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Abstrak
Jaringan informasi bersama antar sekolah atau disingkat dengan jibas adalah salah satu aplikasi sistem informasi
manajemen sekolah. Untuk mengetahui efektifitas aplikasi pada penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan
Sistem Informasi DeLone dan McLean menguji 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kesuksesan sistem informasi,
yaitu; (1) kualitas informasi, (2) kualitas sistem, (3) kualitas layanan, (4) Penggunaan, (5) Kepuasan Pengguna dan
(6) net benefits.Data diambil menggunakan kuesioner yang disebar melalui moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment). Data terkumpul berupa data ordinal yang dirubah menjadi data interval,
kemudian diolah menggunakan software AMOS 18.0 dari hasil pengolahan data tersebut didapatkan hasil bahwa
kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan mempengaruhi pengguna dan kepuasan pengguna secara
signifikan. Akan tetapi pengguna dan kepuasan pengguna tidak mempengaruhi terhadap net benefit/ manfaat
bersih.Besarnya pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap pengguna adalah
sebesar 55,6%dan dipengaruhi faktor lain diluar variable penelitian sebesar 44,4%. Variable kepuasan pengguna
dipengaruhi oleh kualitas informasi, kulaitas system dan kualitas layanan sebesar 64,4% sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain diluar penelitian. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut tidak
efektif diterapkan di SMK Ma’arif Kota Mungkid karena mereka tidak merasakan manfaatdari aplikasi tersebut.
Kata Kunci :efektifitas, jibas DeLone and McLean
1. Pendahuluan
Diawal kemunculannya sistem informasi akademik
hanya di terapkan pada tingkat perguruan tinggi.Akan
tetapi pada saat ini penggunaanya sudah menjangkau
hampir semua tingkat intsitusi pendidikan.Baik
perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah.
Semakin banyak bahasa pemrograman yang mudah
digunakan, ikut serta mendorong peningkatan
penggunaan sistem informasi akademik.Bahkan
sekarang ini tidak hanya penggunaan bahasa
pemrograman yang dipermudah, akan tetapi untuk
mendapatkan aplikasi yang sudah siap pakai pun sangat
mudah untuk dilakukan. Salah satu aplikasi yang ini
adalah Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah atau
sering disingkat jibas.Aolikasi ini bisa diunduh gratis di
website
www.jibas.net.Sekolah
yang
ingin
menggunakannya
tinggal
menerapkan
dan
menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah.
Aplikasi ini tidak hanya bisa digunakan oleh guru dan
siswa, akan tetapu juga orang tua selaku wali murid.
SMK Ma’arif Kota Mungkid juga memanfaatkan
aplikasi ini untuk membantu operasional di
sekolah.Pengoperasian yang mudah menjadi alasan
utama dalam memilih software tersebut, selain
permasalahan biaya tentunya.Aplikasi ini bisa
digunakan oleh guru untuk melakukan penilaian, pihak

TU untuk memproses pembayaran dan orang tua siswa
untuk bisa memantau perkembangan anaknya disekolah.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan
rumusan masalah sebagai berikut :
a) Apakah penggunaan aplikasi jibas di SMK Ma’arif
sudah efektif?
b) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas
penggunaan aplikasi JIBAS di SMK Ma’arif Kota
Mungkid?
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
a) Penelitian ini hanya terbatas pada siswa di SMK
Ma’arif Kota Mungkid.
b) Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi dari
efektifitas sistem tersebut
Tujuan penelitian ini adalah mengetehui efektif atau
tidaknya sistem informasi akademik dengan aplikasi
Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah di SMK
Ma’arif Kota Mungkid
Penelitian ini diharapkan juga memberi manfaat:
a) Bagi instansi adalah sebagai bahan pertimbangan
untuk melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut
atau memutuskan untuk mengganti dengan system
yang baru.
b) Bagi pembaca sebagai bahan acuan bagi penelitian
sejenis terutama pengetahuan mengenai Sistem
Pendukung Keputusan.
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2. Tinjauan Pustaka
2.1 Sistem Informasi Akademik
Sistem adalah adalah suatu jaringan kerja dari prosedurproseduryang saling berhubungan, berkumpul bersamasama
untuk
melakukan
suatu
kegiatan
ataumenyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.[1]
Pengertian informasi adalah data yang telah diolah
menjadi bentuk yangberarti bagi penerimanya dan
bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau
mendatang.Dengan demikian informasi berarti data
yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. [2]
Sedangkan akademik memiliki arti hal-hal yang terkait
dengan pendidikan[3]
Sistem informasi akademikadalah perangkat lunak yang
digunakan untuk menyajikan informasi dan menata
administrasi yang berhubungan dengan kegiatan
akademis.[4].
2.2 Aplikasi JIBAS
Jaringan bersama informasi antar sekolah adalah
aplikasi sistem informasi manajemen sekolah yang
dapat di unduh dari www.jibas.net secara gratis.Sistem
Informasi Sekolah JIBAS dapat digunakan
oleh
berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah,
pesantren, madrasah, lembaga bimbingan belajar,
kursus, lembaga pelatihan dan lain sebagainya.[5]

