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ABSTRAK 
 
 

PENGARUH TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI BARU DAN 
KEPERCAYAAN PADA TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI BARU 

TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL. STUDI PADA FAKULTAS 
EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 
 

Oleh: 
Annasta Dia Elninda 

NIM: 0710233089 
 
 

Dosen Pembimbing: 
Drs. Syaefullah SE, MM, Ak 

 Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi sekarang ini begitu pesat 
yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi. Hal 
ini telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di 
dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan kecanggihan serta 
lompatan teknologi yang luar biasa cepatnya tersebut, mampu memberikan 
pengaruh besar di begitu banyak aspek kehidupan. Kemajuan teknologi sendiri di 
dalamnya mengandung beragam kemudahan yang ditawarkan, dan apabila hal ini 
dapat dimanfaatkan dengan baik maka otomatis akan dapat meningkatkan kinerja 
bagi penggunanya. Dalam penggunaan sistem informasi, kepercayaan terhadap 
sistem informasi itu sendiri sangatlah penting. Dengan adanya kepercayaan itu, 
individu akan merasa yakin dalam melakukan tugasnya dan akan lebih maksimal 
dalam hasilnya. Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru dalam 
evaluasi kinerja individual diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa 
sistem informasi yang berbasis komputer dapat digunakan dalam mengendalikan 
kinerja bawahannya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari teknologi sistem 
informasi baru dan kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru dalam 
kinerja individual. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan regresi berganda dengan penghitungan menggunakan SPSS 15.0. 
Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner sejumlah 82 kuesioner kepada 
karyawan FE UB yang telah mengaplikasikan teknologi sistem informasi baru 
dalam kegiatan operasionalnya. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi sistem informasi baru 
dan kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja individual. 
 
Kata Kunci: Teknologi Sistem Informasi Baru, Kepercayaan, Kinerja Individual 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

THE INFLUENCE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS 
AND TRUST IN THE NEW INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM 

ON THE PERFORMANCE OF INDIVIDUAL. STUDY ON THE 
FACULTY OF ECONOMICS OF BRAWIJAYA UNIVERSITY 

 
 

By:  
Annasta Dia Elninda  

NIM: 0710233089  
 
 

Advisor Lecturer: 
Drs. Syaefullah SE, MM, Ak 

 
In this globalization era the technological development is getting improved 

and that is now accompanied with the development of technology-based 
information systems. It brings about the changes so quickly in every fields. Along 
with the development of technological sophistication and incredible leap these 
rapid, it could give a big influence on so many aspects of life. The development in 
technology alone in them contain a variety of facilities on offer, and if it can be 
put to good use then automatically be able to improve performance for its users. In 
the use of information systems, the trust in the information system itself is very 
important. With the belief that individuals will feel confident in doing his job and 
will be more leverage in the outcome. Confidence in the new information system 
technology in the evaluation of individual performance needed by management to 
ensure that computer-based information system that can be used in controlling the 
performance of subordinates. 

This study aims to determine the effect of new information systems 
technology and confidence in the new information system technology in 
individual performance. The method of analysis used in this study using multiple 
regression with the calculation using the SPSS 15.0. The data were obtained 
through a questionnaire of 82 questionnaires to employees FE UB which has 
applied the new information system technology in its operations. 

The results of this study indicate that new information systems technology 
and confidence in the new information system technology has positive and 
significant impact on the performance of individual. 

 
Keywords: New Information Systems Technology, Trust, Individual 
Performance 

 
 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai gambaran secara umum 

diadakannya penelitian. Disini diuraikan latar belakang diadakannya penelitian 

serta bentuk permasalahan sebagai dasar dari penelitian yang kemudian akan 

dicari pemecahannya. Di samping itu juga akan dikemukakan mengenai motivasi 

dan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini serta manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara 

praktis. Hal yang juga dibahas di dalam bab ini adalah mengenai sistematika 

penulisan.  

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dari pengaruh globalisasi sekarang ini begitu pesat 

yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi. Hal 

ini telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di 

dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan kecanggihan serta 

lompatan teknologi yang luar biasa cepatnya tersebut, mampu memberikan 

pengaruh besar di begitu banyak aspek kehidupan, baik itu disekitar tempat 

tinggal, perguruan tinggi, dunia bisnis, tempat kerja, dan lain-lain. Kemajuan 

teknologi sendiri di dalamnya mengandung beragam kemudahan yang ditawarkan, 

dan apabila hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik maka otomatis akan dapat 

meningkatkan kinerja bagi penggunanya. 



 

 

 Teknologi sistem informasi dalam organisasi bisnis dewasa ini menjadi 

penting artinya berkaitan dengan ketepatan waktu dan kebenaran penyediaan 

informasi yang dibutuhkan pemakai. Perkembangan sistem informasi tersebut 

perlu didukung banyak faktor yang diharapkan dapat memberikan kesuksesan dari 

sistem informasi itu sendiri yang tercermin melalui kepuasan pemakai sistem 

informasi (Jumaili, 2005). Sistem informasi tidak hanya sebagai alat bantu dalam 

pengolahan data, namun dapat juga digunakan untuk mengetahui lebih cepat jika 

timbul permasalahan dalam organisasi dan memfokuskan pada unsur tertentu guna 

mengambil tindakan yang tepat. Teknologi informasi dalam hal ini merupakan 

salah satu tiang penopang keberhasilan dalam era globalisasi saat ini (Mulyadi, 

2001). 

 Sistem informasi adalah salah satu cara agar organisasi bisnis dapat 

memberikan keunggulan kompetitif dan mampu bersaing dengan para 

kompetitornya. Tidak sedikit organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan dana 

yang begitu besar dalam investasi sistem informasi tersebut. Kesuksesan 

pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan 

antara system analyst, pemakai (user), sponsor dan customer (Szajna dan 

Scammel, 1993 dalam Lau, 2003). Demikian juga Bodnard dan Hopwood (1995) 

dalam Lau (2003) berpendapat bahwa perubahan dari sistem manual ke sistem 

komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi, tetapi juga 

perubahan perilaku dan organisasional. Teknologi informasi merupakan sumber 

daya keempat setelah sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya 

mesin yang digunakan manajer untuk membentuk dan mengoperasikan 



 

 

perusahaan (Rockart, 1995 dalam Irwansyah, 2003). Teknologi sistem informasi 

suatu perusahaan atau organisasi akan membantu penyediaan informasi dengan 

cepat sesuai dengan kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem 

informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam 

organisasi bisnis, yang secara otomatis diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

organisasi. Teknologi informasi saat ini memainkan peranan penting dalam 

mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Dengan demikian, 

teknologi sistem informasi tidak diragukan lagi atas perannya dalam keterkaitan 

rangkaian beragam aktivitas. 

 Kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru dalam mengevaluasi 

kinerja individu diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem baru 

yang berbasis komputer dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. 

Dimana yang dimaksud dengan teknologi sistem informasi baru tersebut adalah 

penerapan suatu sistem yang berbasis komputer ataupun pembaharuan suatu 

sistem berbasis komputer yang lebih terintegrasi dibandingkan sistem 

sebelumnya. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil apabila didukung oleh 

beberapa faktor pendukungnya, seperti partisipasi pemakai (Chandrarin dan 

Indriantoro, 1997; Setianingsih dan Indriantoro, 1998; Restuningdiah dan 

Indriantoro, 2000; Suryaningrum, 2003; dan Lau, 2003). Konstruk pemakai 

sendiri merupakan suatu konstruk yang sangat luas dan evaluasi pemakai 

merupakan suatu evaluasi atau pengukuran tentang sikap dan kepercayaan 

individu terhadap sesuatu, baik barang maupun jasa. Goodhue (1995) dalam 

Jumaili (2005) menggunakan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi 



 

 

untuk dijadikan sebagai acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi. Dalam 

model ini dinyatakan bahwa pemakai akan memberikan nilai evaluasi yang tinggi 

(positif), tidak hanya dikarenakan oleh karakteristik sistem yang melekat, tetapi 

lebih kepada sejauh mana sistem tersebut dipercaya dapat memenuhi tugas atau 

kebutuhan mereka. Organisasi yang memiliki kebijakan dan aturan yang 

memberikan keleluasan bagi kreatifitas individu akan mendorong seseorang untuk 

lebih memaksimalkan kesuksesan pengembangan sistem informasi (Dian, 2004 

dalam Jumaili, 2005). 

 Perhatian utama dari penelitian-penelitian sistem informasi yang selama ini 

dilakukan oleh para peneliti adalah menganalisis hubungan antara sistem 

informasi dengan kinerja individual yang merupakan gambaran keberhasilan 

implementasi sebuah sistem informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Goodhue 

(1995) dalam Jumaili (2005) menyatakan bahwa jika evaluasi pemakai atas 

teknologi cocok dengan kemampuan dan tuntutan dalam tugas pemakai maka 

akan memberikan dorongan pemakai memanfaatkan teknologi. Oleh sebab itu 

evaluasi pemakai akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan dan 

kualitas jasa informasi yang dihubungkan dengan kecocokan tugas-tugas dengan 

teknologi. Ada dua model yang diajukan oleh Goodhue (1995) yaitu: 

a. Hubungan karakteristik tugas, teknologi dan individual kepada evaluasi 

pemakai dan interaksi karakteristik/ hubungan kecocokan tugas/ teknologi 

kepada evaluasi pemakai. 

b. Hubungan evaluasi pemakai dengan kinerja individual. 



 

 

 Penelitian Goodhue (1995) dalam Jumaili (2005) hanya menguji komponen 

tugas, teknologi dan individual serta interaksi ketiga hal tersebut ke dampak 

evaluasi pemakai tanpa mengukur hubungan evaluasi pemakai terhadap kinerja. 

Irwansyah (2003) memasukkan variabel kinerja individual dengan hasil evaluasi 

pemakai mempunyai hubungan yang positif signifikan terhadap peningkatan 

kinerja individual. 

 Evaluasi pemakai atas kecocokan tugas teknologi menjadi penting artinya 

berkaitan dengan pencapaian kinerja individual yang tinggi (Goodhue dan 

Thompson, 1995 dalam Irwansyah, 2003) yang artinya mengemukakan kecocokan 

tugas teknologi akan mengarahkan individu untuk mencapai kinerja yang lebih 

baik. Oleh sebab itu, penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan atau 

organisasi hendaknya mempertimbangkan pemakai sistem sehingga teknologi 

yang diterapkan sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan 

replikasi penelitian yang pernah dilakukan oleh Jumaili (2005) yang menguji 

hubungan teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja individu pemakai 

sistem informasi baru dan melihat apakah kepercayaan terhadap teknologi sistem 

informasi baru akan meningkatkan kinerja individu. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Jumaili (2005) adalah terletak pada rumusan masalah serta 

pengujian hipotesis yang dilakukan. Dimana dalam penelitian ini peneliti 

menambahkan satu rumusan masalah lagi yaitu meneliti tentang apakah teknologi 

sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja individual. Penelitian mengenai 



 

 

rumusan masalah tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh Darmini dan 

Asmaraputra (2007) yang menguji tentang pemanfaatan teknologi informasi dan 

kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individual. Penelitian tersebut 

memperoleh hasil nilai F hitung sebesar 37,075 lebih besar dari pada F sebesar 

3,07 dengan p-value sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi dan kepercayaan terhadap teknologi sistem 

informasi baru secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

individual. Dengan tambahan rumusan masalah tersebut berarti dalam penelitian 

ini pengujian hipotesis tidak hanya akan dilakukan dengan uji t saja, tetapi akan 

dilakukan tambahan pengujian yaitu uji F untuk mengetahui apakah variabel-

variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat secara serempak. 

 Selain itu,  perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian Jumaili 

(2005) terletak pada waktu penelitian dan responden yang menjadi objek 

penelitian. Dimana penelitian Jumaili dilakukan pada tahun 2005, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Dari segi responden, Jumaili (2005) 

menggunakan responden mahasiswa S1 jurusan Akuntansi semester 8 serta 

mahasiswa S2 M.Si Akuntansi dan Manajemen Universitas Gajah Mada, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan responden karyawan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, karena responden yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah yang biasa terlibat atas pemanfaatan teknologi sistem 

informasi baru dalam melaksanakan rutinitas pekerjaannya (praktisi) bukan hanya 

pada saat tertentu saja. 



 

 

Peneliti mengambil responden karyawan FE UB karena beberapa tahun 

sebelum penelitian ini, Pascasarjana FE UB mengimplementasikan Sistem 

Informasi Akademik (SISKA) berbasis komputer seperti halnya yang selama ini 

telah diimplementasikan pada Program Sarjana (S1). Selain itu, FE UB secara 

bertahap telah memperbaiki dan mengembangkan Website, FEUB juga telah 

memulai mengembangkan atau menambah perangkat keras dan jaringan. Dengan 

latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh pengimplementasian 

hal tersebut terhadap kinerja karyawan FE UB.  

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru dan Kepercayaan pada 

Teknologi Sistem Informasi Baru Terhadap Kinerja Individual. Studi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya”. 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Penelitian-penelitian terdahulu tentang sistem informasi kebanyakan 

menganalisis hubungan antara teknologi dengan kinerja individual yang 

merupakan gambaran keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi, serta 

semakin pesatnya teknologi pada saat ini dan munculnya berbagai program-

program baru yang mendukung terbentuknya sistem informasi, peneliti ingin 

mengetahui apakah kesimpulan yang akan diperoleh akan sama dengan 

kesimpulan penelitiaan sebelumnya (Jumaili, 2005). 

1.3 Rumusan Masalah 

 Dalam setiap penelitian, permasalahan adalah hal yang paling utama untuk 

diidentifikasi, karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian akan 



 

 

menentukan tujuan penelitian. Agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam 

pemahaman terhadap tujuan penelitian, maka permasalahan perlu dirumuskan 

secara jelas dalam bentuk kalimat yang lugas dan tegas. Peneliti di sini mencoba 

meneliti dengan melihat pengaruh teknologi sistem informasi baru dan 

kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja individual 

dengan tetap menggunakan model Goodhue (1995) dalam penelitian Jumaili 

(2005). 

 Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah: 

a. Apakah teknologi sistem informasi baru berpengaruh terhadap kinerja 

individu? 

b. Apakah kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru berpengaruh 

terhadap kinerja individu? 

c. Apakah teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi 

sistem informasi baru secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

individu?   

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh teknologi sistem informasi baru 

terhadap kinerja individu. 

b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepercayaan pada teknologi 

sistem informasi baru terhadap kinerja individu. 



 

 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan teknologi sistem 

informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru 

terhadap kinerja individu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

di antaranya: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atas pemahaman 

dan pengembangan teori dalam penelitian-penelitian berikutnya tentang 

sistem informasi, khususnya keterkaitan antara teknologi sistem informasi 

baru serta kepercayaan dari para penggunanya dalam rangka peningkatan 

kinerja individual. 

b. Manfaat Praktis 

- Bagi akuntan pendidik, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan pengetahuan pada mahasiswa 

akuntansi. 

- Bagi mahasiswa akuntansi, hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

penambah wawasan atas keterkaitan antara teknologi sistem informasi 

baru serta kepercayaan dari para penggunanya guna peningkatan 

kinerja individual. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terbagi atas 5 bab, 

dengan urutan sebagai berikut: 



 

 

 Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian, motivasi penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori 

yang mendukung pembahasan masalah. Selain itu, dicantumkan pula penelitian-

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai dasar teoritis dari 

penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai perumusan hipotesis yang 

dibuat, terkait dengan permasalahan yang ingin dikaji. Dari uraian tersebut 

kemudian akan disusun uraian logis untuk mengarahkan kepada pemecahan 

masalah. 

 Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, serta 

interpretasi dari data yang diperoleh. 

 Bab IV: Analisa Data Dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan hasil 

yang diperoleh dari penelitian seperti pelaksanaan penelitian, deskripsi data, 

analisis data yang menjelaskan pengujian hipotesis, pembahasan, serta 

keterbatasan dari penelitian. 

 Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, serta keterbatasan 

penelitian yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kajian literatur 

yang digunakan sebagai dasar atau landasan penelitian, model hubungan antar 

variabel penelitian, serta perumusan hipotesis. Adapun yang dibahas pada bab ini 

adalah pengertian teknologi informasi, pengertian kepercayaan, dan pengertian 

kinerja individu, serta pengaruh antar variabel tersebut yang merupakan dasar dari 

perumusan hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang 

dikembangkan oleh Godhue (1995) dalam Jumaili (2005) yang mencoba 

mengukur kebehasilan sistem informasi yang diimplementasikan dalam 

organisasi/ perusahaan dengan menggunakan evaluasi pemakai. Model ini 

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Godhue dan 

Thompson (1995) dalam Jumaili (2005) yang sebelumnya mencoba melihat 

hubungan teknologi informasi dengan kinerja (technology to performance chain/ 

TPC). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 

Evaluasi pemakai atas sistem informasi dalam model yang diajukan diukur 

melalui kecocokan tugas teknologi (task-technology fir/ TTF) yang merupakan 

korespondensi antara kebutuhan tugas, kemampuan individual, dan fungsi-fungsi 

teknologi dalam sistem informasi dalam perusahaan (Goodhue, 1995 dalam 



 

 

Jumaili 2005). Penelitian serupa untuk mengukur hubungan kecocokan tugas dan 

teknologi dengan kinerja juga pernah dilakukan oleh Sugeng (1995) serta 

Sumardiyanti (1999) yang menemukan bahwa dari kecocokan tugas dan teknologi 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. Hanya saja dalam penelitian 

mereka tersebut tidak penggunakan model TTF secara murni tapi memasukkan 

variabel utilization/ pemanfaatan dan model ini dikenal dengan model TPC. 
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Sumber: Sumardiyanti, 1999 

Gambar 2.1 

Skema Hubungan antara Tugas, Teknologi, dan Kinerja 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah (2003) menggunakan model yang 

dikembangkan oleh Goodhue (1995) dengan menganalisa hubungan evaluasi 

pemakai dari kecocokan tugas dan teknologi terhadap kinerja. Perbedaan 

mendasar dari TTF dengan model TPC adalah dimasukkannya variabel 

utilization/ pemanfaatan pada model TPC, sedangkan pada model TTF variabel itu 

tidak dimasukkan dengan pertimbangan jika penggunaan TTF merupakan suatu 

pilihan atau keharusan, maka variable utilization dapat tidak disertakan sebagai 

variabel untuk mengukur kinerja. Utilization merujuk pada keputusan individu 

untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi dalam menyelesaikan 

serangkaian tugas (Sugeng, 1995). 
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Pada model TPC, variable utilization masih merupakan satu hal yang bersifat 

pilihan dimana pemanfaatan sistem secara penuh merupakan pilihan bagi 

pemakai. Logikanya, walaupun sistem informasi atau teknologi yang 

diimplementasikan sudah sesuai dengan karakteristik kebutuhan tugas, tetapi bila 

hal tersebut tidak dimanfaatkan secara penuh oleh pemakai, maka kinerja juga 

tidak mengalami peningkatan yang berarti. 

Sebenarnya selain penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, 

terdapat pula penelitian-penelitian mengenai sistem informasi terhadap kinerja 

karyawan yang dilakukan oleh kalangan akademisi untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan. Diantaranya Wulandari (2006) dengan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Sistem Informasi Berbasis Komputer dan Kepercayaan Terhadap 

Kinerja Indvidual di Universitas Brawijaya”. Hasil penelitiannya menujukkan 

bahwa sistem informasi berbasis komputer dan kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kinerja individual. Analisis regresi dengan 

menggunakan metode uji t (dengan taraf signifikansi 0,05) yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen menunjukkan bahwa dari variabel sistem informasi berbasis komputer 

dan variabel kepercayaan yang diujikan, masing-masingnya menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individual 

Selain itu juga Ariyanto (2006) dengan penelitian yang berjudul: “Pengaruh 

Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan Teknologi Sistem Informasi Terhadap 

Kinerja Individual di Universitas Brawijaya”. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa efektivitas penggunaan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap 



 

 

kinerja individu. Besarnya pengaruh efektivitas penggunaan sistem informasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu adalah sebesar 47,70%. 

2.2 Teknologi 

Teknologi sekarang ini mulai berkembang dengan pesat karena teknologi 

menjadi suatu pilihan bagi individu, perusahaan, atau organisasi untuk 

menghadapi globalisasi. Goodhue (1995) dalam Irwansyah (2003) mendefinisikan 

teknologi sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk membantu 

menyelesaikan tugas-tugas mereka. Teknologi yang digunakan di sistem teknologi 

informasi adalah teknologi komputer, teknologi komunikasi, dan teknologi 

apapun yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Secara umum, 

teknologi diartikan sebagai suatu koleksi teknik produksi, pengetahuan, dan 

keterampilan untuk mengubah input menjadi ouput. Christean (1992) dalam 

Listyan (2008) mendefinisikan teknologi sebagai suatu proses teknik, atau 

metodologi yang menyatu dalam suatu desain produk, proses manufaktur atau jasa 

yang mentransformasikan input tenaga kerja, kapital, informasi, material, dan 

energi menjadi output yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. 

Dalam penelitian sistem informasi, teknologi merujuk pada sistem komputer 

yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan dukungan layanan yang 

disediakan untuk membantu para pemakai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Kecocokan tugas dengan teknologi dapat berhubungan dengan lokalibilitas data 

yang berkaitan dengan kemudahan dalam menemukan data yang dibutuhkan, 

otoritas dalam mengakses data, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, 

kemudahan dalam mengoperasikan sistem, dan reliabilitas sistem (Jumaili, 2005). 



 

 

Penggunaan teknologi informasi telah menjadi hal yang umum bagi perusahaan 

atau organisasi, tetapi baru sebagian kecil fungsi teknologi informasi tersebut 

yang dimanfaatkan dari seluruh kemampuan teknologi informasi dalam dunia 

usaha. 

Pada prinsipnya teknologi informasi yang digunakan disesuaikan dengan 

kebutuhan organisasi. Organisasi tidak harus selalu memakai teknologi yang baru 

selama kebutuhan organisasi terhadap teknologi informasi yang telah ada sudah 

terpenuhi. Perusahaan atau organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hal-

hal yang kontribusinya terhadap perusahaan atau organisasi itu sendiri tidak 

signifikan. 

2.3 Sistem Informasi 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Istilah sistem informasi terdiri atas tiga elemen, yaitu: sistem, informasi dan 

sistem informasi itu sendiri. Ketiga elemen tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

A. Definisi Sistem 

Sistem merupakan satu kesatuan kelompok yang saling berinteraksi dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuannya (Wilkinson, et al. 2000). Senada dengan 

pengertian tersebut, Marshal dan Steinbart (2000) dalam Amijaya (2010) 

mengemukakan bahwa sistem merupakan kesatuan dari dua komponen atau lebih 

yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut, dia juga 

menyatakan bahwa hampir setiap sistem selalu terdiri dari subsistem yang lebih 



 

 

kecil, yang masing-masing melaksanakan suatu fungsi spesifik untuk mendukung 

penyelenggaraan sistem yang lebih besar.  

Mcleod dan Schell (2001) dalam Wulandari (2006) menyatakan bahwa 

sistem merupakan sekelompok elemen-elemen yang berintegrasi dengan maksud 

yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Definisi yang serupa dinyatakan oleh 

Davis (2002) bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang 

beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. 

Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan 

satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari 

manusia, mesin, produser, dokumen, data atau elemen yang lain terorganisir dari 

elemen-elemen tersebut. Elemen sistem disamping berhubungan satu sama lain, 

juga berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. 

Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem 

atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, 

selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap 

subsistem mempunyai sifat-sifat dari subsistem untuk menjalankan suatu fungsi 

tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Dengan integrasi 

yang memiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan 

informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 



 

 

Jogiyanto (2001:1) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam 

mendefinisikan suatu sistem. Pendekatan yang pertama adalah menekankan pada 

prosedurnya, yaitu merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pendekatan yang kedua adalah 

sistem sebagai komponen atau elemen, yaitu sistem merupkan kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling 

berhubungan erat satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan secara bersama-

sama. 

Suatu sistem yang baik adalah sistem yang dapat dipercaya oleh 

penggunanya. Boritz, et al (2002) dalam Amijaya (2010) mengemukakan bahwa 

suatu sistem yang dapat dipercaya didefinisikan sebagai sesuatu yang 

pengoperasiannya tidak mengalami kesalahan yang material, ataupun tidak 

mengalami kesalahan pada waktu atau lingkungan yang ditetapkan. Dia juga 

menyatakan bahwa suatu sistem yang baik memiliki empat prinsip penting, yaitu: 

a. Ketersediaan. Sistem tersedia untuk dioperasikan atau digunakan pada 

waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian atau komitmen 

dalam peningkatan pelayanan. 

b. Keamanan. Sistem terlindungi baik dari akses fisik maupun logis oleh 

pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 



 

 

c. Integritas. Pemrosesan oleh sistem adalah lengkap, akurat, tepat waktu, 

dan oleh pihak yang berhak. 

d. Keterpeliharaan. Sistem dapat diperbaharui jika dibutuhkan, melanjutkan, 

dan menyediakan suatu sistem yang diuraikan pada huruf a sampai c. 

B. Definisi Informasi 

Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk yang masih 

mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. 

Data itu sendiri diartikan sebagai segala fakta yang dikumpulkan, disimpulkan, 

disimpan, dan diproses melalui sistem informasi, sedangkan informasi adalah data 

yang dikelola dan diproses sehingga memiliki manfaat yang maksimal. Informasi 

adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima 

dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Sedangkan menurut 

Jogiyanto (2001:8) informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Jogiyanto (2001:10) selanjutnya mengemukakan bahwa informasi yang 

beredar tidak semuanya berkualitas. Kualitas informasi itu tergantung dari: a) 

akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias serta jelas 

mencerminkan maksudnya; b) tepat waktu, berarti informasi yang usang tidak 

akan bernilai karena informasi itu dijadikan landasan dalam mengambil 

keputusan; c) relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi 

pemakainya. 

Karakteristik dari informasi yang baik adalah: a) ketepatan, pernyataan dari 

informasi harus terhubung dengan bisnis dan untuk sesuatu yang penting bagi 



 

 

pengguna informasi; b) tepat waktu, informasi harus tersedia saat dibutuhkan; c) 

akurat, masing-masing orang memiliki kriteria yang beda dalam menilai suatu 

keakuratan, tergantung pada pernyataan informasi serta bergantung maksud 

penggunaannya; d) mampu mengurangi ketidakpastian, maksudnya adalah 

informasi yang baik meliputi keragaman yang menciptakan perbedaan. Dari hal 

tersebut dapat menimbulkan karakteristik yang kelima, yaitu informasi 

mengandung elemen yang tak terduga. 

Kualitas informasi sendiri menurut Oetomo (2002) ditentukan oleh beberapa 

faktor seperti: a) keakuratan dan teruji kebenarannya; b) kesempurnaan informasi; 

c) tepat waktu; d) relevansi; e) mudah dan murah. Kualitas informasi yang baik 

memerlukan penunjang berupa sistem informasi yang baik pula. 

C. Definisi Sistem Informasi 

Setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan suatu sistem yang dapat 

mengelola data yang sedang mengalir di dalam dan di luar lingkungan 

perusahaan. Sistem itu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menentukan 

validitas data yang berasal dari berbagai sumber. Semua organisasi atau 

perusahaan pasti memiliki sistem informasi. 

Davis dan Ohlson (1987) dalam Nugroho (1994) mendefinisikan sistem 

informasi sebagai suatu sistem mesin-orang yang terintegrasi untuk menghasilkan 

informasi untuk mendukung fungsi-fungsi operasi, manajemen dan pengambilan 

keputusan dalam organisasi. Sedangkan Senn (1999:8) dalam Wulandari (2006) 

mendefinisikan sistem informasi sebagai set yang terdiri atas manusia, data, dan 

prosedur yang bekerja bersama-sama untuk menyediakan informasi yang 



 

 

bermanfaat. Sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer; prosedur-prosedur; model analisis; perencanaan; teknik pengambilan 

keputusan dan basis data. 

