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Ketepatan dan kecepatan informasi akan penyampaian sebuah informasi harus 

diperhatikan agar dapat sampai kepada para pelanggan atau pengguna dari jasa 

yang disediakan  dan dapat dimengerti akan apa yang disampaikan. Ketepatan 

sistem informasi haruslah mampu menjelaskan semua produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan kepada pengguna jasanya agar mereka dapat melakukan 

keputusan dalam hal pemilihan produk sesuai dengan apa yang diinginkan. Bukan 

hanya ketepatan yang harus diperhatikan dalam penyampaian sistem informasi 

yang ada. Tetapi juga harus memperhatikan kecepatan sistem informasi juga harus 

dijaga dan diperhatikan agar dapat sampai kepada pelanggan. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh ketepatan dan kecepatan sistem 

informasi terhadap kepuasan pelanggan pada  PT. Permata Holidays Medan?. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketepatan dan 

kecepatan sistem informasi terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Permata 

Holidays Medan. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda, 

uji determinasi dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS versi 22.00. Berdasarkan 

hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 3,974 > 

2,67252  maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel ketepatan sistem 

informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel 

kepuasan pelanggan pada PT. Permata Holidays Medan. Selanjutnya pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 3.666 > 2,67252  maka H0 

ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel kecepatan sistem informasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel kepuasan pelanggan pada 

PT. Permata Holidays Medan. Sementara itu pengujian secara simultan diperoleh 

nilai Fhitung = 44.036, dengan nilai Ftabel 3,16 maka Fhitung > Ftabel, yaitu 44.036 > 

3,16 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa variabel ketepatan 

sistem informasi (X1) dan kecepatan sistem informasi (X2) secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada                   

PT. Permata Holidays Medan. 
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