konsekuensi dan hasil, yang bisa disamakan artinya
dengan ‘sukses”.[6]
Berdasarkan definisi diatas dapatdisimpulkan bahwa
suatu kesuksesan sistem informasi merupakan suatu
konsep luas yang multi dimensional, dapat dinilai dari
berbagai level, dimana sudut pandang dari penilaian
tersebut belum begitu jelas maupun terdefinisikan.Pada
tahun 1992 DeLone dan McLean memperkenalkan
model kesuksesan untuk sistem informasi, yang
merupakan
framework
multidimensi
yang
mengintegrasikan enam kategori pengukuran, yaitu
System Quality, Information Quality, User Satisfaction,
Use, Individual Impact, dan Organizational Impact.Keenam kategori tersebut memunculkan sifat alami dari
fenomena sistem informasi, yaitu suatu dimensi dari
kesuksesan sistem informasi yang merupakan suatu
kesatuan[7]. Caomengungkapkan bahwa dimensi
tersebut independen dan terintegrasi untuk membentuk
variabel dependen yang komprehensif, yaitu sebuah
kesuksesan sistem informasi [8]

3.
Gambar2. Model Efektivitas DeLone dan McLean

Gambar 1. Tampilan JIBAS

Fasilitas-fasilitas yang disediakan aplikasi jibas antara
lain:
a) Sistem Informasi Akademik
b) Sistem Informasi Keuangan
c) Sistem Informasi Perpustakaan
d) Sistem Informasi Kepegawaian
e) Pelaporan
f) Info Guru
g) Info Siswa
h) SMS Gateway
i) AutoResponse
j) Photo Take
2.3 Efektivitas Sistem Informasi
Efektivitas sistem informasi, menurut Oxford English
Dictionary, diartikan sebagai “kekuatan atau kapasitas
untuk memproduksi hasil yang diinginkan”.Hal ini
memperjelas bahwa efektivitas adalah tentang
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Pada
tahun
2003,
DeLone
dan
McLean
mempublikasikan model Kesusesan Sistem Informasi
yang
merupakan
penyempurnaan
dari
model
sebelumnya yang juga merangkul tantangan pengukuran
dari dunia e-commerce yang sedang berkembang. Sesuai
dengan yang dituliskan oleh Delone model terbaru
tersebut terdiri dari enam dimensi kesuksesan sistem
informasi yang saling berhubungan, yaitu: Information
Quality, System Quality, Service Quality, (intention to)
use, user satisfaction, dan net benefit[9].
3.1 Struktural Equation Model (SEM)
Structural Equation Model merupakan alat analisis
statistik yang merupakan gabungan dari analisis faktor
dan analisis regresi . SEM digunakan untuk menjelaskan
fenomena tertentu yang melibatkan dua atau lebih
variabel, baik variabel laten atau bukan. Tujuan dari
SEM adalah ingin menguji apakah model yang ada
memang dapat menjelaskan fenomena yang didapat.
Tahapan pokok yang akan dilalui untuk menggunakan
SEM dalam sebuah penelitian adalah:
1. Membuat sebuah Model SEM
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Model dibuat berdasarkan teori tertentu baik dalam
bentuk persamaan matematis maupun dalam bentuk
diagram.
2. Menyiapkan desain penelitian dan pengumpulan
data
Dilakukan
pengujian
asumsi-asumsi
yang
seharusnya dipenuhi dalam SEM, perlakuan
terhadap missing data, mengumpulkan data dan
sebagainya.
3. Identifikasi Model
Model yang sudah dibuat dan didesain maka
dilakukan uji identifikasi, apakah model dapat
dianalisi lebih lanjut.
4. Menguji Model
Tahap selanjutnya adalah menguji measurement
