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ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate whether the Sales Information Systems effectiveness has any relation to the 
user performance at PT. SMT. Methodology used in this research is using the correlation technique survey method. Data 
was collected using calibrated questionnaire to test validity (Product Moment) and reliability instrument (Alpha 
Cronbach). The population for this research includes the users of the information system and employee working at the 
sales department of PT. SMT. The number of sample is 36 people, which was chosen from 41 people using the Isaac and 
Michael equation. Probability sampling method used was the Simple Random Sampling method. The analysis was 
conducted as a requirement and done using the simple linear regression technique and the simple correlation technique 
where before the analysis was conducted, it is needed to conduct analysis requirement test including normality test, and 
homogeneity test. The result of the research shows that the correlation coefficient was 0,542. This means that the 
relationship between the sales information system effectiveness and the user performance is positive. Determination 
coefficient is 0,294 or 29,4%. This means there was 29,4% of the user performance variation which can be explained by 
sales information system effectiveness. Meanwhile, the remain, which is 70,6%, consist of some other factors such as 
Leadership Style, Work Environment, and Salary. The conclusion of this research is that there is a positive correlation in 
the level of medium and significant, between sales information system effectiveness and user performance. This means 
the higher the level of sales information system effectiveness, the higher the level of user performance. 
Keywords: Effectiveness, Information System, Sales, User Performance. 
 
1. Pendahuluan 
Pada era globalisasi saat ini, perkembangan dunia usaha yang semakin pesat membutuhkan informasi yang cepat, tepat 
dan akurat. Perkembangan yang pesat ini membuat persaingan antara perusahaan semakin ketat. Hal ini menyebabkan 
informasi menjadi sangat berharga untuk meningkatkan keunggulan bersaing di antara perusahaan. Untuk mewujudkan 
informasi yang tepat bagi perusahaan maka diperlukan suatu sistem informasi yang handal di dalam perusahaan. Pada 
saat ini peran teknologi informasi menjadi salah satu fasilitas utama perusahaan dalam menghasilkan informasi yang 
berkualitas yang sekaligus menjadi salah satu strategi bisnis bagi perusahaan. Peran penting teknologi informasi di 
seluruh bidang perusahaan telah terbukti memberikan banyak manfaat dalam menunjang kualitas dan optimalisasi kinerja 
perusahaan. PT. SMT adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan spare part alat-alat berat (misalnya: 
Komatsu, Caterpillar, Cummins, GM, Hitachi) dan alat-alat teknik (misalnya: pompa, compressor, elektromotor, valve, 
elektrik, tools, dan lain-lain). Salah satu sistem informasi yang diterapkan PT. SMT adalah sistem informasi penjualan. 
Sistem tersebut digunakan oleh user/pemakai sistem informasi pada karyawan bagian penjualan untuk melakukan 
kegiatan transaksi penjualan dengan customer. Sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi user dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Dengan semakin efektif sistem informasi penjualan maka diharapkan kinerja user akan meningkat. Oleh 
karena itu, untuk mengetahui hubungan antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan dengan Kinerja User pada PT. 
SMT maka perlu diadakan penelitian “Korelasi Antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan Dengan Kinerja User Pada 
PT. SMT”. Fokus permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: ”Apakah terdapat hubungan antara 
efektifitas sistem informasi penjualan dengan kinerja user pada PT. SMT”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat hubungan antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan dengan Kinerja User pada PT. SMT. Adapun 
manfaat-manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan informasi bagi PT. SMT mengenai hubungan antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan dengan 

Kinerja User. 
2. Memberikan saran-saran perbaikan Sistem Informasi Penjualan kepada PT. SMT. 
 
2. Teori Pendukung 
2.1 Efektifitas 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa 
hasil atau berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Definisi efektifitas menurut Aras[1] adalah suatu keadaan dimana 
kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan dari pengguna. 

 
2.2 Sistem 
Menurut O’Brien[17], sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai 
tujuan bersama dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam suatu proses transformasi yang teratur. 
Sistem mempunyai tiga komponen dasar yang saling berinteraksi, yaitu: 
1. Input (masukan), meliputi menangkap dan mengumpulkan elemen yang memasuki sistem untuk dapat diproses.  
2. Processing (proses), meliputi proses perubahan yang mengubah input menjadi output.  
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3. Output (keluaran atau hasil), meliputi perpindahan elemen yang telah dihasilkan oleh proses perubahan ke dalam 
tujuan akhirnya.  

