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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Sistem 
Informasi Berbasis Komputer dan Kepercayaan Pada Sistem Informasi Berbasis 
Komputer berpengaruh terhadap Kinerja Individu. Populasi dalam penelitian ini 
adalah  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama ( KPP ) di Kota Malang, yaitu KPP 
Pratama Singosari, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Malang Utara, dan KPP 
Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sensus, yakni 
seluruh populasi yang ada merupakan sampel dalam penelitian ini.  Responden 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang yang menggunakan sistem 
informasi berbasis komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya. Analisis yang 
digunakan untuk menguji Hipotesis (H1) dan Hipotesis 2 (H2) adalah dengan 
teknik regresi linier berganda dan dengan software SPSS 16.0.  

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel 
pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan kepercayaan pada sistem 
informasi berbasis komputer berpengaruh terhadap kinerja. Serta hasil pengujian 
secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi 
berbasis komputer dan kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer 
berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja individu pada 
KPP Pratama di Kota Malang dipengaruhi dengan adanya pemanfaatan sistem 
informasi berbasis komputer dan juga kepercayaan para pengguna pada sistem 
berbasis komputer yang mereka gunakan. Dan juga dikarenakan para pemakai 
(para pegawai KPP) telah merasakan manfaatnya dengan menggunakan sistem 
informasi berbasis komputer, pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah 
terselesaikan, sehingga kinerja yang dihasilkan meningkat. 

 
Kata Kunci : Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer, Kepercayaan 

Pada Sistem Informasi Berbasis Komputer, Kinerja Individu 
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THE EFFECT UTILIZATION OF INFORMATION SYSTEMS - COMPUTER 
BASED AND RELIANCE ON INDIVIDUAL PERFORMANCE  

(Empirical Study in Tax Office in Malang) 
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Lecturer: 
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether utilization of information systems - 
computer based and reliance in information systems - computer based affect 
individual performance. The population for this research was the Tax Office Pratama 
(KPP) in Malang, the KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Batu, KPP Pratama 
North Malang, and KPP Pratama South Malang. This research used census method, 
so all of population was the sample for this research. Respondents in this study were 
150 people who use information systems – computer based in their work. Analysis 
that was used to test Hypothesis (H1) and Hypothesis 2 (H2) is the multiple linear 
regression technique by using SPSS 16.0 software. 

The results of this analysis indicate that simultaneously, utilization of 
information system – computer based and the reliance on information systems – 
computer based variables affect the performance. As well as the partial test results 
indicate that the information systems – computer based variable and reliance on 
information systems – computer based affect the performance. This shows that the 
performance of individuals on the KPP Pratama in Malang was affected by the 
presence of utilization information systems – computer based and also the reliance of 
the users on a computer-based systems that they use. And also because the users 
(KPP employees) has benefited by using information systems – computer based. Work 
becomes faster and easier resolved, so that performance increases. 

Keywords: Utilization of Information Systems - Computer Based, Reliance in 
Information Systems - Computer Based, Individual Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Isu tentang kinerja organisasi sudah menjadi topik dalam banyak penelitian 

tentang organisasi. Keberlangsungan organisasi sedikit banyak ditentukan oleh 

bagaimana kinerja organisasi tersebut dalam lingkungan usahanya. Organisasi 

dengan kinerja baik akan cenderung lebih bertahan dibandingkan dengan 

organisasi dengan kineja kurang baik. 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 juga 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 

(Cahyadi,2006). 

Kinerja merupakan variabel yang bersifat dependen. Artinya, baik buruknya 

kinerja selalu ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel – variabel yang lain. 

Apabila variabel – variabel yang mempengaruhi kinerja kondisinya mendukung, 

maka akan berdampak pada meningkatnya kinerja; dan sebaliknya, apabila 

variabel – variabel yang mempengaruhi kinerja kondisinya menghambat, maka 
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akan berakibat menurunkan kinerja. Oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja 

perlu memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja. 