model kemudian menguji structural Model. Dari
pengujian measurement model akan didapat
keeratan hubungan antara indikator dengan
konstruknya.
Sepuluh keistimewaan kemampuan SEM dibandingkan
dengan metode pengolahan lain :
1. Mampu memperlakukan variabel endogenus dan
variabel eksogenus sebagai variabel acak dengan
kesalahan pengukuran
2. Mampu memodelkan variabel laten dengan
sejumlah indikatornya.
3. Mampu membedakan kesalahan pengukuran dan
kesalahan model.
4. Mampu menguji model secara keseluruhan, bukan
hanya menguji koefisien model secara individu
5. Mampu memodelkan variabel mediator
6. Mampu memodelkan hubungan antar error
7. Mampu menguji silang koefisien model dari
berbagai kelompok sampel
8. Mampu memodelkan dinamika suatu fenomena
9. Mampu mengatasi data yang hilang
10. Mampu menangani data tidak normal [10]
4. Metode Penelitian
Penelitian
yang
dilakukan
adalah
penelitian
kuantitatif.adalah penelitian ilmiah yang sistematis
terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubunganhubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah
mengembangkan
dan
menggunakan model-model
matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan
dengan fenomena alam.
Langkah-langkah penelitian Kuantitatif [11]

Gambar 4 Kerangka Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian
eksplanatori yaitu penelitian yang menjelaskan
mengenai hubungan kausal (sebab akibat) dari variabelvaribel diteliti. Penelitian yang dilakukan bermaksud
membuktikan hipotesa yang dibuat dengan pendekatan
model Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan
McLean Model DeLone dan McLean.

Gambar 4. Model Penelitian

Hipotesis umum yang dijadikan aspek adalah:
Diduga aplikasi jibas yang diterapkan di SMK Ma’arif
Magelang sudah berlangsung efektif.
Hipotesis Khusus:
H1 : Diduga Kualitas Informasi berpengaruh secara
signifikan pada pengguna.
H2 : Diduga Kualitas Informasi berpengaruh secara
signifikan pada Kepuasan Pelanggan.
H3 : Diduga Kualitas Sistem berpengaruh secara
signifikan pada penggunaan
H4 : Diduga Kualitas Sistem berpengaruh secara
signifikan padaKepuasan Pengguna
H5 : Diduga Kualitas Layanan berpengaruh secara
signifikan pada Penggunaan.
H6 : Diduga Kualitas Layanan berpengaruh secara
signifikan pada Kepuasan Pengguna
H7 : Diduga Penggunaan berpengaruh secara signifikan
pada NetBbenefit.
H8 : Diduga Kepuasan Pelanggan berpengaruh secara
signifikan pada Net Benefit.
Metode Pengumpulan Data
Data yang bisa dipakai dalam Penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data Primer didapat dengan menggunakan kuesioner /
observasi lapangan.kuesioner yang dibuat dengan
caraclosed questions, hal ini supaya responden mudah
menjawab kuesioner. Data yang didapat dari kuesioner
dapat dengan cepat dianalisis secara statistik.
2. Data Sekunder
Untuk mendapatkan data atau fakta yang bersifat teoritis
guna mendukung penelitian ini, digunakan studi
pustaka. Data didapat dengan cara mempelajari bukubuku, jurnal-jurnal penelitian, bahan kuliah yang
berhubungan dengan permasalah dalam penelitian ini.
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5. Hasil Dan Pembahasan
1.1
Pengujian Berbasis Teori