 
2.3 Informasi 
Menurut O’Brien[17], informasi adalah data yang telah diubah dalam konteks yang berarti dan berguna untuk pemakai 
akhir. Berdasarkan Mukhtar[13], ciri–ciri atau karakteristik suatu informasi yang baik dan lengkap adalah sebagai berikut: 
1. Reliable (dapat dipercaya) 

Informasi haruslah bebas dari kesalahan dan haruslah akurat dalam mempresentasikan suatu kejadian atau kegiatan 
dari suatu organisasi.  

2. Relevant (cocok atau sesuai) 
Informasi yang relevan harus berguna bagi user. Informasi ini dapat mengurangi ketidakpastian dan dapat 
meningkatkan nilai dari suatu kepastian serta hasil keluaran sesuai dengan fakta yang ada.  

3.  Timely (tepat waktu) 
Informasi yang disajikan haruslah cepat pada saat yang dibutuhkan/tepat waktu dan bisa mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan. 

4. Complete (lengkap) 
Informasi yang disajikan lengkap termasuk di dalamnya semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan 
kepentingan yang diharapkan pembuat keputusan.  

5.  Understandable (dapat dimengerti)  
     Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh user. 
 
2.4 Sistem Informasi 
Menurut Nickerson[15], information system (IS) is a collection of componets that work together to provide information to 
help in the operations and management of an organization. Sistem informasi adalah komponen-komponen yang 
bekerjasama untuk menyediakan informasi yang membantu dalam operasi dan mengatur sebuah organisasi. Berdasarkan 
Laudon[9], an information system can be defined technically as a set of interrelated components that collect (or retrieve), 
process, store, and distribute information to support decision making and control in an organization. Sistem informasi 
adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyediakan dan 
mendisribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. 
 
2.5 Penjualan 
Menurut Mulyadi[14], kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun 
tunai. Dalam penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, 
untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan penjualan secara kredit ini 
ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Berdasarkan Niswonger[16], penjualan adalah hutang 
perusahaan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang sudah disediakan untuk dijual ke pelanggan. 
 
2.6 Konstruk Variabel Efektifitas Sistem Informasi Penjualan 
Efektifitas Sistem Informasi Penjualan pada PT. SMT adalah sistem yang terdiri dai komponen-komponen yang saling 
bekerjasama untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi user dalam mencapai tujuan yang ditetapkan PT. SMT 
dengan melakukan transaksi penjualan secara tunai maupun kredit dengan customer dimana terjadi pemindahan 
kepemilikan atas barang dan jasa kepada customer, dengan indikator adalah: (1) Tujuan; (2) Input; (3) Process; (4) 
Output; (5) Bebas dari kesalahan dengan dimensi Reliable; (6) Berguna dengan dimensi Relevant; (7) Tepat waktu 
dengan dimensi Timely; (8) Lengkap dengan dimensi Complete; dan (9) Mudah dimengerti dengan dimensi 
Understandable. 
 
2.7 Kinerja  
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan 
kerja. Kinerja dosen adalah penampilan kerja pendidik atau dosen dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajar yang 
menggambarkan:  
1. Kualitas pekerjaan 

Yang dimaksud kualitas adalah user mampu mengaplikasikan dan mengoperasikan sistem informasi dengan baik, 
dalam hal ini user selalu mencari cara menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. 

2. Pengetahuan tugas pekerjaan 
Yang dimaksud pengetahuan dalam penelitian ini adalah suatu ukuran bagaimana user mampu menggunakan sistem 
informasi dengan baik dan benar, dalam hal ini user selalu ingin mengembangkan diri melalui sumber – sumber yang 
baru seperti buku keluaran terbaru. 

3. Inisiatif 
Yang dimaksud inisiatif dalam penelitian ini adalah kemampuan user untuk bertindak berdasarkan pemikiran sendiri 
secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan laporan sebelum waktu yang ditentukan. 