 Kinerja merupakan tanda berhasil atau tidaknya seseorang atau organisasi 

dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu  kinerja pegawai yang baik terlihat dari 

hasil menyelesaikan pekerjaan, kinerja juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan 

dan kemampuan dalam mengatasi masalah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyadi (2006) menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh teknologi 

sistem informasi. Wirjono (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja 

individu dipengaruhi oleh kepercayaan. Dan dapat disimpulkan bahwa  teknologi 

sistem informasi dan kepercayaan pada teknologi sistem informasi dapat 

mempengaruhi kinerja individu. 

Di bidang akuntansi, perkembangan teknologi informasi telah banyak 

membantu meningkatkan sistem informasi akuntansi. Peningkatan penggunaan 

teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah banyak 

mengubah pemprosesan data akuntansi secara manual menjadi otomatis. Dengan 

otomatisasi atau sistem informasi yang berdasarkan pada komputer berbagai 

fungsi dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Sistem informasi diharapkan dapat 

menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, tepat waktu, mudah 

dibandingkan dan sistematis sehingga dapat membantu kinerja manajemen dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan (Daljono, 1999).   

Penggunaan teknologi informasi di kalangan perusahaan yang makin marak 

ini tentu saja didukung dengan adanya suatu sistem informasi bisnis yang dapat 

membantu kinerja para individu secara efektif dan efisien  dalam menghasilkan 
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suatu arus informasi perusahaan. Pada titik inilah kemajuan teknologi yang 

menghasilkan sistem informasi menjadi fasilitas yang dapat memberikan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan terutama di bidang pelayanan dan jasa. 

Dari pernyataan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa  suatu perusahaan harus 

memiliki sistem informasi yang sejalan dengan bidang dan proses bisnis yang 

mereka jalani (Elninda,2010).  

Perkembangan teknologi semakin pesat diiringi perkembangan sistem 

informasi yang berbasis teknologi. Dampak dari globalisasi terasa berbagai aspek 

terlebih dalam bidang komputerisasi. Perusahaan atau organisasi telah mengakui 

peran komputer yang sangat membantu, terutama dalam menanggapi tuntutan era 

teknologi yang meningkatkan kemampuan berkomputerisasi ( Dianengsih,2010). 

Sistem informasi berbasis komputer adalah sekelompok perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang 

bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut 

dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat (Bodnar dan 

Hopwood, 2000). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2006) 

disebutkan bahwa teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individu.  

Kepercayaan pada teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja 

individu diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa teknologi sistem 

informasi berbasis komputer yang digunakan dapat dipakai untuk mengendalikan 

kinerja bawahan. Kepercayaan adalah hal yang diperlukan oleh pemakai teknologi 

sistem informasi agar pemakai tersebut merasa bahwa teknologi sistem informasi 
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yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja individual dalam menjalankan 

kegiatan dalam perusahaan (Dianingsih,2010).  

Kepercayaan pada teknologi sistem informasi dapat muncul karena kecepatan 

proses sistem dalam membantu kinerja individu. Sistem yang berkualitas tinggi 

akan mempengaruhi kepercayaan pemakai bahwa dengan sistem – sistem tersebut 

tugas – tugas yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. 

Maka dari itu diperlukan kepercayaan agar individu bersedia menggunakan 

teknologi sebagai bagian dari pelaksanaan sistem informasi serta berkeyakinan 

bahwa hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dan juga bermanfaat. Keberhasilan 

sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, 

kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang 

digunakan ( Goodhue, 1995, dalam Jumaili, 2005 ). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Wirjono (2011) disebutkan bahwa kepercayaan pada sistem 

informasi berpengaruh terhadap kinerja individu.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Jumaili (2005). Jumaili (2005) melakukan penelitian tentang 

hubungan antara teknologi sistem informasi baru dan kepercayaan terhadap 

kinerja individu. Model pada penelitian ini berdasarkan pada Technology-to-

Performance Chain (TPC), dan konsep model kepercayaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumaili 

(2005) adalah terletak pada konteks yang digunakan. Konteks yang digunakan 

oleh Jumaili adalah sistem informasi baru, dan oleh peneliti diganti dengan 
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konteks pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer. Alasan peneliti 

mengubah konteks penelitian yang dilakukan oleh jumaili yaitu sistem informasi 

baru menjadi pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer adalah karena 

penelitian tersebut hanya dapat dilakukan pada responden yang masih baru dalam 

menggunakan sistem informasi yang baru tersebut. Tetapi dalam penelitian itu 

tidak dijelaskan mengenai batasan – batasan yang menunjukkan bahwa sistem 

informasi tersebut tergolong baru. 

