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Penyediaan biaya untuk menjalankan pemerintahan merupakan titik kritis 
dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sistem pemerintahan yang sentralistik 
pada masa pemerintahan Orde baru mengakibatkan ketergantungan yang 
sangat besar bagi Pemerintah Daerah terhadap pemerintah Pusat. Hal ini dapat 
dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Propinsi Jambi, PAD 
disumbangkan lebih dari 80 persen oleh Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak 
kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) . 
Kondisi ini menyebabkan PKB dan BBNKB menjadi strategis, dan mengharuskan 
Pemerintah Daerah Propinsi Jambi mengelolanya secara optimal. Walaupun 
mampu menjadi penyumbang terbesar dari PAD, namun PKB dan BBNKB 
sebagai salah satu bentuk dari kualitas informasi yang dihasilkan, dan 
dikumpulkan melalui mekanisme SAMSAT, masih memerlukan suatu kajian 
mengenai implementasi sistem lnformasi manajemen yang telah dilakukan. 

Agar diperoleh hasil yang maksimal maka seluruh sumberdaya informasi 
harus dapat dikelola seoptimal mungkin, sehingga diharapkan dapat 
menghasilkan kualitas informasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 
pengguna akhir. Untuk itu perlu dikaji hasil implementasi dari Sistem lnformasi 
Manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT, apakah sumberdaya 
informasi yang digunakan telah mampu memenuhi kriteria sebagai kualitas 
informasi yang baik. 

Untuk itu perumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah: 
1) Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan pada implementasi Sistem 
lnformasi Manajemen di Kantor SAMSAT Kota Jambi, 2) Bagaimana 
kriteria komponen sumberdaya sistem informasi yang mampu mempengaruhi 
kualitas informasi yang dihasilkan pada implementasi Sistem lnformasi 
Manajemen di Kantor SAMSAT Kota Jambi. Tujuan pelaksanaan penelitian ini 
adalah untuk: 1) Melaksanakan investigasi terhadap implementasi sistem 
informasi manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Jambi, 2) 
Mengevaluasi atribut-atribut sumberdaya sistem informasi yang digunakan dan 
kualitas informasi yang dihasilkan berdasarkan implementasi sistem informasi 
manajemen yang dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kota Jambi, dan 3) 
Memberikan alternatif rekomendasi sumberdaya sistem informasi yang 
diharapkan mampu memenuhi kriteria kualitas informasi yang baik dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna akhir. 

Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptii 
dengan studi kasus, karena dengan metode ini peneliti dapat memperoleh 
gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian. Pembahasan dilakukan 
dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, baik berupa data primer 
maupun data sekunder. Data dan lnformasi yang terkumpul diolah dan dianalisis 
secara kualitatif dan kuantitatif, yang digunakan untuk memperoleh gambaran 
implementasi sistem informasi manajemen yang dilaksanakan di Kantor 
SAMSAT Kota Jambi dari segi penilaian kepuasan dan penilaian kepentingan 
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end user, serta mengevaluasi atribut-atribut sumberdaya sistem informasi yang 
digunakan dan kualitas informasi yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil investigasi, evaluasi serta pengolahan data kuesioner 
diperoleh gambaran mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan end 
userterhadap sumberdaya sistem informasi yang dipergunakan Kantor SAMSAT 
Kota Jambi seperti yang digambarkan pada diagram kartesius. Sumberdaya 
peopledenganskorpelaksanaan sebesar3,1209danskorkepentingansebesar 
3,4615 berada pada kuadran A, yaitu keberadaan atributldimensi ini dinilai 
sangat penting bagi end user, sedangkan tingkat pelaksanaannya belum 
memuaskan sehingga penanganannya perlu diprioritaskan oleh Kantor SAMSAT 
Kota Jambi. 