Wibowo (2008) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu kegiatan dari 

prosedur-prosedur yang diorganisasikan, yang jika dieksekusi akan menyediakan 

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam 

organisasi. Sedangkan Alter (1992) mendefinisikan sistem informasi sebagai 

kombinasi dari kegiatan kerja, informasi, manusia, dan teknologi informasi yang 

diorganisis untuk mencapai tujuan tertentu dari perusahaan. Pengertian yang lain 

mengenai sistem informasi sebagaimana dikemukakan oleh Laudon dan Laudon 

(1991:5) yaitu sistem informasi diartikan sebagai sekelompok komponen-

komponen yang saling berhubungan yang bekerja bersama-sama untuk 

mengumpulkan, memperoleh kembali, memproses, menyimpan, dan menyebarkan 

informasi dengan tujuan untuk memfasilitasi perencanaan, pengendalian, 

koordinasi, analisis, dan membuat keputusan dalam organisasi bisnis atau 

organisasi lainnya. 

Sistem informasi berisi informasi mengenai orang-orang penting, tempat, dan 

segala sesuatu di sekitar lingkungan organisasi dan di dalam organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Sistem informasi pada dasarnya merubah informasi ke 

dalam bentuk yang lebih berguna untuk mengkoordinasikan aliran kerja dalam 

perusahaan, membantu pekerjaan atau manajer dalam membuat keputusan, 

menganalisa, dan memvisualisasikan subyek yang kompleks, serta menyelesaikan 

beragam permasalahan yang ada. Pengertian dan definisi sistem pada berbagai 



 

 

bidang berbeda-beda, tetapi meskipun istilah yang digunakan bervariasi, semua 

sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, 

yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen, 

interaksi antara elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem 

harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. 

Menurut Wijayanti dan Solichin (2005), sistem informasi merupakan suatu 

perangkat prosedur dan aturan yang bertujuan menghasilkan informasi yang 

bermanfaat bagi para pemakainya. Sistem informasi menyediakan informasi bagi 

semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini 

menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan 

informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan 

sistem lainnya. sistem informasi mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. Pada saat ini hampir setiap organisasi memerlukan informasi yang 

tepat, cepat dan relevan. Untuk medapatkan informasi yang diinginkan tentunya 

harus menggunakan sistem informasi. 

2.3.2 Komponen Sistem Informasi 

Dalam pelaksanaannya, sebuah sistem informasi memiliki beberapa 

komponen. Tidak hanya penerapan berupa penggunaan komputer saja, tetapi juga 

terdapat komponen-komponen lain yang berkaitan. Menurut O’Brien (2003:4) 

dalam Wulandari (2006) sistem informasi terdiri atas lima komponen utama, 

yaitu: 



 

 

a. Manusia, yang terbagi atas pemakai akhir dan para spesialis (orang khusus 

atau ahli yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi). 

b. Perangkat keras, terdiri atas mesin (komputer, monitor video, printer, dan 

lain-lain) serta media (floppy disk, paper form, dan lain-lain). 

c. Perangkat lunak, terdiri atas program (merupakan set instruksi 

pengoperasian) dan prosedur (merupakan set dari instruksi pemrosesan 

informasi). 

d. Data, yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu. 

e. Jaringan atau network, yang terdiri atas media komunikasi (satelit) serta 

jaringan pendukung (modem). 

Laudon dan Laudon (1991:8) menjelaskan bahwa sistem informasi itu 

merupakan bagian integral dari organisasi yang terdiri atas tiga komponen yaitu: 

a. Organisasi 

Perusahaan-perusahaan bisnis merupakan organisasi formal yang terdiri 

atas unit-unit khusus dengan pembagian divisi yang jelas. Organisasi 

butuh membangun sistem untuk mengatasi permasalahan yang terbentuk 

baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. 

b. Manusia 

Orang-orang menggunakan informasi dari sistem berbasis komputer dalam 

pekerjaan mereka dan mengintegrasikannya ke dalam lingkungan 

pekerjaan. Mereka memasukkan data (input) ke sistem, baik oleh mereka 

sendiri ataupun melalui perantara atau media yang dapat dibaca oleh 

komputer. 



 

 

c. Teknologi 

Teknologi adalah suatu alat dimana data ditransformasikan dan 

diorganisasikan untuk kemudian digunakan manusia. Komputer telah 

menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data 

yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat 

komplek. Komputer juga dapat bekerja secara konsisten serta reliabel 

(dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih lama bila dibanding dengan 

kemampuan manusia. 

Sedangkan Riasetiawan (2005) menyatakan bahwa sistem informasi memiliki 

sebelas komponen. Komponen-komponen tersebut adalah: a) komponen sasaran 

dan tujuan, merefleksikan kekuatan pendorong sistem dan alasan keberadaan 

suatu sistem; b) komponen input (data); c) komponen output, informasi untuk 

pengambilan keputusan; d) penyimpanan data; e) pemrosesan; f) instruksi dan 

prosedur, memproses data menjadi informasi; g) batas sistem; h) kendala sistem, 

yaitu keterbatasan intern dan ekstern; i) komponen pengaman yang berguna dan 

menjamin informasi yang dihasilkan akurat; j) komponen interface informasi, 

berfungsi sebagai penghubung antar pemakai, antara mesin dengan pemakai, antar 

subsistem dalam sistem informasi; k) subsistem, merupakan bagian sistem 

informasi. 

Suatu sistem informasi dapat digambarkan secara teknis sebagai satuan 

komponen saling berhubungan yang terkumpul, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan 

mengendalikannya dalam suatu organisasi. Sebagai tambahan terhadap 



 

 

pengambilan keputusan, dukungan, koordinasi, dan kendali, sistem informasi 

dapat pula membantu para manajer dan para pekerja dalam meneliti 

permasalahan, memvisualisasikan subjek, dan menciptakan produk baru. Sistem 

informasi berisikan informasi tentang orang-orang penting, tempat, dan berbagai 

hal di dalam organisasi atau di lingkungan sekitarnya. 

Sistem informasi akan membuka pintu bagi manajemen untuk berinovasi 

yang seluas-luasnya dalam menciptakan berbagai macam strategi untuk 

membangun keunggulan daya saing perusahaan (Nugroho, 1994). Selanjutnya 

dinyatakan bahwa, sistem infromasi memiliki beberapa potensi dasar, antara lain: 

a. Kemampuan melaksanakan perhitungan dengan cepat, teliti dan andal. 

b. Kemampuan menyimpan dan mengolah data dalam jumlah yang besar. 

c. Kemampuan melakukan komunikasi data dan informasi dari jarak jauh. 

d. Kemampuan untuk bekerja secara otomatis. 

e. Potensi-potensi lain yang muncul akibat dimanfaatkannya potensi-potensi 

dasar sebagaimana disebut di atas. 

Dengan potensi yang dimiliki, sistem informasi memberi daya dukung bagi 

organisasi dalam penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Namun 

yang tidak boleh dilupakan adalah komponen dari data itu sendiri. Suatu sistem 

informasi tidak akan dapat memberikan solusi apabila data mereka tidak akurat, 

tepat waktu, dan mudah untuk diakses (Laudon dan Laudon, 1991:222). 

2.4 Teknologi Sistem Informasi 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah 

data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 



 

 

data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 

pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan. 

Pengaruh informasi untuk organisasi adalah berupa teknik sosial sistem dan 

sistem informasi teknologi yang berpengaruh bagi organisasi termasuk 

didalamnya adalah manusia, tugas, teknologi, budaya dan struktur dasar 

komponen sebuah organisasi dan juga bisa digunakan sistem teknologi. Secara 

spesifik, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan suatu sistem informasi di 

organisasi atau perusahaan lebih mengarah pada penggunaan komputer, yang 

kemudian disebut sebagai sistem informasi berbasis komputer (Wahyono, 2004). 

Hal ini juga dikemukakan oleh Goodhue (1995) dalam Jumaili (2005) bahwa 

dalam penelitian suatu sistem informasi, teknologi merujuk pada sistem komputer 

yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan data serta dukungan 

layanan yang disediakan untuk membantu para pemakai dalam melaksanakan 

tugasnya. Menurut Oxford (1995) dalam Amijaya (2010) mendefinisikan 

teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama 

komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam 

bentuk apapun termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sedangkan menurut 

Alter (1992) teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak 

untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti 

menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau 

menampilkan data. Secara spesifik, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan 



 

 

suatu sistem informasi di organisasi atau perusahaan lebih mengarah pada 

penggunaan komputer. Laudon dan Laudon (1991:114), juga menyatakan bahwa 

komputer merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penerapan teknologi 

informasi. 

Menurut Wahyono (2004), komputer adalah suatu perangkat elektronik yang 

fleksibel bekerja secara otomatis dengan bantuan beberapa sumberdaya yang ada 

dan prosedur-prosedur tertentu untuk memasukkan suatu data maupun memproses 

suatu data. Komputer dapat diprogram untuk mengerjakan operasi atau tugas 

tertentu sesuai dengan kebutuhan pemakai. Untuk dapat dikerjakan dengan 

komputer, suatu operasi atau tugas harus dapat diterjemahkan dalam bentuk 

operasi yang dapat dimengerti oleh komputer. Ditinjau dari urutan mengerjakan 

tugas, operasi komputer dibagi menjadi tiga proses utama, yaitu masukan, proses 

dan keluaran. Wahyono (2004) juga menyebutkan, jika dilihat dari perangkat atau 

piranti yang membentuknya, dalam suatu sistem komputer terdapat tiga 

komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat manusia. 

Namun Martin (1999) dalam Amijaya (2010) mendefinisikan teknologi 

informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan 

perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, 

melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. 

Secara lebih umum, Lucas (1999) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah 

segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan 

informasi dalam bentuk elektronik. 



 

 

Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam perekayasaan ulang 

dalam proses bisnis. Kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi dan 

konektivitas komputer serta teknologi internet dapat secara mendasar 

meningkatkan efisiensi para bisnis, seperti juga meningkatkan komunikasi dan 

kerjasama (O’Brien, 2005:76 dalam Amijaya, 2010). 

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini sangat 

besar. Teknologi sistem informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-

kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan mendasar pada 

struktur, operasi dan manajemen organisasi. Berkat teknologi sistem informasi ini, 

berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia. Menurut Kadir (2003), peranan 

teknologi sistem informasi meliputi: 

a. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas ini, 

teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 

b. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan 

menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. 

c. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran 

manusia. 

2.5 Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan lem yang mengikat manusia secara bersama-sama 

ketika mereka ada dalam suasana kerja yang ambigu, lingkungan yang serba tidak 

pasti, serta dalam waktu yang tidak tentu. Kepercayaan juga merupakan dasar bagi 

seorang pemimpin yang dapat dipercaya (Harari, 2002). 



 

 

Kepercayaan direfleksikan oleh tiga hal: a) perasaan mampu, ketika 

seseorang itu dipercaya dan dijadikan wali, yang berkompeten dalam menjalankan 

kepercayaan; b) kejujuran, seseorang yang menjadi wali itu merupakan penganut 

suatu prinsip sehingga dapat dipercaya dan dapat dijadikan tumpuan kepercayaan; 

c) kebajikan atau perbuatan baik, berarti bahwa seorang wali memiliki rasa peduli 

atas hal lain di luar laba egosentris atau keuntungan yang bersifat keduniawian 

(Kuan dan Olson, 2002 dalam Wulandari, 2006). 

Siemieniuch dan Sinclair (1999) dalam Hertzum (2002) dalam Wulandari 

(2006), mengidentifikasi kepercayaan lebih kepada kualitas teknis, keahlian, atau 

manajemen sebagaimana layaknya lem yang mengikat perusahaan jadi satu 

kesatuan. Maka dari itu, kepercayaan adalah suatu aspek fundamental dari suatu 

pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama, dimana orang-orang saling bertukar 

informasi. 

Dalam penggunaan sistem informasi, kepercayaan terhadap sistem informasi 

itu sendiri sangatlah penting karena dengan adanya kepercayaan itu individu akan 

merasa yakin dalam melakukan pekerjaannya dan akan mendapat hasil yang 

maksimal. Kepercayaan adalah hal yang diperlukan bagi pemakai sistem 

informasi agar dia merasakan teknologi sistem informasi dapat meningkatkan 

kinerja individu dalam menjalankan kegiatan organisasi atau perusahaan. 

Goodhue dalam Jumaili (2005) mengemukakan bahwa kepercayaan terhadap 

teknologi sistem informasi baru dalam mengevaluasi kinerja individual diperlukan 

oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem baru yang berbasis komputer 

dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. Keberhasilan sistem 



 

 

informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, 

kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang 

digunakan. Konstruk evaluasi pemakai diri sendiri merupakan suatu konstruk 

yang sangat luas dan evaluasi pemakai merupakan suatu evaluasi atau pengukuran 

tentang sikap dan kepercayaan individu terhadap sesuatu, baik barang maupun 

jasa. Goodhue mengajukan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi untuk 

dijadikan sebagai acuan evaluasi pemakai dalam sistem informasi. 

Kepercayaan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang utama dapat 

disampaikan dengan aturan yang spesifik untuk komunikasi. Pada tahun 1948, 

Cloude E. Shannon (dalam Listyan, 2008) menciptakan teori informasi dan 

menyatakan bahwa permasalahan pokok dalam komunikasi adalah apakah tiruan 

pesan antara titik awal mulai akan sama pada titik yang lain pada saat pesan 

sampai. Dalam hal ini, kepercayaan atas komunikasi diterapkan dalam suatu 

teknologi sistem informasi baru yang muncul dari pemakai sistem informasi itu 

diharapkan bisa meningkatkan kinerja individual. 

2.6 Kinerja 

Organisasi membutuhkan kinerja individual yang tinggi untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan organisasi, untuk mengirimkan produk atau jasa yang 

menjadi spesialisasi mereka, dan pada akhirnya untuk mencapai keuntungan 

dalam berkompetisi. Kinerja juaga penting bagi setiap individu. Melaksanakan 

dan menyelesaikan tugas dengan level yang tinggi dapat memberikan kepuasan, 

dengan perasaan penguasaan dan kebanggan. Kinerja yang rendah dan tidak 



 

 

mencapai tujuan mungkin akan menjadi pengalaman yang mengecewakan atau 

bahkan sebagai kesalahan personal. 