 Selain itu,  perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian Jumaili 

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

penelitian. Menurut peneliti, penelitian Jumaili ( 2005 ) memiliki kelemahan atas 

pemilihan responden yang masih kurang representative. Karena responden berasal 

dari lingkungan akademisi, dirasakan kurang tepat sasaran. Padahal menurut 

peneliti, responden yang diharapkan adalah yang biasa terlibat atas pemanfaatan 

teknologi sistem informasi  dalam melaksanakan rutinitas pekerjaannya (praktisi), 

bukan hanya pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, responden yang akan diteliti 

dan dijadikan sampel dari penelitian lanjutan ini berbeda dengan penelitian 

Jumaili ( 2005 ).  

 Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu pada pegawai organisasi 

perpajakan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) yang berada di 

Kota Malang. Pemilihan KPP Pratama sebagai objek penelitian dikarenakan 

organisasi tersebut menggunakan sistem informasi berbasis komputer dalam 

aktivitas operasionalnya, yang mana merupakan sarana dalam meningkatkan 

kinerja individu dalam organisasi sektor publik. Sistem Informasi Perpajakan 
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Modern ( SIPMOD ) merupakan sistem basis data perpajakan yang dimiliki 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang basis datanya terkomputerisasi dan 

menunjang kinerja DJP . adanya program aplikasi tersebut memudahkan dalam 

pemrosesan informasi pada pihak – pihak yang berkepentingan karena adanya 

proses yang sistematis yang memudahkan pegawai dalam mengolah data wajib 

pajak. Bentuk teknologi ini tentunya dapat meningkatkan kinerja pegawai yang 

didukung oleh sistem informasi berbasis komputer ( Anonim,2007). 

“Hingga semester satu tahun ini, jumlah pemilik nomor pokok wajib pajak 

alias NPWP terus bertambah. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyebut, 

jumlah wajib pajak yang mengantongi NPWP sudah mencapai 14,6 juta atau naik 

3,9 juta ketimbang akhir tahun lalu yang cuma 10,7 juta. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPP semakin baik.”                    

( www.pajak.go.id ). Dengan adanya fenomena diatas, apakah dengan adanya 

pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan kepercayaan, kinerja 

pegawai bisa meningkat. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer Dan 

Kepercayaan   Terhadap Kinerja Individu”. (Studi Empiris Pada Kantor 

Pelayanan Pajak di Kota Malang ). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah, diantaranya : 

1. Apakah pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer ( Utilization of 

Information System-Computer Based ) berpengaruh terhadap kinerja 

individu? 

2. Apakah kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer 

berpengaruh terhadap kinerja individu ? 

3. Manakah diantara pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan 

kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer yang berpengaruh 

paling dominan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh pemanfaatan sistem informasi 

berbasis komputer  ( Utilization of Information System-Computer Based ) 

terhadap kinerja individu. 

2. Untuk menguji apakah ada pengaruh kepercayaan pada sistem informasi 

berbasis komputer terhadap kinerja individu. 

3. Untuk mengetahui manakah variabel yang paling dominan. 

1.4 Kontribusi  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 
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a. Kontribusi Teori 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan mengenai pemanfaatan 

sistem informasi berbasis komputer dan kepercayaan pada sistem 

informasi berbasis komputer terhadap kinerja individu dengan 

menggunakan model Technology to Performance Chain (TPC) dan model 

konsep kepercayaan.  

b. Kontribusi Praktek  

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dan analis 

sistem informasi berbasis teknologi untuk penyelidikan tentang pengaruh 

pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan tingkat kepercayaan 

dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis 

teknologi. 

c. Kontribusi Bagi Penelitian Selanjutnya   

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem 

informasi berbasis komputer.  

1.5 Sistematika Pembahasan 

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

dengan urutan sebagai berikut: 
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Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Tinjauan 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.  

Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai populasi dan 

sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. 

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,  

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang 

merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Konsep Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi 

Alter (1992) dalam Rahmat.blog.re.co.id mengemukakan bahwa sistem 

informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, manusia (karyawan), 

dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 

sebuah perusahaan. 

Menurut Laudon dan Laudon (1995:5) dalam Cahyadi (2006) sistem 

informasi diartikan sebagai sekelompok komponen – komponen yang saling 

berhubungan yang bekerja bersama – sama untuk mengumpulkan, memperoleh 

kembali, memproses, meyimpan, dan menyebarkan informasi dengan tujuan 

untuk memfasilitasi perencanaan, analisis, dan membuat keputusan dalam bisns 

atau organisasi lainnya. 

Senn (1990:8) dalam Cahyadi (2006)  mengemukakan bahwa sistem 

informasi merupakan kumpulan dari manusia, data, dan prosedur – prosedur yang 

bekerjasama untuk menyediakan informasi yang berguna. Senn juga mengatakan 

bahwa sistem informasi secara umum memiliki tiga aktifitas, yaitu: 

1. Menerima data dari sumber – sumber baik dari dalam atau luar perusahaan 

sebagai input. 

2. Memproses data menjadi informasi, dimana prosedur menentukan 

bagaimana informasi dipersiapkan. 
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3. Sistem menghasilkan informasi untuk pengguna yang membutuhkan. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

menurut saya sistem informasi adalah sistem yang dirancang manusia yang pada 

umumnya berisi sekumpulan seperangkat komponen dan berbasis komputer yang 

saling mengisi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menghasilkan 

outputyang berupa informasi kepada para pengguna. 

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 informasi 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. 

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). 

2.1.2 Komponen Sistem Informasi 

Menurut O’Brien (2003:4) sistem informasi terdiri atas lima komponen 

utama, yaitu: 
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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). 

Menurut Sutarman (2009) sistem informasi mempunyai komponen – 

komponen dasar, antara lain : 

a. Hardware 

Kumpulan peralatan seperti processor, monitor, keyboard, dan printer 

yang menerima data dan informasi, memproses data tersebut dan 

menampilkan data tersebut. 

b. Software 

Kumpulan program – program komputer yang memungkinkan hardware 

memproses data. 
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c. Database 

Sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau 

kumpulan record – record yang menyimpan data dan hubungan di 

antaranya. 

d. Network 

Sebuah sistem yang terhubung yang menunjang adanya pemakaian 

bersama sumber di antara komputer – komputer yang berbeda. 

e. People 

Elemen yang paling penting dalam sistem informasi, termasuk orang – 

orang yang bekerja dengan sistem informasi atau menggunakan output-

nya. 

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 
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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. 

Dari beberapa definisi mengenai komponen sistem informasi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem informasi mempunyai beberapa komponen – 

komponen dasar yakni, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan atau network, 

database, dan manusia. Kelima komponen diatas memberikan peranannya masing 

– masing dalam menghasilkan suatu sistem informasi. 

2.2 Konsep Kinerja Individu 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) dalam Cahyadi (2006) kinerja 

adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. 

Prestasi yang dimaksud adalah suatu kesuksesan seseorang di dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Pengertian kinerja atau prestasi menurut Sari (2011) 

adalah sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Menurut Vroom dalam (Andeaeni, 2005) dalam Cahyadi (2006), tingkat 

sejauh mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 
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“level of performance”. Biasanya  orang yang level kinerjanya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai 

standar dikatakan sebagai tidak produktif atau memiliki kinerja yang rendah. 

“...bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan 

juga baik. Kinerja seseorang karyawan akan baik bila di mempunyai keahlian 

yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan 

perjanjian, mempunyai harapan masa depan yang lebih baik “ 

(Prawirosentono:1999:3). 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. 

  Kesimpulan dari uraian diatas adalah kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugas – tugas yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Serta kesusksesan yang 

dapat diraih oleh suatu organisasi ataupun perusahaan tergantung dari kinerja 

individunya ( kinerja karyawan ). Kinerja individu mempunyai peranan penting 

dalam suatu organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan / sasaran yang 

telah ditetapkan. Bila kinerja individu baik, maka pasti kinerja perusahaan juga 

akan meningkat. Dan sebaliknya, bila kinerja individu rendah, maka kinerja 

perusahaan tidak akan meningkat. 

