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Abstru k-Penelitian ini mencari fitur-fitur yang berpengaruh terhadap kcpuasan pengguna. Proses pcncatian dilakukan
dcngan mcngkatcgorikan fitur-fit ur usu lan kc dalam katcgori yang dimi1iki metoda Kano. Pcnelitian ini juga

menghasilkan rekomendasi fitur yang dikelompokkan ke dalam kategori must-be. one-dimentional dan attractive.
Dalam penelitian ini didapatkan adanya hubungan antara variabel service quality dengan user satisfaction, variabcl
information quality dengan user satisfaction, variabel syst em qua lity dengan USCI' satisfaction, variabcl perceived
usefulness dengan user satis faction. Sedangkan korclasi yang terjadi untuk keseluruhan hubungan adalah kuat dan
searah, Menurut hasil penelitian menggunakan model 2 tersebut didapatkan 2 kelompok katcgori yang dapat
mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi. Kategori tcrsebut adalah must-be (fitur dasar) dan one
dimentional (fitur yang sedimensi dengan kepuasan). Fitur-fitur yang harus ada dan mcrupakan fitur dasar (mu a-bc)
dari sistem informasi akademik adalah fitur multi bahasa, contact person, dan penyajian jadwal akadernik di halaman
depan aplikasi sistem informasi akademik lTB . Fitur tersebut adalah fitur dasar yang harus ada. Beberapa fitur yang
berkategori one-dimentional dengan kepuasan pcngguna adalah system harus bisa diakses dengan baik menggunakan
perangkat mobile, selain itu dapat diakses dar i luar ja rin gan karn pus, fitur lainnya adalah notifikasi informasi
akadcmik yang dikirimkan k e kontak pribadi.
Kata kunci :

kepuasan pcngguna, mutu layanan, mutu inforrn asi, mutu sistem, manfaat, kesuksesan sistem
in forrna si, technology acceptance model (TAM), metoda Kano
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Abstrak - Perkembangan Teknologi Internet yang sernakin pcsat dan terjangkau rnemunculkan berbagai peluang
baru bagi usaha mikro keeil dan menengah (UMKM.) di Indonesia dalam menciptakan inovasi produk maupun
inovasi model bisnis, Berbagai penelitian dibidang kcwirausahaan dan teknologi inforrnasi telah dilakukan, namun
tidak banyak ditemukan sebuah penelitian yang mengkaji secara khusus tingkat adopsi teknologi internet untuk
pcnciptaan maupun pengern bangan usaha, Melalui penclitian in; peneliti menggunakan framework Technology
Org anization-Environment (TOE) yang berlandaskan dari pcnelitian dati Zhu dan Kraemer (2005) yang berfokus
pada karaktcristik internal maupun external dari scbuah UMKM. Penelitian ini akan enggunakan metode studi
litcratur dan kucsioncr yang diisi olch pern ilik atau manajer UMKM sebanyak 172 responden. Data dari pcnelitian
diolah dengan mcnggunakan teknik path analysis untuk menguji rclasi yang signifikan . Hasil penclitian ini
mendukung penyedia layanan teknologi informasi & komunikasi dalam mernbua t kebijakan yang berkaitan dengan
adopsi teknologi internet oleh UMKl\1 dengan lebih efektif dan cfisien dengan earn mencmukan faktor yang paling
berpengaruh yaitu Perceived Indirect Benefit (PII3).
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