4. Kerjasama 
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Kerjasama di sini dimaksudkan adalah bagaimana user dapat bekerjasama dan dapat membangun hubungan baik 
dengan lingkungan sekitar sehingga pekerjaan dapat diselesaikan, dalam hal ini user dapat saling berinteraksi antara 
user dengan user dan user dengan atasannya. 

5. Tanggung jawab 
Tanggung jawab di sini diartikan sebagai sikap user untuk dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan 
perusahaan. Dalam hal ini user menyelesaikan tugas secara tepat waktu.  

6. Tingkat kehadiran 
Tingkat kehadiran di sini dapat diartikan sikap disiplin yang harus dimiliki user untuk selalu hadir pada waktu jam 
kerja agar pekerjaan dapat terselesaikan. 

7. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian di sini dapat diartikan user bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan perusahaan 
dan dapat diselesaikan secara tepat waktu. 

 
2.8 User 
Definisi user menurut O’Brien[17] adalah seseorang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang 
dihasilkannya. Menurut Long[10], user is someone who uses the computer. User adalah seseorang yang menggunakan 
komputer.  
 
2.9 Konstruk Variabel Kinerja User 
Kinerja User yang menggunakan Sistem Informasi Penjualan pada PT. SMT adalah kemampuan kerja yang dimiliki oleh 
user dalam menggunakan Sistem Informasi Penjualan yang tersedia pada PT. SMT, agar tujuan yang akan dicapai PT. 
SMT bisa tercapai secara maksimal, dengan indikator: (1) Kualitas pekerjaan; (2) Pengetahuan tugas pekerjaan; (3) 
Inisiatif; (4) Kerjasama; (5) Tanggung jawab; (6) Tingkat kehadiran; dan (7) Waktu penyelesaian. 
 
2.10 Tabel Kisi-kisi Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian 

Tabel 1. Kisi-kisi Variabel, Dimensi dan Indikator Penelitian 
Variabel Dimensi Indikator 

(1) Efektifitas Sistem Informasi Penjualan  

  (1) Tujuan 
  (2) Input 
  (3) Process 
  (4) Output 

 (1) Reliable (5) Bebas dari kesalahan 
 (2) Relevant (6) Berguna 

(3) Timely (7) Tepat Waktu 
(4) Complete (8) Lengkap 

(5) Understandable  (9) Mudah Dimengerti  

(2) Kinerja User 

  (1) Kualitas Pekerjaan 
 (2) Pengetahuan tugas pekerjaan 
 (3) Inisiatif 
 (4) Kerjasama 
 (5) Tanggung jawab 
 (6) Tingkat kehadiran 
 (7) Waktu penyelesaian 

 
2.11 Kerangka Berpikir 
Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka diduga terdapat hubungan antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan 
dengan Kinerja User pada PT. SMT. Dimana semakin efektif Sistem Informasi Penjualan yang ada, maka Kinerja User 
akan semakin meningkat. 
 
2.12 Pernyataan Hipotesis 
Pernyataan hipotesis penelitian: “Terdapat hubungan antara efektifitas sistem informasi penjualan dengan kinerja user ”. 
H0 :  ρ  =  0, Tidak terdapat korelasi antara Efektivitas Sistem Informasi Penjualan dengan Kinerja User 
H1 :  ρ  ≠  0, Terdapat korelasi antara Efektivitas Sistem Informasi Penjualan dengan Kinerja User. 
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3. Metodologi Penelitian 
3.1 Tampilan Sistem Informasi Penjualan 

• Tampilan Transaksi Penjualan 

 
Gambar 1. Tampilan Transaksi Penjualan−Sales Order 

• Tampilan Laporan Penjualan 

      
Gambar 2. Tampilan Laporan Faktur Penjualan Tunai 

 
Waktu dan Tempat Penelitian  
Survei penelitian dilakukan di PT. SMT yang beralamat di Jln. Lautze No. 34-35 dan di Plaza Jayakarta, Lantai 6, Blok 
DB-6, Jln.Labu No.1, Jakarta Barat, Telp. (62-21) 649-4776, 659-2873, Fax. (62-21) 624-8419, yang dilaksanakan pada 
bulan September 2007 sampai dengan Januari 2008. 
 