Kondisi ini karena di Kantor SAMSAT Kota Jambi memang tidak 
mempunyai perencanaan diklat dalam penempatan pegawai atau peningkatan 
kualitas SDMnya. Pelatihan bagi pegawai yang baru ditempatkan hanyalah 
berdasarkan on the job training yang diberikan pegawai yang digantikannya. 
Penempatan pegawai belum berdasarkan standar yang ditentukan atau 
direncanakan sebelumnya, baik berdasarkan latar belakang pendidikan dan 
pelatihan yang pernah diikuti, masa kerjalgolongan, umur, atau kondite pegawai 
yang bersangkutan sebelumnya. Penempatan pegawai juga bisa berdasarkan 
permintaan pegawai yang bersangkutan, atau keinginan pimpinan tanpa ada 
kriteria yang jelas. Permintaan untuk menjadi pegawai di Kantor SAMSAT karena 
dirasakan menghasilkan pendapatan yang lebih baik ( tingkat kesesuaian 
95.12% ). Responden menyatakan bahwa penghasilan mereka 30 % lebih baik 
daripada pegawai dilingkungan Dispenda, dan 70 % menyatakan sama baiknya. 
Sedangkan bila dibandingkan dengan pegawai dilingkungan PEMDA Propinsi 
Jambi 70 % menyatakan lebih baik, dan 30% menyatakan sama baik. 

Sumberdaya hardware dengan skor pelaksanaan sebesar 3,3231 dan 
skor kepentingan dengan nilai 3,2154 di posisi kuadran D, yang berarti 
sumberdaya ini dianggap kurang penting, dan pelaksanaannya dianggap sangat 
memuaskan. Hal ini dapat diterangkan dengan melihat tingkat kesesuaian, yang 
seluruhnya mempunyai nilai lebih dari 100 %. Angka ini memperlihatkan 
pelaksanaannya telah sangat sesuai dengan kepentingan dimensi hardware. Hal 
ini karena pegawai SAMSAT Kota Jambi mengangap hardware yang dipakai 
telah mampu memenuhi kualitas berdasarkan tuntutan pekerjaan mereka, tidak 
pernah mengalami kerusakan yang berarti. Jika terjadi kerusakan dapat mereka 
tangani sendiri, atau atas bantuan representatif dari perusahaan pemasok yang 
ada di Jambi. Dukungan pelayanan dan perawatan merupakan salah satu 
kriteria yang harus diperhatikan untuk memilih hardware. 

Hardware yang dipakai secara ergonomis dianggap aman, nyaman dan 
mudah dioperasikan. Selain itu software yang digunakan dirasakan mampu 
bekerja dengan baik terhadap hardware yang digunakan. Untuk merencanakan 
memilih hardware yang akan dipakai perlu untuk memperhatikan lama masa 
pakai, baik secara ekonomis, maupun teknis. Apakah dapat dikembangkan dan 
ditingkatkan kemampuannya. Berapa dana yang disediakan, apakah peralatan 
perlu dibeli, atau cukup disewa saja. Berapa biaya operasi dan perawatannya. 
Kondisi ini mengharuskan dilibatkannya pihak Dispenda Propinsi Jambi dalam 
tahap awal dari implementasi SIM di Kantor SAMSAT Jambi. 

Selanjutnya sumberdaya software dengan skor pelaksanaan sebesar 
3,0962, sedangkan skor untuk kepentingannya sebesar 3,2115, berada pada 
kuadran C, yang berarti sumberdaya ini dianggap kurang penting dan 
pelaksanaannya juga dianggap kurang memuaskan. Penilaian pelaksanaan yang 
dianggap kurang memuaskan antara lain disebabkan karena bila terjadi 
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kesalahan dalam penginputan data, operator kesulitan untuk memperbaikinya. 
Sehingga perlu dibantu perbaikannya oleh petugas di Ruang kontrol. Hal ini 
karena pada software tidak dilengkapi dengan fungsi peringatan atau saran bila 
terjadi kesalahan penginputan data atau operasi. Selain itu instruksi penggunaan 
yang membantu harus disediakan oleh pembuat software serta disosialisasikan 
kepada seluruh pegawai Kantor SAMSAT Jambi, tetapi kondisi ini tidak 
dilaksanakan. 

Dalam tahap implementasi SIM di Kantor SAMSAT Kota Jambi, Dispenda 
Propinsi Jambi harus dilibatkan, antara lain untuk menguji kemampuan kerja 
software terhadap hardware yang digunakan, apakah dapat bekerja dengan baik 
serta dibeli dengan harga yang bersaing. Pengujian ini juga untuk melihat 
kemungkinan kesalahan yang tersembunyi dalam pembuatan program. Selain itu 
perlu diperhatikan juga tampilan layar untuk memasukkan data, formulir yang 
dipakai, dan laporan-laporan yang dihasilkan, apakah mudah untuk melakukan 
penginputan data, mudah dioperasikan, dan telah sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan mereka. Bila belum memenuhi, maka harus dilakukan perbaikan 
terhadap software yang akan dipergunakan. 

