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ABSTRAK 
 

Model Delone dan McLean merupakan model yang lengkap tetapi sederhana. 

Model semacam ini disebut dengan model yang parsimoni. Terdapat Enam 

pengukuran Delone dan McLean (2003) yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, 

kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan model Delone dan McLean pada 

Integrated Library System di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Jawa 

Timur. 

Tahapan dalam penelitian ini yaitu meliputi pengumpulan data, identifikasi 

variabel dan hipotesis, penentuan populasi dan sampel responden, penyusunan 

kuesioner dan penentuan indikator, uji coba, pengambilan data penelitian, 

pengolahan data kuesioner, analisis data kuesioner, pembahasan hasil, rekomendasi 

hasil. Data yang diperoleh sebanyak 122 responden. Kuesioner yang terkumpul 

selanjutnya diolah dengan menggunakan Partial Least Square SEM (PLS-SEM) 

dengan tahap evaluasi outer model dan evaluasi inner model. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap penggunaan, kualitas sistem tidak mempunyai pengaruh 

terhadap penggunaan, kualitas informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pengguna, kualitas sistem tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pengguna dan penggunaan tidak mempunyai pengaruh terhadap manfaat bersih. 

Sedangkan, kualitas layanan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan, kualitas 

layanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna, penggunaan 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna 

mempunyai pengaruh terhadap manfaat bersih.  

 

Kata Kunci : Delone dan McLean, Integrated Library System, PLS-SEM, 

SmartPLS. 
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