Konstelasi Variabel Penelitian  
Menggunakan dua varibel penelitian yaitu variabel Efektifitas Sistem Informasi Penjualan sebagai variabel bebas 
(independent) dan variabel Kinerja User sebagai varibel terikat (dependent). Hubungan antara variabel bebas dan 
variabel terikat tersebut dapat digambarkan dalam bentuk konstelasi hubungan antara variabel pada gambar sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
  
 

               Gambar 3. Konstelasi Hubungan Antara Variabel Penelitian 

Variabel Bebas 

X Y 

Variabel Terikat 
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Keterangan: 
X: Efektifitas Sistem Informasi Penjualan 
Y: Kinerja User 
Definisi Operasional 
Efektifitas Sistem Informasi Penjualan adalah total skor yang diperoleh dari hasil pengisian instrumen Efektifitas Sistem 
Informasi Penjualan oleh user, yang disusun untuk mengukur indikator yang terdiri dari: 1. Tujuan, 2. Input, 3. Process, 
4. Output, 5. Bebas dari kesalahan, 6. Berguna, 7. Tepat waktu, 8. Lengkap, 9. Mudah dimengerti. Kinerja User adalah 
total skor yang diperoleh dari hasil pengisian instrumen Kinerja User oleh user, yang disusun untuk mengukur indikator 
yang terdiri dari: 1. Kualitas kerja, 2. Pengetahuan tugas pekerjaan, 3. Inisiatif, 4. Kerjasama, 5. Tanggung jawab, 6. 
Tingkat kehadiran, 7. Waktu penyelesaian. Instrumen pada indikator memiliki bobot yang berbeda yaitu: sangat setuju 
(SS) berbobot 5, setuju (S) berbobot 4, ragu-ragu (RG) berbobot 3, tidak setuju (TS) berbobot 2, dan sangat tidak setuju 
(STS) berbobot 1. 
 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dari penelitian ini adalah pemakai sistem informasi, karyawan bagian penjualan PT. SMT. Berdasarkan data 
yang diperoleh, maka populasi karyawan bagian penjualan secara keseluruhan berjumlah 41 orang. Sampel diambil dari 
populasi dengan perhitungan sampel Isacc dan Michael. Jumlah sampel dari populasi 41 adalah 36 responden. Teknik 
sampel yang digunakan peneliti adalah teknik probability sampling dengan simple random sampling atau secara acak 
sederhana. 
 
Pengujian Instrumen Penelitian 
Hasil pengujian instrumen penelitian yang dilakukan sebelum menyebarkan kuesioner kepada 36 orang responden adalah 
sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Pengujian Instrumen 
Jenis Pengujian Variabel Hasil Pengujian 

Uji Validitas 
(Product Moment) 

Efektifitas Sistem Informasi 
Penjualan 

16 butir valid dan 2 butir drop 

Kinerja User 11 butir valid dan 3 butir drop 
Uji Reliabilitas 

(Alpha Cronbach) 
Efektifitas Sistem Informasi 

Penjualan 
Koefisien reliabilitas = 0.984 

Kinerja User Koefisien reliabilitas = 0.983 
Sumber: Hasil Perhitungan Data Kuesioner 

 
Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai Efektifitas Sistem Informasi Penjualan, Kinerja User 
serta latar belakang responden mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan, lama pengalaman kerja dan lama menggunakan 
Sistem Informasi Penjualan setiap hari. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
menggunakan teknik korelasional. Data yang ada pada variabel terikat maupun variabel bebas dikumpulkan dengan 
menggunakan instrumen yang terdiri dari dua perangkat yaitu kuesioner Efektifitas Sistem Informasi Penjualan dan 
kuesioner Kinerja User pada PT. SMT. 
 
Metode Pengolahan Data  
Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah dengan menggunakan perhitungan manual, Microsoft Excel 2003, dan 
SPSS (Statistical Packet for the Social Science) 15.0 for Windows. 
 
Metode Analisis  Data 
Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis. Data yang telah teruji normalitas (Lilliefors) dan homogenitas (Bartlett), 
kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. 
 
