap evaluasi serta pemberian saran, rekomendasi dan 
referensi tentang kualitas implementasi, sedangkan tindak lanjut diserahkan kepada 
pihak Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem Informasi Manajemen 

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi dalam bentuk apapun yang 
membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan 
dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi diaplikasikan melalui suatu 
software yang bernama sistem informasi. Menurut Marakas dan O’ Brien (2016), 
sistem informasi adalah sistem yang menerima sumber data sebagai masukan dan 
mengolahnya menjadi produk informasi sebagai sebuah keluaran. Sebuah model 
sistem informasi yang menunjukkan kerangka konseptual yang fundamental bagi 
komponen dan aktivitas utama dari sistem informasi digambarkan pada Gambar 2 
(Marakas dan O’ Brien 2016). 

 
Gambar 2  Model Sistem Informasi (Marakas dan O’ Brien 2016) 
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