Terakhir sumberdaya data dengan skor pelaksanaan sebesar 3,3846, 
sedangkan skor kepentingan sebesar 3,5385 dan terletak pada kuadran 8, yang 
berarti sumberdaya ini dianggap sangat penting, dan pelaksanaannya juga telah 
sangat memuaskan. Walaupun demikian bila diperhatikan nilai tingkat 
kesesuaiannya, dan sebagian besar mempunyai nilai dibawah 100 %, maka 
pelaksanaannya masih mungkin untuk ditingkatkan kinerjanya agar kepuasannya 
dapat diperbaiki. 

Penerapan kontrol sistem informasi sebagai metode atau alat yang 
mencoba untuk meyakinkan keakuratan, validitas, dan kecocokan kegiatan 
sistem informasi. Secara keselunihan information system controls didesain untuk 
memonitor dan memelihara kualitas dan keamanan kegiatan input, proses, 
output dan penyimpanan berbagai informasi di dalam sistem. Misalnya saja 
untuk kontrol input, data yang dimasukkan diyakinkan benar dan sesuai dengan 
tujuan, dan sangat dihindari apa yang disebut dengan garbage in garbage out 
(GIGO). 

Demikian pula halnya sumberdaya network terletak pada kuadran yang 
sama dengan skor sebesar 2,7115 dan 3,0577, yang berarti sumberdaya ini 
dianggap kurang penting, dan pelaksanaannya dianggap belum memuaskan. 
Kondisi ini dapat dijelaskan dengan melihat nilai tingkat kesesuaian yang hampir 
seluruhnya dibawah 100%. 

Penilaian ini antara lain disebabkan karena Kantor SAMSAT Kota Jambi 
memang belum terhubung dengan Kantor SAMSAT lainnya di Propinsi Jambi 
atau di luar propinsi. Untuk itu interkoneksi antara Kantor SAMSAT seluruh 
Indonesia sangat perlu dipertimbangkan pelaksanaannya. lnterkoneksi ini akan 
lebih memudahkan mutasi Kendaraan Bermotor antar Daerah, baik secara 
administratif maupun finansial; pengawasan lalu-lintas kendaraan bermotor antar 
daerah; Selain itu interkoneksi dengan instansi lain, seperti dengan Kantor Pajak 
untuk penelusuran pembayaran pajak oleh wajib pajak; dengan Kantor Bea 
Cukai untuk pembayaran Bea Masuk Kendaraan Bermotor. Adanya network 
dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi akan menambah manfaat dari 
basis data yang dimiliki Kantor SAMSAT Kota Jambi. 

Sementara itu hasil pemetaan atribut dalam kualitas informasi 
menunjukkan bahwa dimensi waktu (time dimension) dalam diagram kartesius 
terletak pada kuadran B dengan posisi skor pelaksanaan (kepuasan) sebesar 
2,8909, sedangkan skor kepentingan sebesar 3,8180, yang berarti dimensi ini 
dianggap sangat penting, dan pelaksanaannya juga telah sangat memuaskan. 
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Walaupun demikian bila dibandingkan dengan tingkat kesesuaian yang 
seluruhnya belum mencapai 100 %, kondisi ini memungkinkan pelaksanaannya 
ditingkatkan sehingga mampu memperbaiki kepuasannya. 

Dimensi isi (content dimension) terletak pada kuadran A dengan skor 
tingkat pelaksanaan (kepuasan) sebesar 2,7727 sedangkan skor tingkat 
kepentingan sebesar 3,1364. Dimensi ini dianggap sangat penting, tetapi 
pelaksanaannya dianggap kurang memuaskan. Hal ini dapat dijelaskan dengan 
memperhatikan tingkat kesesuaian yang hampir seluruhnya dibawah 100 O/O. 

Secara umum kondisi ini didorong oleh faktor sebagai berikut yaitu data yang 
tidak akurat, yang diakibatkan oleh data sulit dibaca, terlambat melakukan 
pembaharuan data, serta faktor kelalaian pegawai yang salah memasukkan 
data. Data yang tidak akurat mengakibatkan bertambahnya jumlah data yang 
harus diperbaharui atau dikoreksi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya standar 
prosedur operasi (spo), dimana pada Kantor SAMSAT Kota Jambi standar yang 
terdapat pada buku petunjuk operasi tidak dimiliki dan disosialisasikan kepada 
karyawan. Sehingga ditemukan banyak ketidaksesuaian dilapangan dan 
membutuhkan banyak perbaikan. Selain itu karena kurangnya spo 
mengakibatkan kekurangjelasan dokumentasi dan kekurangjelasan komunikasi, 
yang pada akhirnya akan muncul ketidakpuasan terhadap kualitas data. 