4. Hasil Penelitian 
Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis yang telah dirumuskan dilakukan menggunakan statistik inferensial, yaitu teknik analisis regresi 
linear sederhana dan korelasi sederhana. Berikut ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam pengujian hipotesis: 
 
A.  Pengujian Persyaratan Analisis 
Pengujian persyaratan analisis dilakukan sebelum dilakukan analisis dengan teknik regresi linear sederhana, terdiri dari: 
1. Uji Normalitas (Lilliefors), yaitu pengujian kenormalan hasil galat taksiran (Y-Ŷ). 
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Tabel 3. Uji Normalitas (Uji Lilliefors) 

L hitung 
L tabel (0,05;36) 

 Keterangan Kesimpulan 

0.127 0.148 L hitung < L tabel 
Galat taksiran (Y-Ŷ) 
Berdistribusi Normal 

  Sumber: Hasil Perhitungan dari Data Kuesioner 
 

2. Uji Homogenitas (Bartlett), yaitu  pengujian  homogenitas  pasangan  varians Y dan X. 
 

Tabel 4. Uji Homogenitas (Uji Bartlett) 

χ2 hitung 
 χ2 tabel (0.05;10) Keterangan Kesimpulan 

16.162 18.307 χ2 
hitung < χ2 tabel 

Varians Y dan X 
Homogen 

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data Kuesioner 
 
B.  Analisis Regresi Linear Sederhana 
Berdasarkan perhitungan menggunakan metode kuadrat terkecil diperoleh persamaan regresi Ŷ = 19.148 + 0.400 X. 
Setelah persamaan regresi diketahui maka diuji signifikansi dan linearitasnya dengan tabel Anova (Analisis Varians). 

Tabel 5. Anova Persamaan Regresi  Ŷ = 19.148 + 0.400 X 
Sumber 
Variasi dk JK KT Fhitung 

F tabel 
(0.05) 

Total 36 47217 1311.583 

14.166 4.11 Koefisien a 1 46440.250 46440.250 
Regresi b/a 1 228.445 228.445 

Sisa 34 548.305 16.127 
Tuna Cocok 19 232.972 12.262 0.583 2.33 

Galat 15 315.333 21.022 
            Sumber: Hasil Perhitungan dari Data Kuesioner 

 
Kesimpulan : 
• Regresi Signifikan  : F hitung   >  F tabel (0,05) = 14.166 >  4.11 
• Regresi Linear        :   F hitung   <  F tabel (0,05) = 0.583   <  2.33 
 
Persamaan regresi dapat dilihat pada grafik berikut:  
 

 
                                                Gambar 4. Grafik Persamaan Regresi Ŷ = 19.148 + 0.400 X  
                                                Sumber: Hasil Perhitungan dari Data Kuesioner 
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C. Analisis Korelasi Sederhana 
Tahapan dalam analisis korelasi sederhana: 
1. Koefisien korelasi 

Menggunakan rumus korelasi Product Moment, diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar + 0.542. 
2. Uji signifikansi koefisien korelasi 

Tabel 6. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi 

 
                             Sumber: Hasil Perhitungan dari Data Kuesioner 

Keterangan:  
*    Koefisien korelasi signifikan (thitung = 3.764 > ttabel = 1.692) 
3. Koefisien Determinasi   

Pengkuadratan dari koefisien korelasi (rxy
2) menghasilkan koefisien determinasi sebesar 0.294. 

                            
5. Kesimpulan 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, serta pembahasan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengujian analisis regresi linear sederhana dan korelasi sederhana, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif pada tingkat sedang antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan dengan Kinerja User. 
2. Uji signifikansi koefisien korelasi didapat thitung = 3.764 > ttabel = 1.692, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi antara Sistem Informasi Penjualan (X) dengan Kinerja User (Y) sebesar rxy = 0.542 adalah 
signifikan. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara Efektifitas Sistem Informasi Penjualan 
(X) dengan Kinerja User (Y) yang berarti semakin efektif Sistem Informasi Penjualan, maka semakin tinggi tingkat 
Kinerja User. 

3. Dari hasil koefisien korelasi didapat koefisien determinasi sebesar rxy
2 = 0.294 atau 29.4%. Hal ini berarti 29.4% dari 

variasi Kinerja User (Y) dapat dijelaskan oleh Efektifitas Sistem Informasi Penjualan (X), melalui persamaan regresi 
Ŷ = 19.148 + 0.400 X. Sedangkan sisanya 70.6% variasi Kinerja User (Y) terdiri dari faktor (variabel) yang lain, 
seperti Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Gaji. 
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