Suatu perusahaan penting untuk memberi perhatian atas kinerja individu 

karena para individu adalah salah satu sumber daya penting yang berperan dalam 

menentukan kinerja organisasi ataupun perusahaan. 

Rue dan Syars mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil atau 

“the degree of accomplishement”. Atau dengan kata lain, kinerja merupakan 

tingkat pencapaian. 

Definisi kinerja itu sendiri menurut Bernandin (1993:379) dalam Lianawati 

(2003) adalah catatan pekerjaan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan 

tertentu atau kegiatan selama satu periode pekerjaan tertentu. 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam 

melakukan peran yang dimainkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun 

tujuan pokok dalam penelitian kinerja menurut Mulyadi (1997) dalam Sari (2008) 

adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. 

Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam anggaran. 

Organisasi atau perusahaan menanamkan investasi yang besar untuk 

memperbaiki kinerja individual atau organisasi berkaitan dengan implementasi 

teknologi dalam suatu sistem informasi (Sumardiyanti, 1999 dalam Jumaili, 

2005). Untuk mengukur keberhasilan suatu sistem secara ekstrim sulit dilakukan. 

Goodhue dalam Jumaili (2005) mengajukan konsep evaluasi pemakai untuk 



 

 

melihat keberhasilan pengimplementasian suatu teknologi sistem informasi. 

Secara umum, konsep evaluasi pemakai adalah suatu penilaian yang dilakukan 

kepada pemakai sesuatu barang atau jasa tentang sikap atau kepercayaan mereka 

terhadap penggunaan sesuatu tersebut. Dalam konteks penelitian teknologi sistem 

informasi, pemakai akan diberikan evaluasi berdasarkan pada suatu kenyataan 

apakah teknologi sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Goodhue juga menyatakan bahwa 

pencapaian kinerja individual berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-

tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Pengukuran 

kinerja individual melihat dampak teknologi sistem informasi terhadap efektivitas 

penyelesaian tugas, membantu meningkatkan kinerja dan menjadikan pemakainya 

lebih produktif dan kreatif. 

2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara 

satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berbeda di bawah pengawasannya. 

Walaupun karyawan–karyawan bekerja pada tempat yang sama namun 

produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini 

disebabkan oleh dua faktor (Andraeni, 2005), yaitu: faktor individu dan situasi 

kerja. 

Menurut Gibson, et al (dalam Andraeni, 2005), ada tiga perangkat variabel 

yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu: 

1. Variabel individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik 



 

 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin. 

2. Variabel organisasional, terdiri dari: 

a. Sumberdaya 

b. Kepemimpinan 

c. Imbalan 

d. Struktur 

e. Desain pekerjaan. 

3. Variabel prikologis, terdiri dari: 

a. Persepsi 

b. Sikap 

c. Kepribadian 

d. Belajar 

e. Motivasi 

Menurut Tiffin dan Cormick (dalam Andraeni, 2005) ada dua variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: 

1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat 

dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta faktor 

individual lainnya. 

2. Variabel situasional: 

a. Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari: metode kerja, kondisi dan desain 

perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, 

temperatur, dan ventilasi) 



 

 

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, 

sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan 

lingkungan sosial. 

Sutemeiseister (dalam Andraeni, 2005) mengemukakan pendapatnya, bahwa 

kinerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1. Faktor Kemampuan 

a. Pengetahuan: pendidikan, pengalaman, latihan dan minat 

b. Ketrampilan: kecakapan dan kepribadian. 

2. Faktor Motivasi 

a. Kondisi sosial: organisasi formal dan informal, kepemimpinan 

b. Serikat kerja kebutuhan individu: fisiologis, sosial dan egoistic 

c. Kondisi fisik: lingkungan kerja. 

2.6.2 Kinerja dalam Aspek Teknologi 

Teknologi, terutama komputer dan sistem informasi, memainkan suatu peran 

penting dalam kebanyakan proses pekerjaan. Di dalam banyak pekerjaan, perilaku 

kerja individu, dan juga kinerja sangat berkaitan dengan sistem berdasarkan atas 

teknologi (Sonnentag dan Frese, 2002 dalam Amijaya, 2010). Hasketh dan Neal 

(1999) dalam Sonnentag dan Frese (2002) dalam Amijaya (2010) di dalam 

penelitiannya sudah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang tersebar 

luas dalam proses pekerjaan mengancam pandangan tradisional mengenai kinerja, 

yang mana kinerja dikonseptualisasikan sebagai perilaku yang sepenuhnya 

dikendalikan oleh individu. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa 

teknologi berkaitan erat dengan kontribusi individu terhadap kinerja individual. 



 

 

Lebih lanjut, Goodhue dan Thomson (1995) dalam Jumaili (2005) yang 

menunjukkan bahwa pencapaian kinerja individual berkaitan dengan pencapaian 

serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. 

Pengukuran kinerja individual ini dampak sistem yang baru terhadap efektifitas 

penyelesaian tugas, membantu meningkatkan kinerja dan menjadikan pemakai 

lebih produktif dan kreatif. 

2.6.3 Pengukuran Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal-PA) adalah suatu proses evaluasi 

seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan 

dengan satu set standar. Setelah proses pengevaluasian selesai dilaksanakan, 

dilanjutkan dengan mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian 

demikian ini juga disebut sebagai penilaian karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan 

kinerja, dan penilaian hasil (Mathis dan Jackson, 2002:79 dalam Wulandari, 

2006). Evaluasi kinerja digunakan dalam rangka pengadministrasian honor dan 

gaji, umpan balik terhadap kinerja, serta pengidentifikasian kekuatan dan 

kelemahan dari para individual. 

Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya penilaian kinerja karyawan 

menurut Bittel dan Newstorm (1994:216), yaitu: 

a. Mendorong perilaku yang baik serta mengikis kinerja di bawah standar. 

b. Memuaskan rasa ingin tahu karyawan tentang seberapa baik kerja mereka. 

c. Memberikan landasan kuat bagi pengambilan keputusan sehubungan 

dengan karir seorang karyawan. 



 

 

Gomes (2003:142) menetapkan tipe kriteria penilaian kinerja atau 

mengevaluasi kinerja para pekerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik. 

Tipe kriteria tersebut adalah: quantity of work, quality of work, job knowledge, 

creativeness, cooperation, dependability, initiative, personal qualities. 

Ada banyak cara untuk menjalankan penilaian atau pengukuran, akan tetapi 

menurut Dharma (1985:55) hampir seluruh cara pengukuran itu 

mempertimbangkan: kuantitas, merupakan pengukuran kuantitatif yang 

melibatkan penghitungankeluaran dari proses atau pelaksanaan kerja; kualitas, 

merupakan pengukuran yang mencerminkan “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa 

baik penyelesaiannya (terkait dengan bentuk dan keluaran); ketepatan waktu, 

menggambarkan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan. 

Setelah dilaksanakan pengukuran atau evaluasi terhadap kinerja karyawan, 

beberapa manfaat yang didapatkan menurut Mangkuprawira (2002:224-225) 

adalah: perbaikan kinerja; penyesuaian kompensasi; keputusan penempatan; 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan; perencanaan dan pengembangan karir; 

defisiensi proses penempatan staf; mengindikasikan ketidak-akuratan informasi; 

mendiagnosis kesalahan rancangan pekerjaan; kesempatan kerja yang sama; 

tantangan-tantangan eksternal; umpan balik pada SDM. 

2.7 Hubungan Kepercayaan dengan Teknologi Sistem Informasi Baru 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa dunia memasuki 

era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Mengetahui 

tren bahwa perkembangan teknologi informasi akan membantu manajemen dalam 

penyusunan strategi untuk bersaing. Kegunaan sistem informasi baru di 



 

 

perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk 

mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Kepercayaan individu 

dalam sebuah organisasi kepada teknologi informasi akan memudahkan tugas 

maupun pekerjaannya. Seperti dalam urusan keuangan sampai dengan urusan 

paperworks (manajemen dokumentasi). Melihat akan hal itu, maka perusahaan 

atau organisasi tanpa ragu untuk menanamkan investasi pada pengaplikasian 

teknologi informasi. 

Dengan melihat keadaan ini, jelas terlihat bahwa kebutuhan baru akan sistem 

informasi bagi perusahaan atau organisasi, yaitu teknologi yang mampu adaptatif 

terhadap perubahan sehingga hal itu akan menambah kepercayaan individu 

pengguna teknologi informasi. 

2.8 Kerangka Berpikir dan Perumusan Hipotesis 

Suatu sistem informasi yang baik hendaknya memberikan kemudahan kepada 

para pemakai utamanya pada kegiatan pengidentifikasian data, mengakses data, 

maupun dalam menginterpretasikannya dalam kegiatan penyelesaian tugas. 

Apabila dalam tubuh organisasi atau perusahaan memiliki fasilitas pendukung 

dalam jumlah yang mencukupi, akan memberikan kemudahan bagi para pemakai 

dalam mengimplementasikan teknologi sistem informasi baru sehingga 

diharapkan terjadi peningkatan kinerja. 

Sebenarnya dengan cara manual, suatu informasi sudah dapat disajikan, akan 

tetapi terdapat beragam kelemahan yang sifatnya krusial seperti: tidak dapat 

diselesaikannya tugas atau pekerjaan tertentu maupun yang telah menjadi 

tanggung jawab secara tepat waktu akibat diperlukannya waktu penyelesaian yang 



 

 

cukup lama, ataupun dapat pula timbul akibat rasa bosan yang mendera; 

timbulnya kesalahan atas laporan akibat ketidaktelitian maupun ketidakrapian 

yang dihasilkan; ketergantungan pada sumber daya manusia yang itu-itu saja yang 

dikhawatirkan dapat menghambat proses kegiatan apabila yang bersangkutan 

tidak dapat hadir di kantor, ataupun timbulnya suatu kecenderungan yang orang 

lain tidak dapat mengidentifikasikannya. Oleh sebab itu, diperlukan alat bantu 

sebagai pengolahan data yang cepat dan akurat berupa komputer yang telah 

terbukti dapat meminimalisir kelemahan yang ada pada sistem manual. Dengan 

pemanfaatan yang tepat dan dimaksimalkan, otomatis kinerja tiap individu akan 

dapat meningkat. 

Attaran dan Attaran (2002) dalam Santoso (2005) mengatakan bahwa dengan 

teknologi informasi juga termasuk di dalamnya penggunaan internet dan komputer 

telah membuat kerjasama yang efektif yang memungkinkan dilakukan kapanpun, 

dimanapun, dan dengan siapapun.  Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh 

Ahearne dan Schillewaerth (2003) dalam Santoso (2005) mengungkapkan dampak 

dari teknologi informasi itu positif dan signifikan pada kinerja karyawan. 

Konsep kepercayaan dari tiap-tiap individu mengenai implementasi dari 

teknologi sistem informasi baru adalah suatu anggapan yang mampu 

mempengaruhi gagal atau berhasilnya penerapan sistem dalam organisasi maupun 

perusahaan. Anggapan ini dipengaruhi oleh derajat keyakinan dari para pengguna 

atas manfaat dan kemudahan yang ditawarkan teknologi komputer tersebut.    

Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru akan mencerminkan 

sikap individu pemakai atas sistem yang dirasa memberi nilai lebih dari sistem 



 

 

sebelumnya. Kepercayaan ini bisa muncul karena sistem memiliki kualitas yang 

baik dalam membantu pekerjaan dan rasa keadilan dalam penerapan sistem ini 

bisa menilai kinerja individu dengan lebih baik. 

Goodhue dan Thompson (1995) dalam Jumaili (2005) memberikan bukti 

empiris tentang hubungan kinerja individual dengan kecocokan tugas teknologi. 

Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa kinerja berkaitan dengan pencapaian 

tugas-tugas individu didukung oleh teknologi yang ada. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sugeng (1995) menemukan hubungan kecocokan tugas dan teknologi yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual. 

Kepercayaan merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi para pengguna 

teknologi sistem informasi baru. Apalagi apabila didukung dengan sistem yang 

berkualitas tinggi, akan semakin mempertebal kepercayaan para pengguna sistem 

bahwa segala tugas yang menjadi kewajiban akan dapat terselesaikan dengan 

lebih mudah dan cepat, sehingga kinerja dengan sendirinya akan meningkat. 

Kepercayaan juga akan muncul apabila diperolehnya rasa keadilan atas 

pemanfaatan teknologi sistem informasi baru yang diterapkan, serta mampu untuk 

melakukan penilaian kinerja individu dengan lebih baik. Dengan itu, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan akan berbanding lurus dengan semakin 

pesatnya teknologi sistem informasi pada saat ini. 

Berdasarkan telaah teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh 

teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi 

baru terhadap kinerja individu, serta menguji apakah teknologi sistem informasi 



 

 

baru dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru dapat berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja individu. 

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan suatu kerangka konseptual 

sebagai panduan sekaligus alur berpikir dan sebagai dasar perumusan hipotesis 

yaitu: 

  

 Independen Variabel 

 Dependen Variabel 

 

 Independen Variabel 

 

 

 
Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sesuai dengan kerangka pemikiran teoritis tersebut, peneliti mengajukan 

hipotesis mengenai pengaruh teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan 

pada teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja individu sebagai berikut:  

H1: Teknologi sistem informasi baru berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja individu dalam perusahaan atau organisasi. 

H2: Kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja individu. 

Teknologi Sistem  
Informasi Baru 

Kepercayaan pada 
Teknologi Sistem 
Informasi Baru  

Kinerja 
Individu 



 

 

H3: Teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem 

informasi baru secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

individu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan proses kerja serta pemanfaatan metode 

dalam usahanya untuk menemukan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyajikan hasil ataupun mengembangkan ilmu. Pemilihan serta pemanfaatan 

atas metode yang tepat, akan dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian serta pada akhirnya dapat dihasilkan suatu penelitian 

yang berkualitas. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk menguji hipotesis 

dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan 

posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Adapun pengertian studi 

kasus menurut Uma Sekaran (2003:46) yaitu: “Studi kasus merupakan analisis 

mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di 

mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami 

dalam situasi saat ini  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/ objek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1999: 72). 