2.2.1 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 
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produktifitas mereka tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini 

disebabkan oleh dua faktor (Sari,2011), yaitu: faktor individu dan situasi kerja 

Sutemeister dalam Srimulyo (1999), dalam Sari (2011) mengemukakan 

pendapatnya, bahwa kinerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1. Faktor Kemampuan 

a. Pengetahuan: pendidikan, pengalaman, latihan dan minat 

b. Ketrampilan: kecakapan / keahlian 

2. Faktor Motivasi 

a. Kondisi sosial: kepemimpinan 

b. Kondisi fisik: lingkungan kerja 

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

dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: 

1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, minat dan motivasi, 

pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan.  

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, 

jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

2.2.2 Pengukuran Kinerja 

  Pengukuran kinerja menurut (Donelly Gibson dan Irnacevich: 1994) dalam 

(aliciakomputer.wordpress.com) adalah suatu tingkatan keberhasilan dalam 
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melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari tiap – tiap karyawan 

diperlukan suatu pengukuran / penilaian yang dilaksanakan setiap periode 

tertentu. Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dapat 

digunakan untuk memperbaiki keputusan – keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada para karyawan tentang kinerka mereka, sehingga kinerja 

karyawan dapat meningkat dan tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Larry D. Stout dalam Indra (2001:329) dalam Putra dan Darmini 

(2010) yang dimaksud dengan pengukuran atau penilaian kinerja adalah proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 

misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa 

produk, jasa, ataupun suatu proses. 

 Kinerja itu sendiri dapat dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat 

dilakukan terhadap berbagai aktifitas dalam rantai nilai yang ada pada 

perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik 

yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan 

titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan 

pengendalian tersebut. 

Ada banyak cara untuk menjalankan penilaian atau pengukuran, akan tetapi 

menurut Dharma (1985:55) dalam Elninda (2011), hampir seluruh cara 

pengukuran itu mempertimbangkan: kuantitas, merupakan pengukuran kuantitatif 
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yang melibatkan penghitungan keluaran 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. 

Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya penilaian kinerja karyawan 

menurut Bittel dan Newstorm (1994:216) dalam Elninda (2011), 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. 

 Manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan menurut 

Halim dan Tjahjono (2000) dalam Mardiyah (2005) : 

1. mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan 

secara maksimum, 

2. membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian,  

3. mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan, pengembangan karyawan, 

menyediakan kriteria seleksi, dan evaluasi program pelatihan karyawan,  

4. menyediakan suatu dasar bagi distribusi reward. 

2.3 Konsep  Model TPC dan Konsep Model Kepercayaan 

2.3.1 Konsep Model TPC 

Model rantai teknologi-kinerja ( Technology-to-Performance Chain atau 

TPC ) merupakan suatu model komprehensif yang dikembangkan oleh Goodhue 
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(1995) yang dibangun dari dua aliran penelitian yang saling melengkapi, yaitu 

sikap pemakai sebagai prediktor dari pemakaian ( Utilization ) dan kesesuaian 

tugas-teknologi ( task-technology fit ) sebagai prediktor dari kinerja. Inti dari 

model gabungan ini yang disebut dengan nama  TPC, dapat dijelaskan bahwa 

untuk suatu teknologi supaya mempunyai dampak positif pada kinerja individual 

harus digunakan ( Utilized ) dan sesuai ( fit ) dengan tugas – tugas yang 

mendukungnya ( Jogianto,2008). 

Kesesuaian tugas-teknologi ( task-technology fit ) melibatkan dua 

komponen yang berinteraksi, yaitu tugas – tugas yang harus dilakukan dan 

teknologi – teknologi yang digunakan untuk membantu melaksanakan tugasnya    

( Jogianto,2008). 