Tabel 4. Uji Validitas Konstruk Pengguna

Indikator
Y1
Y2
Y3
Y4

Estimasi
0,780
0,819
0,797
0,761

Keterangan
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid

Tabel5. Uji Validitas Konstruk KP
Indikator Estimasi Keterangan
Y5
0,730
Konstruk yang valid
Y6
0,660
Konstruk yang valid
Y7
0,853
Konstruk yang valid
Y8
0,713
Konstruk yang valid
Y9
-0,038
Konstruk tidak valid

Gambar 5. Model Awal Penelitian
1.2
A.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas
Pengujian validitas digunakan untuk menguji
kemampuan (keakuratan) suatu indikator sehingga dapat
mewakili suatu variabel laten. Untuk mengukur validitas
konstruk dapat dilihat dari nilai loading factor. Pada
penelitian ini dilakukan analisis model Confirmatory
Factor Analysis (CFA) terhadap variabel laten eksogen
dan endogen.
Tabel 1. Uji Validitas Konstruk KI

Indikator
X1
X2
X3
X4
X5

Estimasi
0,873
0,495
0,493
0,620
0,859

Keterangan
Konstruk yang valid
Konstruk tidak valid
Kontruk tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid

Tabel 2. Uji Validitas Konstruk KS
Indikator

Estimasi

Keterangan

X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12

0,443
0,367
0,840
0,875
0,883
0,447
0,708

Konstruk tidak valid
Konstruk tidak valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Konstruk tidak valid
Konstruk yang valid

Tabel3. Uji Validitas Konstruk KL

Indikator
X13
X14
X15

Estimasi
0,707
0,707
-0,006

Keterangan
Konstruk yang valid
Konstruk yang valid
Kontruk tidak valid
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Tabel6. Uji Validitas Konstruk NB
Indikator Estimasi Keterangan
Y10
0,481
Konstruk tidak valid
Y11
0,297
Konstruk tidak valid
Y12
0,441
Konstruk tidak valid
Y13
0,666
Konstruk yang valid
Y14
0,604
Konstruk yang valid
Y15
0,439
Konstruk tidak valid
B.
Uji Reliabilitas
Constructreliability menyatakan ukuran konsistensi
internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang
menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing
indikator
tersebut
mengidentifikasikan
sebuah
konstruk/laten yang umum. Sedangkan variance
extracted menunjukkan indikator-indikator telah
mewakili secara baik konstruk/ laten
yang
dikembangkan. Menurut Ghozali (2008) Cut-off value
dari construct reliability adalah minimal 0,70 sedangkan
Cut-off value dari variance extracted minimal 0,50.
Akan tetapi menurut Nunally dan Bernstein (1994)
memberikan pedoman bahwa dalam penelitian
eksplanatori, reliabilitas yang sedang antara 0.5 – 0.6
dinilai sudah mencukupi untuk menjustifikasi sebuah
hasil penelitian[12].
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas
Variabe
l Laten

Construct
Reliability

Variance
Extracted

KI
KS
KL
P
KP
NB

0, 833
0,897
0,667
0,869
0,829
0,610

0,631
0,687
0,500
0,623
0,551
0,440
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1.3

Uji Kesesuaian

2. Incremental Fit Measures
 AGFI
 0,90
 TLI
0,960
 0,95
 NFI
0,901
 0,90
 CFI
0,967
 0,95
3. Parsimonious Fit Measures
 PNFI
0,754
 0,60
 PGFI
 0,60