Populasi organisasi pendidikan diambil karena kemudahan peneliti dalam 



 

 

pencarian data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang dengan jumlah populasi 

sebanyak 82 karyawan tetap dan tidak tetap. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Untuk pemilihan sampel responden, 

peneliti menggunakan purposive sampling, sehingga peneliti hanya akan 

memberikan kuisioner kepada responden yang “berkepentingan” dan berinteraksi 

langsung dengan teknologi sistem informasi baru. Responden dipilih berdasarkan 

tujuan atau informasi yang ingin didapat. Jumlah responden sangat fleksibel 

tergantung dari informasi yang didapatkan. Jadi pengumpulan sampel tidak 

tergantung dari jumlahnya, tetapi didasari dari kualitas informasi tiap-tiap 

responden yang dirasa relevan terhadap domain penelitian. 

Sampel dari penelitian yaitu karyawan dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (UB) Malang yang menggunakan komputer dalam pelaksanaan tugas 

dan pekerjaannya. 

3.3 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini memakai beberapa variabel, yaitu: 

A. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen (terikat) adalah sebuah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lainnya (variabel independen) (Sekaran, 2003:88). Variabel dependen 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja individual. 

 



 

 

B. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen (bebas) merupakan suatu variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen (Sekaran, 2003:89). Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknologi Sistem 

Informasi Baru dan Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Baru. 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

A. Variabel Dependen (Terikat) 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, variabel dependen atau variabel 

terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja individual. Kinerja 

individual adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk: kuantitas output; kualitas 

output; jangka waktu output; kehadiran di tempat kerja; sikap kooperatif. Secara 

lebih sederhana yang dimaksud dengan kinerja individual adalah yang tingkat 

pencapaian individu/ karyawan setelah melakukan tugas dan pekerjaannya dengan 

bantuan teknologi sistem informasi. Variabel ini memakai instrument yang 

dikembangkan oleh Irwansyah (2003) dan Jumaili (2005) yang telah dimodifikasi. 

B. Variabel Independen (Bebas) 

1. Teknologi Sistem Informasi Baru 

Teknologi Sistem Informasi Baru berkaitan dengan pemanfaatan dan 

penggunaan teknologi komputer untuk membantu dalam menyelesaikan tugas 

dan pekerjaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan model dari Dale L. 

Goodhue (1995) yang juga dipakai oleh Irwansyah (2003) dan Jumaili (2005). 

Indikator yang dipakai adalah indikator data: pemeliharaan, kemudahan dalam 



 

 

menemukan, pendefinisian, kemudahan menemukan data baru; indikator 

kewenangan: wewenang, kewenangan yang terbatas, kesulitan akses, kesulitan 

dalam memperoleh kewenangan; indikator waktu: pemenuhan kebutuhan, 

menyulitkan, andalan; indikator sistem komputer: kelengkapan sistem 

informasi, pelatihan, kemudahan sistem, pemahaman, ketersediaan, kemacetan, 

teknologi, serta pemakaian. 

2. Kepercayaan 

Kepercayaan berkaitan dengan sejauh mana individu percaya bahwa teknologi 

sistem informasi baru akan dapat mempercepat selesainya tugas dan 

meningkatkan kinerja individual dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi 

atau perusahaan. Variabel ini diukur dengan mempergunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Jumaili (2005). Indikator yang dipakai adalah: 

mempercepat pekerjaan, pembaharuan, pendanaan, keadilan, tingkat 

kepercayaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang diperlukan 

untuk memperoleh data di lapangan, yaitu suatu teknik dalam melakukan 

penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. 

Kuisioner merupakan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang ditujukan 

kepada para responden untuk dijawab, yang kemudian akan dikembalikan kepada 

peneliti. Kuisioner dibagikan secara langsung oleh peneliti. Kuisioner yang 

disiapkanan oleh peneliti sebanyak 82 buah. 



 

 

Kuisioner terdiri atas 30 pertanyaan dengan rincian sebagai berikut: 

- Sebanyak 3 item pertanyaan untuk variabel kinerja individual yang 

diwakili oleh pertanyaan nomor 1 yang sama dengan 23; 2 yang sama 

dengan 24; serta 3 yang sama dengan 25. Akan tetapi, yang diolah adalah 

pada angka 1, 2, dan 3 saja dengan syarat responden menjawab secara 

konsisten terhadap nomor 23, 24, dan 25, jika tidak maka peneliti akan 

membuang sampel ini. 

- Sebanyak 19 item pertanyaan untuk variabel teknologi sistem informasi 

baru diwakili oleh pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 22. Guna 

menghindari bias atas sampel yang memberikan jawaban secara tidak 

konsisten atau sembarangan, peneliti mencantumkan beberapa item 

pertanyaan negatif yang ada pada nomor 8, 11, 13, 18, 20, serta 21. Pada 

saat pengolahan data maka item pertanyaan ini skornya dikoreksi dahulu. 

Jika ada bias dalam menjawab kuesioner maka peneliti akan membuang 

sampel ini. 

- Sebanyak 4 item pertanyaan untuk variabel kepercayaan diwakili oleh 

pertanyaan nomor 26 sampai dengan 29. Untuk nomor 30, peneliti 

memberikan range kepada responden untuk jawaban atas besarnya 

kepercayaan mereka terhadap teknologi sistem informasi baru dalam 

menilai kinerja individual, yang dinyatakan dalam persentase (0-100%). 

Tujuannya untuk memastikan seberapa besar dalam persen rata-rata 

kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru yang diterapkan 

dalam menilai kinerja individual. 



 

 

Setiap responden yang mengembalikan kuisioner yang telah diisi, akan 

dijadikan sampel penelitian. Untuk itu kuisioner-kuisioner dari responden tersebut 

diseleksi terlebih dahulu guna mendapatkan kuisioner yang terisi secara lengkap 

sebagaimana dikehendaki peneliti untuk kepentingan analisis. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, semua variabel diukur dengan menggunakan kuisioner, 

dengan Skala Likert 7 point, yaitu skor terendah 1 (sangat tidak setuju) dan 

tertinggi 7 (sangat setuju). Dengan demikian diperoleh median sebesar (7+1)/2= 

4,00. Teknik skala pengukuran adalah Skala Likert, yaitu mengukur sikap dengan 

menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan 

dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 7 

2. Setuju (S) diberi skor 6 

3. Agak Setuju (AS) diberi skor 5 

4. Netral (N) diberi skor 4 

5. Agak Tidak Setuju (ATS) diberi skor 3 

6. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

7. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil penelitian yang berupa kesimpulan itu dibuat berdasarkan atas hasil 

proses pengujian data seperti pengumpulan, pemilihan, serta penganalisisan data. 

Suatu kesimpulan akan menjadi bias atau tidak bias, bergantung pada kualitas data 

yang dipakai, juga instrument yang digunakan dalam pengumpulan data. Kualitas 



 

 

data yang berupa item-item pertanyaan itu harus diuji atas validitas dan 

reliabilitasnya. 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang 

berupa kuisioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak, dengan 

kata lain sejauh mana alat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk memilih item-item 

pertanyaan yang relevan untuk dianalisis. Validitas menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur untuk mengukur apa yang diukur (Ancok, 1995 dalam Singarimbun dan 

Efendi, 1995). Sedangkan menurut Sugiyono (1994), hasil penelitian yang valid 

bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid tidaknya suatu item 

instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product 

moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, di mana r 

dapat digunakan rumus (Arikunto, 1993): 
 

 
 

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi pearson 

n = banyaknya sampel 

X = skor item 

Y = skor total item 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 



 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu cara untuk melihat apakah alat ukur yang berupa 

kuesioner yang digunakan konsisten atau tidak. Reliabilitas diukur dengan 

menghitung koefisien Alpha (α) dan diuji dengan menggunakan Croncbach Alpha 

yang berguna untuk memperbaiki pengukuran dengan mengeleminasi butir-butir 

yang kehadirannya akan memperkecil cronbach’s alpa. Dalam uji reliabilitas 

tidak terdapat suatu angka mutlak yang harus dipenuhi agar alat ukur dapat 

dikatakan handal. Biasanya koefisien reliabilitas yang besarnya sekitar 0,90 

barulah dianggap memuaskan. Sedangkan reliabilitas kurang dari Alpha 0,6 

dikatakan buruk. Range 0,7 dikatakan dapat diterima, dan lebih dari 0,8 dikatakan 

baik (Hair et al., 1998 dalam Jumaili, 2005). 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 1999). Statistik deskriptif digunakan untuk 

mendiskripsikan karakteristik lokasi penelitian responden yang diteliti maupun 

distribusi frekuensi variabel. Data-data yang terkumpul kemudian diolah, lalu 

dimasukkan dalam tabulasi yang kemudian dideskriptifkan. 

 

 

 



 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. 

Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, maka dilakukan uji asumsi klasik 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. Pengujian ini terdiri dari: 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Kenormalan distribusi data diuji dengan pengujian Kolmogrov-Smirnov Goodness 

of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Dalam pengujian ini kaidah 

keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf 

kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal. Selain itu, kenormalan 

distribusi data juga dapat diuji dengan analisa grafik. Normalitas ini dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) yang ada pada sumbu diagonal dari grafik 

yang dihasilkan. 

Deteksi normalitas menurut Santoso (2000) adalah: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

 



 

 

B. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan 

ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka 

dilakukan pengujian Durbin-Watson (D-W), dan menurut Santoso (2000) 

ketentuannya adalah sebagai berikut: 

- Angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif 

- Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

- Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif 

C. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel independen. Akibat 

dari adanya multikolinearitas ini adalah koefisien regresinya tidak tertentu atau 

kesalahan standarnya tidak terhingga. Multikolinearitas dapat dilihat dengan VIF 

(variance inflation factor) bila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance diatas 

0,10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya. 

D. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas. 



 

 

Menurut Santoso (2000:210), deteksi adanya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat pola penyebaran atas titik-titik yang ada pada grafik, dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusan: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.3 Hipotesis Operasional 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1: Teknologi sistem informasi baru tidak berpengaruh signifikan dengan 

kinerja individu. (Ho1 : ß1<0). 

Ha1: Teknologi sistem informasi baru berpengaruh signifikan dengan kinerja 

individu. (Ha1 : ß1≥0). 

Ho2: Kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja individu. (Ho2 : ß2<0). 

Ha2: Kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja individu. (Ha2 : ß2≥0). 

Ho3: Teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem 

informasi baru tidak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja individu. 



 

 

Ha3: Teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem 

informasi baru secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

individu. 

Pengujian hipotesis ini atas dasar perhitungan analisis regresi secara parsial 

(ttest), yang bertujuan untuk membuat kesimpulan mengenai pengaruh masing-

masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam 

melakukan analisis regresi berganda dibantu dengan menggunakan program Excel 

dan SPSS (Statistic Package For Social Science). 

Untuk menolak hipotesis nol bisa dilakukan dengan menggunakan uji 

hipotesis berdasarkan probabilitas statistik t dengan asumsi bahwa residual 

mempunyai distribusi normal. Nilai probabilitas ini disebut juga nilai p (p-value 

atau tingkat signifikansi marginal (marginal significance level). Nilai proabilitas p 

ini menggambarkan tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya 

nilai (α) yang sebenarnnya. 

Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan nilai probabilitas (p-value) 

dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%. Jika nilai probabilitas 

p lebih kecil dari nilai (α) yang digunakan, maka keputusannya adalah menolak 

hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Hal ini berarti bahwa 

variabel independen yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas p lebih besar dari nilai (α) yang 

digunakan, maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (Ho) dan menolak 

hipotesis alternatif (Ha). Artinya, variabel independen yang diuji tidak 



 

 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga ditarik 

kesimpulan bahwa Ho ditolak jika nilai p-value < 0,05. 

3.7.4 Uji Hipotesis 

Setelah data terkumpul, maka dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan-

kesimpulan yang sangat berguna dalam proses penarikan kesimpulan. 

Untuk mengetahui pengaruh teknologi sistem informasi baru dan 

kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja individual, 

maka digunakan analisis regresi berganda. Pada penelitian ini, hasil dari analisis 

korelasi dan regresi berganda adalah dengan menggunakan Statistical Package for 

Social Science (SPSS). 

Regresi linier berganda adalah regresi linear dimana sebuah variabel terikat 

(Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (X). Adapun model yang 

dipakai untuk menguji hipotesis adalah: 

Υ  = β0 + β1X1 + β2X2 + е 

Dimana:  

Y  = Variabel dependen (kinerja individual) 

β0  = Konstanta 

X1 = Variabel independen (teknologi sistem informasi baru) 

X2 = Variabel independen (kepercayaan pada teknologi informasi baru) 

e  = Variabel gangguan 

Untuk menganalisis pengaruh variabel teknologi sistem informasi baru (X1), 

variabel kepercayaan (X2), terhadap kinerja individu (Y) digunakan metode 

statistik dengan tingkat taraf signifikan α = 0,05 artinya derajat kesalahan sebesar 



 

 

5%. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa analisis yang digunakan, 

yaitu: 

1. Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika | t-hitung | > t-tabel, artinya variabel bebas (X1) mempunyai 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

- H0 akan diterima jika | t-hitung | ≤ t-tabel, artinya variabel bebas (X1) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

2. Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

- H0 akan ditolak jika | f-hitung | > f-tabel, artinya variabel bebas (X1) dan (X2) 

mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. 