Terakhir adalah dimensi tampi\an (form dimension) yang terletak pada 
kuadran C dengan skor pelaksanaan sebesar 2,7475, sedangkan skor untuk 
kepentingannya sebesar 2,8990, yang berarti dimensi tampilan dianggap kurang 
penting, dan pelaksanaannya juga kurang memuaskan. Keadaan ini dapat 
dibandingkan dengan nilai tingkat kesesuaian yang sebagian besar kurang dari 
100 %. 

Agar tampilan yang tersedia pada display mudah dimengerti, dibuat 
secara teratur dan berurutan, lengkap, mampu memperlihatkan kesimpulan 
seperti grafik, dan gambar maka end user perlu mengkomunikasikannya terlebih 
dahulu keinginannya sebelum tahap implementasi dimulai, kepada perusahaan 
pembuat software. Setelah implementasi dilaksanakan perlu dilakukan pengujian, 
apakah keinginan seperti yang disampaikan telah dikerjakan, apakah telah 
sesuai dengan harapan mereka. Pada tahap ini tampilan pada display dapat 
diubah, ditambah maupun dikurangi. Pada Kantor SAMSAT Kota Jambi display 
yang ada, hanya berdasarkan yang ditawarkan perusahaan pembuatan software. 
Kondisi ini karena ketidaktahuan end user terhadap keinginan mereka, serta 
keharusan untuk menerima software yang ditawarkan, tanpa tahu bahwa isi dan 
tampilannya bisa disesuaikan dengan keinginan mereka. 

Secara umum skor rata-rata tingkat pelaksanaan sumberdaya sistem 
informasi berdasarkan implementasi sistem informasi manajemen di Kantor 
SAMSAT Kota Jambi adalah sangat puas (79,06%), demikian pula dengan 
tingkat kepentingan, yaitu sangat penting (83,48%). Hal yang sama berlaku 
untuk kajian kualitas informasi skor rata-rata tingkat pelaksanaan adalah puas 
(69,77%), tingkat kepentingannya adalah sangat penting (77,27%). 

Untuk itu 1) keterlibatan end user ( end user involvement) merupakan 
keharusan dalam pengembangan dan pembuatan suatu sistem informasi. 
Mereka harus bisa mengkomunikasikan visi, harapan dan keinginannya dengan 
perusahaan penyedia jasa sistem informasi sehingga implementasi SIM 
diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik, 2) Seleksi dan penempatan 
pegawai harus berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan, antara lain 
berdasarkan kriteria Diklat, umur, masa kerjalgolongan, konduite pegawai 
bersangkutan. Pelatihan harus dilaksanakan secara periodik dan 
berkesinambungan untuk mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan dan 
perkembangan teknologi sistem informasi, 3) Sotware, hardware, dan peralatan 
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penunjang lainnya perlu dievaluasi secara komprehensif sebelum di pergunakan, 
oleh end user sendiri, atau dengan meminta pendapat ahli. Selain itu perlu 
dilakukan pengujian sebelurn benar-benar diimplementasikan, 4) Perlu ditunjuk 
Database administrator yang berperan memelihara dan mengawasi aktivitas 
sistern informasi, sehingga data yang tersedia akurat, valid, dan terjarnin 
keamanannya, dan 5) Agar data yang tersedia dapat dipergunakan setiap saat 
serta dapat dipakai untuk pemanfaatan dan pemakai yang lebih banyak, 
hendaknya disambungkan dalam network dengan memperaunakan iarinaan . - - 
komunikasi,antara  anto or SAMSAT dan dalam- ist tern lnformasi Manajemen 
Daerah (SIMDA) antara lain dapat disarnbungkan untuk keperluan pemungutan 
dan penelitian pajak, pembuatan KTP, pembuatan ~ a n d a  Daftar '~erusGhaan 
(TDP), Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran bea masuk, dan 
sebagainya. 

Kata Kunci: SAMSAT Kota Jambi, Sistern lnformasi Manajemen,PKB, BBNKB, 
Sumberdaya sistem informasi, kualitas informasi, importance perfomance 
analysis, tingkat pelaksanaan, tingkat kepentingan, tingkat kesesuaian, end user 
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