Gambar 6. Model Modifikasi
Untuk menyatakan suatu model diterima atau tidak,
perlu dilakukan uji model secara menyeluruh, untuk
mengukur kesesuaian antara matrik varians kovarians
sampel dengan matrik varians kovarians. Kriteria utama
yang bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan
adalah jika probability >= 0.05 maka matriks varians
kovarians sampel sama dengan matrik varians kovarians
populasi dugaan, ini artinya model tersebut fit/diterima.
Akan tetapi jika p<0.05 maka model ditolak atau tidak
fit.
Dari hasil pemrosesan model diatas diketahui kalau nilai
p nya 0.000 atau berarti hasilnya tidak fit karena kurang
dari nilai yang direkomendasikan, yaitu 0.05. jadi uji
kesesuaian ini hanya berlaku untuk sampel. Untuk lebih
lengkapnya hasil dari pemrosesan data bisa dilihat dari
tabel berikut:
Tabel 8 Hasil Uji Kesesuaian Model
Ukuran
kesesuaian

Batas nilai
kritis

1. Absolut Fit Measures
ChiSquare
Kecil, 2
X2
α ; df
(CMIN)

Probabili
 0,05
ty
 ChiSquare
X2
 2,0
Relatif
(CMIN/
DF)
 GFI
 0,90
 RMSEA
 0,08

Hasil Uji
Model

Keterangan

Baik
Baik
Baik
Marginal
-

Karena nilai P tidak memenuhi persyaratan,
maka uji kriteria lain seperti; absolut fit measure,
incremental fit measures, dan parsimonious fit measures
tidak dilanjutkan. Langkah selanjutnya dalam penelitian
ini adalah menggunakan analisis jalur (path analysis).

Gambar 7. Model penelitian Bentuk Jalur
1.4

Uji signifikasi

Model jalur yang dibuat kemudian di olah
dengan menggunakan AMOS 18.Hal ini
dilakukan untuk mengetahuin apakah ada nilai
yang tidak signifikan. Jika ada nilai yang tidak
signifikan maka akan dilakukan penghapusan.
Hasil dari pengolahan dapat dilihat pada
gambar berikut:

206,430 Marginal

0,000 Marginal

1,444 Marginal

0,052 Marginal

Gambar 8. Model jalur
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-97

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2013

Dari hasil analisa jalur didapatkan koefisien regresi
untuk setiap variabelnya .Uji signifikasi adalah
mengecek apakah terdapat nilai yang negative atau nilai
yang tidak signifikan, maka dilakukan penghapusan atau
drop.Kemudian dibuat model baru dengan analisis jalur.

pula hasil dari hipotesis operasional yang telah dibuat
sebelumnya, yaitu seperti yang tertera pada
tabel
dibawah ini dimana hipotesis H1 diterima apabila nilai P
< 0,05 sedangkan hipotesis H1 ditolak apabila nilai P ≥
0,05.

Tabel 9 Koefisien Regresi Model Jalur

Tabel 10. Hasil Hipotesa Operasional

<--KP <--P
<--KP <--P <--KP <--P

KI
KI
KS
KS
KL
KL

Estimate
.438
.430
.375
.322
.494
.392

P
***
***
***
***
***
***

Dari
keseluruhan pengujian signifikansi yang telah
dilakukan, maka didapatkan hasil dari hipotesis umum
pertama yaitu bahwa sistem informasi akademik dengan
aplikasi jibas tidak berlangsung efektif dikarenakan
tidak seluruh variabel dinyatakan signifikan.

Hasil akhir model jalur akhir dapat dilihat pada gambar
berikut:

Gambar 9.Diagram Jalur Akhir
Tabel 11.Koefisien Determinasi Model Jalur Akhir
Variabel Endogen
R2
Intercept

Dari keseluruhan pengujian signifikansi yang telah
dilakukan, maka didapatkan hasil dari hipotesis umum
pertama yaitu bahwa sistem informasi akademik dengan
aplikasi jibas tidak berlangsung efektif dikarenakan
tidak seluruh variabel dinyatakan signifikan.Didapatkan
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P