- H0 akan diterima jika | f-hitung | ≤ f-tabel, artinya variabel bebas (X1) dan (X2) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pada pembahasan ini akan dikemukakan mengenai gambaran obyek yang 

diteliti serta tahapan-tahapan pengujian, yang terdiri dari pengujian kualitas data, 
pengujian asumsi klasik, hingga pengujian hipotesis penelitian dengan 
menggunakan prosedur atau rumusan statistika. Dengan demikian akan dihasilkan 
suatu nilai yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan 
yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah teknologi sistem informasi 

baru dan kepercayaan pada sistem informasi baru tersebut memiliki pengaruh 
terhadap peningkatan kinerja individu yang menggunakan teknologi sistem 
informasi baru tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya. Peneliti mengambil populasi karyawan FE UB 
karena beberapa tahun sebelum penelitian ini dilakukan, Pascasarjana FE UB 
mengimplementasikan Sistem Informasi Akademik (SISKA) berbasis komputer 
seperti halnya yang selama ini telah diimplementasikan pada Program Sarjana 
(S1). Selain itu, FE UB secara bertahap telah memperbaiki dan mengembangkan 
Website, FEUB juga telah memulai mengembangkan atau menambah perangkat 
keras dan jaringan. Untuk jaringan, dalam waktu dekat akan direalisir 
penyambungan fiber optic dari Ruang Server FEUB ke Server Universitas. 
Penyambungan fiber optic ini merupakan langkah awal untuk integrasi SISKA di 
FEUB dengan SIAKAD di UPPTI Kantor Pusat UB, disamping juga untuk 
integrasi dalam koneksi internet. Selain itu, upaya integrasi lainnya adalah dengan 
mempersiapkan interface antara kedua sistem, sehingga sistem dapat 
dimanfaatkan secara optimal tanpa ada jeda. 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, instrument yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh 
data penelitian, peneliti menyebarkan secara langsung sejumlah kuesioner kepada 
karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang sesuai dengan 
kriteria. 

Jumlah kuesioner yang disebarkan sejumlah 82 buah, kembali kepada peneliti 
sejumlah 79 buah, yang tidak kembali sejumlah 3 buah, akan tetapi data yang 
memenuhi syarat untuk kemudian diolah adalah sebanyak 58 buah. Dengan 
demikian tingkat respon rate dalam penelitian ini adalah 96%. 

 
4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1  Uji Validitas 
Uji validitas dilaksanakan dengan membandingkan indeks korelasi product 

moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya (Arikunto, 
1993). Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 
valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam tabel sebagai berikut: 



 

 

 
 
 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel 

Variabel Item Pertanyaan Korelasi (r) Probabilitas Keterangan 

X1 X1.1 0,367 0,005 valid 

  X1.2 0,305 0,020 valid 

  X1.3 0,294 0,025 valid 

  X1.4 0,286 0,030 valid 

  X1.5 0,664 0,000 valid 

  X1.6 0,613 0,000 valid 

  X1.7 0,684 0,000 valid 

  X1.8 0,552 0,000 valid 

  X1.9 0,519 0,000 valid 

  X1.10 0,343 0,008 valid 

  X1.11 0,458 0,000 valid 

  X1.12 0,558 0,000 valid 

  X1.13 0,521 0,000 valid 

  X1.14 0,412 0,001 valid 

  X1.15 0,569 0,000 valid 

  X1.16 0,423 0,001 valid 

  X1.17 0,464 0,000 valid 

  X1.18 0,640 0,000 valid 

  X1.19 0,466 0,000 valid 

X2 X21 0,677 0,000 valid 

  X22 0,558 0,000 valid 

  X23 0,637 0,000 valid 

  X24 0,605 0,000 valid 

  X25 0,705 0,000 valid 



 

 

Y Y11 0,929 0,000 valid 

  Y12 0,899 0,000 valid 

  Y13 0,902 0,000 valid 

Sumber: Lampiran 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa semua item pertanyaan mempunyai 
probabilitas lebih kecil dari 0,05 (5%).  Dengan demikian berarti semua item 
pertanyaan untuk semua variabel bersifat valid untuk pengujian selanjutnya. 
4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilaksanakan dengan melakukan pengukuran pada masing-
masing variabel penelitian di tiap-tiap item pertanyaan dengan menggunakan 
koefisien cronbach’s alpa yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0,7 (Hair et 
al., 1998 dalam Jumaili, 2005). Sedangkan menurut Arikunto (1993) menentukan 
kriteria indek reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas: 

Tabel 4.2 

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

No. Interval Kriteria 

1. <0,200 Sangat rendah 

2. 0,200-0,399 Rendah 

3. 0,400-0,599 Cukup 

4. 0,600-0,799 Tinggi 

5. 0,800-1,00 Sangat tinggi 

 

Berikut ini adalah tabel hasil uji reliabilitas: 
Tabel 4.3 

Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 

X1 0,802 reliabel 

X2 0,613 reliabel 

Y 0,887 reliabel 



 

 

Sumber: Lampiran 

Dari tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa semua nilai alpha lebih besar dari 
0,6.  Dengan demikian, alat ukur yang digunakan bersifat konsisten. 

Dari Lampiran, dapat dilihat bahwa jika pertanyaan Y1 dihilangkan akan 
memperkecil nilai alpha.  Tetapi, jika pertanyaan kedua pada Y yang dihilangkan, 
justru akan memperbesar nilai alpha. Untuk Lampiran nilai X1, tidak ada item 
pertanyaan yang perlu dihilangkan.  Hal ini dikarenakan, tidak ada nilai-nilai 
alpha yang lebih besar dari pada nilai alpha dengan 19 item pertanyaan.  Untuk 
X2, jika ingin memperbesar nilai alpha, maka item pertanyaan X22 dapat 
dihilangkan. Tetapi tidak dengan menghilangkan item pertanyaan X25, karena 
justru akan memperkecil nilai alpha dan mengakibatkan instrumen tidak reliabel. 

Pada penelitian ini, instrumen yang telah valid dan reliabel adalah 
menggunakan instrumen: X1 dengan 19 pertanyaan, X2 dengan 5 pertanyaan, dan 
Y dengan 3 pertanyaan. Sehingga layak digunakan untuk uji lanjut dengan 
menggunakan analisis regresi. 

 
4.3 Hasil Analisis Data 

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka 

terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif yang diantaranya adalah dengan 
melakukan analisis perbandingan rata-rata (mean) atas sampel, yang dalam hal ini 
adalah data yang diperoleh dari responden. 

Statistik deskriptif variabel penelitian secara umum tampak pada tabel 4.4 di 
bawah ini: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif 

Variabel Valid Missing Mean 
Std. 

Deviation 
Maximum Minimum 

X1 58 0 90,81 12,021 117 21 

X2 58 0 31,4 2,42 35 26 

Y 58 0 19,414 1,534 21 16 

Sumber: Lampiran 

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat 58 buah data yang valid untuk 
masing-masing variabel (X1, X2, dan Y), sedangkan data yang hilang (missing) 
adalah nol. Mean atau rata-rata (dalam kasus ini adalah jumlah jawaban 
pertanyaan) untuk masing-masing variabel cukup bervariasi, hal ini dikarenakan 
banyaknya item pertanyaan yang berbeda untuk setiap variabel yang digunakan.  
Dapat dilihat jawaban responden antara 4 sampai 5 (netral sampai agak setuju) 



 

 

untuk variabel X1 (Teknologi Sistem Informasi Baru), sedangkan untuk variabel 
X2 (Kepercayaan) dan Y (Kinerja Individu) rata-rata responden memberikan 
peryataan setuju (6). 

Standar deviasi menunjukkan seberapa besar keragaman data. Dari tabel 
dilihat bahwa variabel X1 memiliki variasi paling besar di antara variabel yang 
ada, hal ini karena banyaknya item pertanyaanpun X1 paling banyak. Dari nilai 
maksimum dan minimum dapat dilihat bahwa X1 berselang antara 64 sampai 117, 
artinya responden ada yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju sampai 
sangat setuju.  Untuk X2 dan Y dengan nilai 26 sampai dengan 35 dan setidaknya 
16 sampai dengan 21 artinya responden memberikan peryataan agak setuju 
sampai dengan sangat setuju.   
4.3.2  Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 
adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 
tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/ BLUE) dari satu persamaan 
regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 
pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 
asumsi klasik. Persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 
A.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. 
Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang 
berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 
distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogrov-Smirnov Goodness of Fit 
Test terhadap masing-masing variabel. 

Untuk menguji kenormalan data digunakan Kolmogrov-Smirnov Test dengan 
kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) 
maka dapat dikatakan data tersebut normal. Berikut ini hasil perhitungan dengan 
menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test: 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 58 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,588 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,880 

Sumber: Lampiran 

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 
0,880 > 0.05, dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi dan dapat 
disimpulkan bahwa model tersebut normal, sehingga bisa dilakukan regresi 
dengan Model Linear Berganda. 



 

 

Selain dengan Kolmogrov-Smirnov Test, uji normalitas juga dapat dideteksi 
dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P Plot 
atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Hasil uji asumsi normalitas dengan metode grafik sebagai berikut: 
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Sumber: Lampiran 

Gambar 4.1 

 

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dari Gambar 4.1 di atas, tampak bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 
diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil uji asumsi normalitas dengan histogram dari residualnya adalah sebagai 
berikut: 
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Sumber: Lampiran 

Gambar 4.2 

Grafik Histogram of Regression Standardized Residual 

Dari Gambar 4.2, grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
B.  Uji Autokorelasi 

Kondisi adanya autokorelasi dalam model regresi timbul apabila terdapat 
korelasi antar anggota serangkaian observasi yang disusun menurut urutan waktu 
(data time series) atau menurut urutan ruang (data cross sectional) atau korelasi 
pada dirinya sendiri. Uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson Test, yang 
bisa dilihat pada Tabel 4.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

,718a ,515 ,497 1,08722 1,593
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Sumber: Lampiran 

Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil regresi nilai DW-Stat sebesar 1,593 
maka dapat di ambil kesimpulan bahwa nilai DW statistik terletak antara interval  
-2,000 sampai +2,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi 
dalam model. 
C.  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya korelasi linier yang tinggi diantara dua/ lebih 
variabel bebas. Multikolinearitas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance 
Inflating Factor). Bila nilai VIF < 10 maka asumsi tidak terjadinya 
multikolinearitas terpenuhi. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinear Value Inflation Factor (VIF) 

Variabel VIF Keterangan 

Teknologi Sistem Informasi Baru (X1) 1,001 Non Multiokolinieritas 

Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Baru (X2) 1,001 Non Multiokolinieritas 

Sumber: Lampiran 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai VIF dari 
semua variabel bebas bernilai lebih kecil dari 10, berarti asumsi tidak terjadinya 
multikolinearitas telah terpenuhi. 
D. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, maka dalam penelitian 
ini digunakan grafik plot. 
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Sumber: Lampiran 

Gambar 4.3 

Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 
 
4.4 Hasil Analisis Regresi 

4.4.1  Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 
Hipotesis pertama dinyatakan bahwa teknologi sistem informasi baru 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individu dalam perusahaan atau 
organisasi. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan Uji-t yang dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

thitung  = 
Sb
b  

Dimana: 
B = Koefisien regresi 
Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 
Hasil pengujian regresi dengan teknologi sistem informasi baru sebagai 

variabel dependen disajikan pada Tabel 4.8. 
 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

Variabel B Beta t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 7,089  3,236 0,002 Signifikan 

Teknologi Sistem Informasi 

Baru (X1) 
0,088 0,689 7,338 0,000 Signifikan 

Kepercayaan (X2) 0,138 0,218 2,322 0,024 Signifikan 

ttabel  = 2,003    

R Square = 0,515    

Sumber: Lampiran 

Dari Tabel 4.8 di atas menunjukkan variabel Teknologi Sistem Informasi 
Baru mempunyai nilai thitung sebesar 7,338 dengan probabilitas sebesar 0,000. 
Karena nilai thitung > ttabel (7,338 > 2,002) atau sig t < 5% (0,000 < 0,05) maka 
secara parsial Teknologi Sistem Informasi Baru berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja Individu. Karena koefisien regresi bertanda positif (0,088) 
mengindikasikan hubungan keduanya positif atau searah. Artinya, semakin tinggi 
Teknologi Sistem Informasi Baru akan mengakibatkan semakin tinggi Kinerja 
Individu. Ini artinya Ho1 ditolak, dan Ha1 diterima. Maka hasil menunjukkan 
bahwa variabel Teknologi Sistem Informasi Baru berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap variabel Kinerja Individu. 
4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Hipotesis kedua dinyatakan bahwa kepercayaan pada teknologi sistem 
informasi baru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individu. Hipotesis 
ini diuji dengan menggunakan Uji-t yang hasil pengujian regresi dengan teknologi 
sistem informasi baru sebagai variabel dependen ini disajikan pada Tabel 4.8. 

Dari Tabel 4.8 menjelaskan hasil yang mendukung hipotesis kedua. Dimana 
nilai thitung sebesar 2,322 dengan probabilitas sebesar 0,024. Karena nilai thitung > 
ttabel (2,322 > 2,002) atau sig t < 5% (0,024 < 0,05) maka secara parsial 
Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Individu. Karena koefisien 
regresi bertanda positif (0,138) mengindikasikan hubungan keduanya positif atau 
searah. Artinya, semakin tinggi Kepercayaan akan mengakibatkan semakin tinggi 
Kinerja Individu. Ini artinya Ho2 ditolak, dan Ha2 diterima. Maka hasil 
menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Baru 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Kinerja Individu. 

Dari hasil pengujian kedua hipotesis pada Tabel 4.8, menunjukkan bahwa 
pengujian variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel 
dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi standar (koefisien beta). Dari 



 

 

nilai beta diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai beta untuk Teknologi Sistem 
Informasi Baru (beta sebesar 0,689). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel 
Teknologi Sistem Informasi Baru berpengaruh paling dominan terhadap Kinerja 
Individu. 
4.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Hipotesis ketiga dinyatakan bahwa teknologi sistem informasi baru dan 
kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja individu. Hipotesis ini diuji dengan menggunakan Uji-
F yang dihitung dengan menggunakan rumus: 

Fhitung = 
k)-(n / )R - (1

1)-(k/ R
2

 2

 

Di mana: 
R2  =  Koefisien determinasi 
K  =  Jumlah variabel bebas 
n =  Banyaknya sampel 
Hasil pengujian regresi dengan teknologi sistem informasi baru sebagai 

variabel dependen disajikan pada Tabel 4.9. 
 
 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Anova 

Model Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah F hitung F tabel Sig F 

Regresi 2 69,057 34,528 29,211 3,165 0,000 
Residual 55 65,012 1,182    
Total 57 134,069     

Sumber: Lampiran 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 29,211 
(signifikansi F = 0,000). Jadi Fhitung > Ftabel (29,211 > 3,165) atau Sig F < 5% 
(0,000 < 0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama kedua variabel bebas yang 
meliputi Teknologi Sistem Informasi Baru dan Kepercayaan pada Teknologi 
Sistem Informasi Baru berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Individu. 

Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0,515 atau 51,5%. Artinya 
bahwa Kinerja Individu dipengaruhi sebesar 51,5% oleh kedua variabel bebas 
yang meliputi Teknologi Sistem Informasi Baru dan Kepercayaan pada Teknologi 
Sistem Informasi Baru, sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar kedua variabel bebas tersebut. 

Dari pengujian ketiga hipotesis di atas, persamaan regresi dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: Kinerja Individu = 7,089 + 0,088 Teknologi Sistem 
Informasi Baru + 0,138 Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Baru. 

 



 

 

4.5 Diskusi Hasil Penelitian 

4.5.1 Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru terhadap Kinerja Individu 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, rumusan hipotesis pertama (H1) yang 

menyatakan bahwa Teknologi Sistem Informasi Baru berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap variabel Kinerja Individu adalah didukung. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Darmini dan 
Asmaraputra (2005) dan Jumaili (2005) yang menemukan pemakai memberikan 
nilai evaluasi yang tinggi adalah pemakai yang merasa bahwa teknologi sistem 
informasi baru yang diimplementasikan dalam perusahaan atau instansi 
meningkatkan kinerja individu pemakai tersebut. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Godhue dan Thompson (1995) dalam Jumaili (2005) yang sebelumnya mencoba 
melihat hubungan teknologi informasi dengan kinerja (technology to performance 
chain/ TPC). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pemanfaatan sistem 
informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. 

Teknologi sistem informasi baru berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja individual pada karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Hal 
ini disebabkan jumlah sarana komputer dalam perusahaan atau organisasi sangat 
mempengaruhi dalam implementasi teknologi sistem informasi baru pada 
perusahaan atau organisasi. Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang 
disediakan bagi pemakai maka semakin memudahkan pemakai mengakses data 
yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas individu dalam perusahaan atau 
organisasi yang merupakan pemakai sistem tersebut menghasilkan output yang 
baik dan kinerja yang dihasilkan tentu akan meningkat. 

Sistem informasi baru yang diimplementasikan oleh perusahaan sebaiknya 
memenuhi karakteristik yaitu mudah didapatkan dari staf/ personel sistem 
informasi perusahaan, objektif dan dianggap dapat memberikan dampak/ manfaat 
pada proses penyelesaian tugas. Secara umum sistem informasi yang 
diimplementasikan dalam suatu perusahan seharusnya memudahkan pemakai 
dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginpretasikan data tersebut. 
Data dalam sistem informasi tersebut juga seharusnya merupakan data yang 
terintregasi dari seluruh unit perusahaan (Date, 1981 dan Marthin, 1982; dalam 
Godhue, 1995; dalam Jumaili 2005). 
4.5.2 Pengaruh Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Baru 

terhadap Kinerja Individu 
Pengujian pada hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini memberikan hasil 

bahwa kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru berpengaruh positif 
secara signifikan terhadap variabel kinerja individu. Hal ini artinya bahwa 
hipotesis kedua didukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Goodhue dan Thompson (1995) dalam Jumaili (2005) memberikan 
bukti empiris tentang hubungan kinerja individual dengan kecocokan tugas 
teknologi. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa kinerja berkaitkan dengan 
pencapaian tugas-tugas individu didukung oleh teknologi yang ada. Penelitian 
yang dilakukan oleh Sugeng (1995) menemukan hubungan kecocokan tugas dan 
teknologi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual. 



 

 

Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru dari para user ini 
terbilang cukup tinggi, hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh di lapangan, 
dimana tidak ada responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang kurang dari 
60%. Hal ini disebabkan karena kepercayaan terhadap sistem informasi baru 
mencerminkan sikap individu pemakai tentang keyakinan bahwa sistem yang baru 
ini memang lebih baik dengan sistem sebelumnya. Kepercayaan ini bisa muncul 
karena kecepatan proses sistem yang baru dalam membantu pekerjaan, dan rasa 
keadilan dalam penerapan sistem baru ini bisa menilai kinerja individu dengan 
lebih baik. Teknologi sistem yang baru yang dipercaya oleh individu dapat 
meningkatkan kinerjanya akan menghasilkan tingkat pencapaian kinerja yang 
lebih baik. Sistem yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi kepercayaan 
pemakai bahwa dengan sistem tersebut tugas-tugas yang dihadapi akan dapat 
diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Karena tugas-tugas relatif mudah dan 
cepat dikerjakan maka diharapkan kinerja juga akan meningkat. 
4.5.3 Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru dan Kepercayaan pada 

Teknologi Sistem Informasi Baru terhadap Kinerja Individu 
Pengujian pada hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini memberikan hasil 

bahwa teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada teknologi sistem 
informasi baru berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel kinerja 
individu. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh Darmini dan Asmaraputra (2005) bahwa pemanfaatan teknologi 
informasi dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individual. Dari hasil 
pengujian hipotesis ketiga ini, mengindikasikan bahwa variabel teknologi sistem 
informasi baru berpengaruh paling dominan terhadap kinerja individu 
dibandingkan variabel kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru. Hal ini 
sejalan dengan konsep yang diterapkan oleh kebanyakan manajemen yaitu  
kepercayaan dijadikan sebagai salah faktor dalam mengevaluasi kinerja individu 
untuk memastikan gagal atau berhasilnya teknologi sistem informasi yang 
diterapkan. Sehingga yang menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kinerja 
individu adalah teknologi sistem informasi yang diterapkan, dan kepercayaan 
dianggap sebagai cerminan dari sikap individu pemakai atas sistem yang dirasa 
memberi nilai lebih dari sistem sebelumnya. Dengan kata lain, teknologi sistem 
informasi baru akan lebih dominan mempengaruhi kinerja individu dibandingkan 
dengan kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 
1. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa teknologi sistem 

informasi baru berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel kinerja 

individu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh Darmini dan Asmaraputra (2007) dan Jumaili (2005) yang menemukan 

pemakai memberikan nilai evaluasi yang tinggi adalah pemakai yang merasa 

bahwa teknologi sistem informasi baru yang diimplementasikan dalam 

perusahaan atau instansi meningkatkan kinerja individu pemakai tersebut. 

2. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa kepercayaan terhadap teknologi 

sistem informasi baru berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel 

kinerja individu. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Goodhue dan Thompson (1995) dalam Jumaili (2005) memberikan bukti 

empiris tentang hubungan kinerja individual dengan kecocokan tugas 

teknologi. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa kinerja berkaitkan 

dengan pencapaian tugas-tugas individu didukung oleh teknologi yang ada. 

3. Hasil yang terakhir menjelaskan bahwa teknologi sistem informasi baru dan 

kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap variabel kinerja individu. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Darmini dan Asmaraputra 

(2007). Pada penelitian ini variabel teknologi sistem informasi baru 

berpengaruh paling dominan terhadap kinerja individu dibandingkan variabel 

kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru. 



 

 

4. Dari pengujian pada penelitian ini juga menghasilkan nilai R Square yang 

menunjukkan nilai sebesar 0,515 atau 51,5%. Artinya bahwa kinerja individu 

dipengaruhi sebesar 51,5% oleh kedua variabel bebas yang meliputi teknologi 

sistem informasi baru dan kepercayaan, sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar kedua variabel bebas tersebut. 

5.2 Keterbatasan 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, 

diantaranya: 
1. Keterbatasan yang pertama adalah variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya terdiri atas teknologi sistem informasi baru dan 

kepercayaan pada teknologi sistem informasi baru saja, tanpa memasukkan 

variabel lain. 

2. Keterbatasan yang kedua adalah pengumpulan data yang menggunakan 

kuesioner hasil cetakan (tidak menggunakan media elektronik yang dapat 

menunjang penggunaan teknologi sistem informasi), menyebabkan kurang 

dapat mengukur apakah responden benar-benar mampu menggunakan 

komputer. 

3. Keterbatasan yang ketiga adalah pengukuran seluruh variabel  penelitian 

ini berdasarkan kepada persepsi responden, sehingga dapat menimbulkan 

masalah apabila persepsi responden tidak sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya. 

5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan: 
1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memasukkan faktor-faktor lain yang 

dapat digunakan untuk meneliti mengenai kinerja individual, misalnya 



 

 

variabel kompetensi, variabel motivasi kerja, perencanaan teknologi sistem 

informasi, dan lain-lain. 

2. Untuk penelitian yang serupa, peneliti berikutnya hendaknya memastikan 

bahwa responden yang dimaksudkan adalah benar-benar tepat sasaran, 

yaitu yang menggunakan komputer dalam penyelesaian pekerjaannya. 

3. Untuk penelitian yang serupa, peneliti berikutnya dapat memperoleh data 

yang dimaksudkan dengan melakukan wawancara sehingga persepsi yang 

terbentuk akan sama. 

4. Bagi instansi atau organisasi pengguna teknologi sistem informasi baru 

diharapkan selalu melakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi sistem 

informasi baru di dalam instansi tersebut, terutama yang berkaitan dnegan 

sumber daya manusia selaku pengguna teknologi sistem informasi baru, 

agar tercapai efektivitas serta produktivitas penyelesaian tugas karyawan. 
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LAMPIRAN 

 

1. Data Sampel 
Y11 Y12 Y13 Y X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X110 X111 X112 X113 X114 X115 X116 X117 X118 X119 X1 X21 X22 X23 X24 X25 X2

1 1 6 6 6 18 6 6 6 6 3 3 3 3 6 2 6 6 5 6 3 6 3 3 6 88 6 6 6 6 6 30
2 3 6 6 6 18 6 5 6 5 5 5 5 4 6 1 6 6 5 6 3 6 3 3 6 92 6 7 7 6 7 33
3 5 7 6 6 19 6 6 7 7 2 2 2 4 7 1 6 6 5 6 3 6 3 3 6 88 7 7 7 6 7 34
4 6 6 6 6 18 6 5 6 5 3 3 3 3 7 2 7 6 5 6 3 5 3 3 6 87 7 6 6 5 6 30
5 7 7 7 7 21 5 7 7 7 5 7 6 4 6 1 6 6 7 7 1 5 2 5 7 101 7 6 6 6 7 32
6 8 7 7 7 21 7 7 7 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 3 2 6 7 7 105 7 7 7 7 7 35
7 10 6 6 6 18 5 5 5 5 4 3 2 2 7 1 7 6 5 6 2 6 5 5 7 88 6 7 6 6 6 31
8 12 6 6 6 18 6 6 6 6 3 3 2 3 6 2 6 6 5 6 3 6 3 2 6 86 6 6 6 6 7 31
9 13 6 6 6 18 6 6 5 6 2 2 2 2 6 1 6 6 5 6 3 6 2 3 6 81 6 7 7 6 7 33

10 15 6 6 6 18 5 6 5 6 2 2 2 2 6 1 6 6 5 6 3 6 2 3 6 80 7 7 7 6 6 33
11 16 6 6 6 18 6 6 6 5 2 3 3 3 7 1 6 6 6 6 5 6 2 2 6 87 6 7 7 6 7 33
12 17 6 6 6 18 5 5 5 5 2 3 4 5 6 1 6 6 3 7 5 5 3 1 6 83 6 7 6 5 6 30
13 18 7 7 7 21 6 7 6 6 3 3 3 3 6 2 6 6 5 6 3 6 2 2 6 87 6 7 6 5 7 31
14 19 7 7 7 21 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 7 7 7 7 1 7 1 1 7 91 7 7 7 7 7 35
15 20 6 6 6 18 6 5 5 5 3 5 3 3 6 2 6 5 3 6 5 6 2 2 6 84 6 6 6 5 6 29
16 21 7 7 7 21 7 6 6 6 2 2 2 2 6 2 6 6 5 6 5 6 7 3 6 91 7 7 7 6 7 34
17 22 6 6 6 18 7 6 7 5 2 3 2 2 6 1 6 6 1 6 1 2 1 1 6 71 7 6 7 7 7 34
18 25 7 7 7 21 6 6 6 6 2 4 3 3 7 1 6 6 7 6 4 6 3 3 7 92 7 7 6 6 7 33
19 28 7 7 7 21 6 6 6 6 3 7 3 7 6 2 6 6 5 6 3 6 3 2 6 95 7 6 7 6 7 33
20 29 7 7 7 21 6 5 6 6 3 7 3 3 7 2 6 6 5 6 5 6 3 2 6 93 6 7 7 7 7 34
21 30 7 7 7 21 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5 7 5 7 117 5 7 5 7 6 30
22 31 6 6 6 18 6 5 6 6 3 1 3 3 6 1 6 6 5 6 3 6 2 3 6 83 5 6 6 5 6 28
23 32 7 7 7 21 6 6 6 6 7 7 7 6 7 1 6 6 7 6 5 6 5 5 7 112 7 7 7 5 7 33
24 33 7 7 7 21 7 6 6 6 3 7 7 3 7 2 7 6 5 6 3 6 2 2 6 97 6 6 6 6 7 31
25 35 7 7 7 21 6 6 6 6 7 2 7 2 6 2 6 6 3 6 2 6 2 5 7 93 7 7 6 7 6 33
26 36 7 7 7 21 7 6 6 5 5 7 7 5 6 3 6 6 5 6 3 6 3 3 6 101 6 6 6 5 7 30
27 38 6 6 6 18 6 6 5 5 5 1 2 5 6 1 6 6 3 6 3 6 2 2 6 82 7 7 7 6 6 33
28 40 6 6 6 18 6 5 6 5 1 1 1 1 6 1 6 5 5 6 1 6 3 2 6 73 7 6 7 7 7 34
29 41 6 6 6 18 5 5 5 6 3 2 3 6 6 2 6 6 4 6 1 1 1 1 5 74 5 7 4 5 6 27
30 42 7 7 7 21 6 5 6 6 7 7 7 3 6 4 6 6 7 6 3 6 3 5 6 105 7 6 7 5 5 30
31 43 7 7 6 20 6 7 6 6 2 7 3 4 6 1 6 6 5 6 3 6 5 3 7 95 5 7 6 4 6 28
32 44 6 6 6 18 5 7 5 5 1 1 1 3 6 1 6 4 5 6 3 6 1 2 6 74 6 7 7 7 7 34
33 45 7 7 7 21 6 6 6 6 4 7 7 7 7 5 6 6 7 6 7 6 7 3 7 116 5 6 4 5 6 26
34 46 7 6 6 19 6 6 6 6 1 3 3 1 6 1 6 5 3 6 2 3 3 2 6 75 6 6 6 6 7 31
35 47 7 7 7 21 6 7 6 6 5 7 3 3 6 2 6 6 5 6 3 6 2 5 6 96 7 7 6 5 7 32
36 48 6 6 6 18 5 6 6 6 2 7 2 5 6 1 6 6 5 6 1 2 2 1 5 80 6 5 6 7 7 31
37 49 7 7 7 21 6 6 6 7 7 6 3 7 6 2 6 7 5 6 3 6 1 4 6 100 7 7 6 6 7 33
38 50 7 7 7 21 6 6 6 5 7 7 7 7 7 1 5 7 6 5 7 5 7 5 6 112 5 7 6 7 7 32
39 51 6 6 6 18 5 6 6 6 2 1 1 2 6 1 6 6 5 6 1 3 2 3 6 74 6 7 5 7 7 32
40 53 6 6 6 18 5 5 5 5 1 2 6 6 6 1 6 5 6 6 2 1 3 4 6 81 7 7 7 7 7 35
41 55 6 6 6 18 5 4 7 5 1 2 3 4 4 3 4 4 5 4 2 3 6 2 6 74 4 6 6 6 5 27
42 56 6 6 5 17 5 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 5 4 1 1 6 1 6 64 5 6 7 6 6 30
43 57 7 7 7 21 6 5 5 5 3 6 5 7 7 4 7 7 6 6 4 7 7 2 5 104 7 7 6 7 7 34
44 58 7 6 7 20 6 6 5 4 3 7 4 7 7 2 7 7 6 6 7 6 5 5 7 107 6 5 6 6 5 28
45 59 7 7 7 21 5 5 5 7 2 3 4 7 7 4 7 4 6 7 4 4 7 5 7 100 7 7 7 7 7 35
46 60 7 7 6 20 6 7 6 6 5 6 7 2 6 1 6 6 6 6 2 6 5 4 6 99 6 6 6 6 7 31
47 61 6 5 6 17 7 6 5 4 1 1 5 1 6 1 5 6 5 6 6 7 1 5 6 84 6 4 5 6 6 27
48 62 6 4 6 16 5 6 4 6 4 6 6 2 4 3 6 7 7 6 5 6 1 4 7 95 6 6 7 4 7 30
49 63 7 5 7 19 5 6 6 6 7 7 7 6 6 1 7 7 2 7 1 7 1 5 7 101 6 6 6 5 6 29
50 67 7 7 7 21 7 5 7 5 7 7 6 6 7 2 7 6 6 7 7 6 6 5 7 116 7 7 7 6 7 34
51 70 7 7 7 21 6 6 6 6 3 3 3 3 6 1 6 6 5 6 7 6 3 4 7 93 7 7 6 6 7 33
52 71 6 6 6 18 6 5 6 5 3 3 1 3 6 2 6 5 5 6 3 5 3 2 7 82 7 7 6 5 7 32
53 72 7 7 7 21 6 6 6 5 7 3 7 3 6 2 7 6 6 6 3 6 2 3 6 96 6 7 4 5 6 28
54 73 6 6 6 18 6 6 6 6 3 3 3 3 6 1 6 6 5 6 2 5 3 3 6 85 6 7 7 6 7 33
55 74 7 7 7 21 6 6 6 6 2 2 2 2 6 2 6 6 5 6 2 6 2 2 6 81 6 7 6 6 7 32
56 75 7 7 6 20 6 6 6 5 5 5 3 3 6 4 6 6 5 6 3 6 2 2 6 91 7 7 4 6 7 31
57 77 7 7 7 21 6 6 6 5 3 5 3 3 7 2 6 6 3 6 7 6 2 2 7 91 6 6 6 4 6 28
58 78 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 2 2 6 2 6 6 6 6 2 6 6 2 6 94 6 2 6 6 6 26

Kinerja IndividuResponden Teknologi Sistem Informasi Baru KepercayaanNo
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2. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics

58 16,00 21,00 19,4138 1,53365
58 64,00 117,00 90,8103 12,02112
58 26,00 35,00 31,3966 2,42023
58

Y
X1
X2
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Statistics

58 58 58
0 0 0

19,4138 90,8103 31,3966
19,5000 91,0000 32,0000
1,53365 12,02112 2,42023

2,352 144,507 5,858
16,00 64,00 26,00
21,00 117,00 35,00

Valid
Missing

N

Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum

Y X1 X2
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Variabel Kinerja Individual (Y) 

Correlations

1
58

,929**
,000

58
,899**
,000

58
,902**
,000

58

Pearson Correlation
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y

Y11

Y12

Y13

Y

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability Statistics

,887 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

12,8621 1,174 ,853 ,792
13,0000 ,982 ,735 ,904
12,9655 1,157 ,789 ,835

Y11
Y12
Y13

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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b. Variabel Teknologi Sistem Informasi Baru (X1) 
Correlations

1
58

,367**
,005

58
,305*
,020

58
,294*
,025

58
,286*
,030

58
,664**
,000

58
,613**
,000

58
,684**
,000

58
,552**
,000

58
,519**
,000

58
,343**
,008

58
,458**
,000

58
,558**
,000

58
,521**
,000

58
,412**
,001

58
,569**
,000

58
,423**
,001

58
,464**
,000

58
,640**
,000

58
,466**
,000

58

Pearson Correlation
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X110

X111

X112

X113

X114

X115

X116

X117

X118

X119

X1

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability Statistics

,802 19

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

84,8966 139,358 ,320 ,798
84,9828 139,701 ,248 ,800
84,9655 140,069 ,240 ,800
85,1379 139,875 ,226 ,801
87,3793 116,906 ,555 ,780
86,7586 116,011 ,471 ,790
86,9655 115,297 ,578 ,778
87,0172 123,070 ,429 ,791
84,6034 136,314 ,475 ,793
89,0862 137,449 ,269 ,799
84,7069 138,141 ,416 ,796
84,8793 135,336 ,515 ,792
85,6724 130,014 ,436 ,790
84,7586 139,414 ,374 ,798
87,4483 122,883 ,453 ,789
85,5172 131,166 ,310 ,798
87,5345 126,920 ,327 ,800
87,7241 124,694 ,562 ,782
84,5517 138,673 ,429 ,796

X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X110
X111
X112
X113
X114
X115
X116
X117
X118
X119

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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c. Variabel Kepercayaan pada Teknologi Sistem Informasi Baru (X2) 

Correlations

1
58

,677**
,000

58
,558**
,000

58
,637**
,000

58
,605**
,000

58
,705**
,000

58

Pearson Correlation
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2

X21

X22

X23

X24

X25

X2

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability Statistics

,613 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Item-Total Statistics

25,1379 3,981 ,451 ,517
24,9138 4,291 ,245 ,627
25,2069 3,992 ,358 ,564
25,5000 4,114 ,312 ,590
24,8276 4,180 ,543 ,495

X21
X22
X23
X24
X25

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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4.  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

58
,0000000

1,06797337
,077
,077

-,077
,588
,880

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Regression Standardized Residual
20-2-4

F
re

q
u

en
cy

15

10

5

0

Histogram

Dependent Variable: Y

Mean =-1.13E-15•
Std. Dev. =0.982•

N =58
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Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y

 
b. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

,718a ,515 ,497 1,08722 1,593
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

c. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

,999 1,001
,999 1,001

X1
X2

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Correlations

1,000 ,000 -,036
. 1,000 ,787

58 58 58
,000 1,000 -,028

1,000 . ,836
58 58 58

-,036 -,028 1,000
,787 ,836 .

58 58 58

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

abs

X1

X2

Spearman's rho
abs X1 X2

 

Regression Standardized Predicted Value
3210-1-2-3

R
e

g
re

ss
io

n
 S

tu
d

en
ti

ze
d

 R
es

id
u

al

2

0

-2

-4

Scatterplot

Dependent Variable: Y
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5. Analisis Regresi 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

,718a ,515 ,497 1,08722 1,593
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

69,057 2 34,528 29,211 ,000a

65,012 55 1,182
134,069 57

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

7,089 2,191 3,236 ,002
,088 ,012 ,689 7,338 ,000 ,999 1,001
,138 ,060 ,218 2,322 ,024 ,999 1,001

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Kepada Yth: 

Bapak / Ibu / Saudara 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka pemenuhan tugas akhir di Fakultas Ekonomi, Jurusan 

Akuntansi, Universitas Brawijaya, saya melakukan penelitian ilmiah dengan 

judul: “Pengaruh Teknologi Sistem Informasi Baru Dan Kepercayaan pada 

Teknologi Sistem Informasi Baru Terhadap Kinerja Individual”. Hasil yang saya 

harapkan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti empiris 

mengenai pengaruh teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan pada 

teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja individual. 

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, saya meminta bantuan Bapak/ 

Ibu/ Saudara untuk menjadi responden guna menjawab daftar pertanyaan 

penelitian ini. Saya sangat mengharap Bapak/ Ibu/ Saudara dapat mengisi 

keseluruhan kuisioner ini dengan jujur dan sungguh-sungguh karena sangat 

penting artinya dalam analisa data nantinya. Dalam pengisian kuisioner ini tidak 

ada jawaban salah atau benar. Bapak/ Ibu/ Saudara hanya diminta untuk 

mengungkapkan tingkat persetujuan terhadap pertanyaan-pertanyan yang 

disajikan. 

Sebelumnya saya mengharap Bapak/ Ibu/ Saudara untuk membaca 

petunjuk pengisian terlebih dahulu sebelum mengisi kuisioner ini. Saya mohon 

maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktu dan kesibukan kerja Bapak/ 

Ibu/ Saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi kuisioner ini. 

 

 Malang, 2010 

 Hormat saya, 

 

 Annasta Dia Elninda 
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 Peneliti 

A. Data Responden 
Nama : 
Jenis Kelamin : Lk / Pr (lingkari yang sesuai) 
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan : 
Berapa lama Saudara telah bekerja? 

B. Daftar Pertanyaan 
 Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pengalaman Saudara. 
 Keterangan: 

1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Agak Tidak Setuju 
4. Netral 
5. Agak Setuju 
6. Setuju 
7. Sangat setuju 

 

No Item Pertanyaan 
S 
T 
S 

T 
S 

A 
T 
S 

N A 
S S S 

S 

1. 
Pemanfaatan sistem komputer pada perusahaan/ institusi 
mempunyai pengaruh besar dan positif terhadap 
efektifitas dan produktiftas penyelesaian tugas Saudara. 

       

2. 
Sistem komputer yang Saudara manfaatkan serta 
layanannya, mempunyai arti dalam membantu 
meningkatkan kinerja individual. 

       

3. Setelah menggunakan teknologi komputer dalam tugas, 
Saudara merasa lebih produktif dan kreatif.        

4. Perusahaan/ institusi memelihara dan menyediakan data 
dengan rinci untuk memenuhi kebutuhan bagian Saudara.        

5. Saudara mudah mengetahui/ menemukan data yang 
dibutuhkan mengenai hal tertentu.        

6. Sistem baru lebih mudah mendefinisikan data yang 
Saudara butuhkan.        

7. Saudara mudah menemukan data terbaru yang 
menyangkut persoalan tertentu.        

8. Saudara tidak mempunyai wewenang dalam mengakses 
data yang diperlukan.        

9. Wewenang dalam mengakses data hanya diberikan pada 
orang tertentu saja.        

10. Kesulitan mengakses data yang Saudara perlukan karena 
sulitnya mendapatkan wewenang.        

11. 
Untuk mendapatkan wewenang dalam mengakses data 
yang berguna merupakan hal yang sulit dan memakan 
waktu dalam tugas Saudara. 

       

12. Pemanfaatan komputer dapat memenuhi kebutuhan 
Saudara dalam menyelesaikan tugas tepat waktu.        

13. 
Penggunaan teknologi komputer dalam tugas malah 
menyulitkan Saudara dalam menyelesaikan tugas tepat 
waktu. 
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14. 
Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi andalan 
Saudara sehingga teknologi komputer diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan. 

       

15. Aktifitas yang umum pada bagian Saudara dapat dipenuhi 
oleh sistem informasi dengan lengkap.        

16. Saudara pernah mendapatkan pelatihan/ kursus dalam 
mengoperasikan komputer        

17. Sistem komputer yang mendukung tugas Saudara mudah 
digunakan.        

18. Pemahaman Saudara dalam menggunakan sistem 
komputer masih rendah.        

19. Sistem komputer perusahaan/ institusi selalu siap dan 
tersedia sewaktu-waktu dibutuhkan.        

20. 
Sistem komputer yang Saudara gunakan sering 
mengalami kemacetan yang tidak diharapkan, sehingga 
tugas Saudara menjadi sulit untuk diselesaikan. 

       

21. Teknologi komputer yang Saudara gunakan sudah 
ketinggalan zaman        

22. 
Saudara mampu menyelasaikan tugas dengan lebih baik 
setelah memakai sistem komputer apabila dibanding 
dengan tanpa memakai sistem komputer. 

       

23. 
Pemanfaatan sistem komputer perusahaan/ institusi 
mempunyai pengaruh besar dan positif terhadap 
efektifitas dan produktifitas penyelesaian tugas Saudara. 

       

24. 
Sistem komputer yang Saudara manfaatkan serta 
layanannya, mempunyai arti dalam membantu 
meningkatkan kinerja individual. 

       

25. Setelah menggunakan teknologi komputer dalam tugas, 
Saudara merasa lebih produktif dan kreatif.        

26. Saudara percaya bahwa teknologi sistem yang baru akan 
mempercepat pekerjaan.        

27. Saudara merasa sistem informasi perusahaan/ institusi 
harus selalu diperbarui.        

28. 
Besarnya dana yang dikeluarkan untuk sistem baru tidak 
menjadi masalah jika output dari sistem baru bisa 
meningkatkan kinerja. 

       

29. Saudara percaya kinerja individual bisa dinilai secara 
adil, dengan sistem informasi yang baru.        

30. Tingkat kepercayaan Saudara terhadap sistem informasi yang baru  = _______ % ( 0 – 100 %) 
 

 