55,6%

-0,624

KP

64,4%

0,400

Interprestasi Model
Setelah dilakukan uji signifikasi jalur, kemudian dibuat
persamaan model akhir. Untuk Persamaan variabel
endogen dapat dirumuskan sebagai berikut:
P
= -0,624 + 0,438KI + 0,375 KS + 0,494KL
KP = 0,400 + 0,430KI + 0,322 KS + 0,932KL
Variabel Pengguna dipengaruhi oleh kualitas informasi,
kualitas sistem, kualitas layanan .pengaruh yang
diberikan ketiga variable tersebut sebesar 55,6%, artinya
variabel pengguna tersebut juga dipengaruhi oleh factor
lain sebesar 44,4%
Variabel Kepuasan Pengguna dipengaruhi oleh kualitas
informasi, kualitas sistem, kualitas layanan .pengaruh
yang diberikan ketiga variable tersebut sebesar 64,4
artinya variabel pengguna tersebut juga dipengaruhi
oleh factor lain sebesar 35,6%
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6. Kesimpulan Dan Saran

a)

b)
c)
d)
e)
5.1.
a)
b)
c)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model hanya
fit terhadap sampel karena nilai probability < 0,05.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak
dapat diekplorasi sebagai perilaku populasi dari
obyek penelitian melainkan hanya mencerminkan
perilaku dari sampel. Berdasarkan hasil pengujian
yang dilakukan, juga diperoleh kesimpulan bahwa
tidak semua variabel dalam model yang diajukan
berpengaruh terhadap net benefit.
Pengguna di pengaruhi oleh Kualitas Informasi,
Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan
Kepuasan Pengguna dipengaruhi oleh Kualitas
Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan
Net Benefit tidak dipengaruhi oleh pengguna dan
kepuasan pengguna
Sistem dinilai kurang memberikan manfaat bagi
para responden
Saran
Perlu disosialisasikan aplikasi tersebut kepada
orang tua dan siswa disekolah tersebut.
Aplikasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan
sekolah pada umumnya dan siswa pada khususnya.
Perlu dibuat sistem baru yang lebih baik lagi,
supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh responden
yang dalam hal ini adalah siswa.

Daftar Pustaka
[1]

Jogiyanto, 2005, Analisis dan Desain Sistem
Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan
Praktek Aplikasi Bisnis, Cetakan Ketiga, Andi,
Yogyakarta.

[2]

Al Fatta, Hanif, 2007, Analisis & Perancangan
Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing
Perusahaan & Organisasi Modern, ANDI,
Yogyakarta.

[3] Depdiknas. (2008). Kamus Besar
Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta

[8]

Cao, L, 2008,.“The Measurement of Information
System Success in China: Re-Validating IS-Impact
of the Chinese Organizational Context”, Pacific
Asia Conference of Information System
Proceedings, Associaton of Information System.

[9] Delone, H.W., McLean, E.R. 2003. The DeLone
and McLean Model of Information Systems
Success: A Ten-Year Update. Journal of
Information Systems Research, The Institute of
Management
Sciences,
http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/
index.php/Delone_and_McLean_IS_success_mode
l#Concise_de scription_of_theory. (Diakses April
2013).
[10] Widodo, Prabowo Pudjo. 2007. Seri Metode
Kuantitatif Statistika: Analisis
Multivariate
Modul 11a Aplikasi SEM : Manajemen Sumber
Daya Manusia. Jakarta
[11] Suryana. (2010).Metodologi Penelitian.Buku Ajar
Perkuliahan UPI. Jakarta
[12] Ghozali,
Imam.(2008)Model
Persamaan
Struktural : Konsep dan Aplikasi dengan Program
AMOS 16.0, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 2008

Bahasa

[4] Satoto, 2009, Analisis Keamanan Sistem Informasi
Akademik Berbasis Web Di Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro, Seminar Nasional
Aplikasi Sains dan Teknologi, Yogyakarta.
[5]

http://jibas.net/content/infojibas/infojibas.php
(Diakses 10 April 2013)

[6]

Ramezan, M, 2009, “Measuring the Effectiveness
of Human Resource Information Systems in
National Iranian Oil Company (an empirical
assessment)”,Iranian Journal of Management
Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 129-145.

[7]

Qiu, L. Tay, WW. Wu, J, 2009,“The Impact of
Virtual Teamwork on Real-world Collaboration”,
International Conference on Advances in
Proceedings SNIT 2013: Hal. A-99