Menurut Goodhue dan Thomson dalam Jumaili (2005) Technology-to-

Performance Chain atau TPC merupakan sebuah model yang mana peran penting 

teknologi berpengaruh terhadap kinerja pada tingkat individual. Inti dari model ini 

adalah agar teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap kinerja 

individual maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dan teknologi tersebut 

harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 

Gambar berikut ini menunjukkan model rantai teknologi-ke-kinerja              

( Technology-to-Performance Chain or  TPC ): 
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Gambar 2.1 

Model Rantai Teknologi-ke-Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jogianto ( 2008 ) 

Pada model TPC, variabel 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. 

2.3.2 Konsep Model Kepercayaan 

Menurut Jumaili (2005) konsep kepercayaan ini dikembangkan oleh Gerck 

(2003)  yang menyatakan bahwa dalam hal ini kepercayaan dalam suatu teknologi 

sistem informasi yang muncul dari pemakai sistem informasi itu diharapkan bisa 

meningkatkan kinerja individu. Teknologi yang digunakan dipercaya dapat 

Karakteristik – 
karakteristik 
tugas 

Karakteristik – 
karakteristik 
teknologi 

Kesesuaian tugas – 
teknologi ( task-
technology fit atau TTF ) 

Pemakaian / Pemanfaatan 
( Utilization ) 

Dampak Kinerja 
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membantu individu dan organisasi dalam mengoptimalkan kinerja serta perilaku 

yang mendorong pada peningkatan kinerja. 

Begitu pula masalah pilihan atau keinginan juga berpengaruh pada tingkat 

kepercayaan individu terhadap teknologi yang digunakan. Individu yang diberikan 

pilihan tetapi bukan keinginannya akan menurunkan kepercayaan terhadap 

penggunaan teknologi tersebut. Individu yang mengingikan teknologi yang 

dipercaya tetapi tidak mempunyai pilihan sesuai keinginannya juga akan 

menurunkan kepercayaan terhadap teknologi tersebut. Kepercayaan individu akan 

tumbuh pada teknologi, apabila keinginan individu tersebut terpenuhi sesuai 

dengan pilihannya. Kepercayaan adalah hal yang diperlukan bagi pemakai sistem 

informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan 

kegiatan dalam organisasi. 

Kepercayaan ini bisa muncul karena kecepatan proses sistem dalam 

membantu pekerjaan, kemudahan dalam penggunaan sistem tersebut dan rasa 

keadilan dalam penerapan sistem baru ini. Sistem yang berkualitas tinggi akan 

mempengaruhi kepercayaan pemakai bahwa dengan sistem tersebut tugas-tugas 

yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan 

kata lain, kepercayaan memerlukan kualitas sistem yang dapat diandalkan 
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2.4 Konsep & Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Konsep & Pengembangan Hipotesis Pemanfaatan Sistem Informasi 

Berbasis Komputer 

2.4.1.1 Konsep  Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer  

Menurut O’Brien (2006:28) dalam Putra dan Darmini (2010) teknologi 

adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan 

informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen 

data, dan teknologi jaringan informasi. Hal ini senada dengan Goodhue (1995) dalam 

Jumaili (2005) yang mendefinisikan teknologi sebagai alat yang digunakan oleh 

individu untuk membantu menyelesaikan tugas – tugas mereka. Dalam penelitian 

sistem informasi, teknologi merujuk pada sistem komputer yang terdiri dari perangkat 

keras, perangkat lunak, serta dukungan layanan yang disediakan untuk membantu 

para pemakai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Menurut Sutarman (2009), sistem informasi berbasis komputer ( Computer 

Based Information System ) adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan 

komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas – tugas yang 

diinginkan. 

Menurut Effendi (2007), sistem informasi berbasis komputer secara 

sederhana adalah bentuk penyajian informasi dengan menggunakan media 

komputer, hal ini dilakukan untuk memudahkan serta kerapihan kearsipan yang 

mungkin dapat berguna di kemudian hari. 

Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus 

menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak 

mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik 
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jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam 

kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah “computer-based” atau 

pengolahan informasi yang berbasis pada computer.  

(www.bertha.blogspot.com/2009). 

Kesimpulan dari uraian diatas adalah Computer Based Information System 

(CBIS) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis 

Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang 

berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan 

dengan menggunakan media berupa komputer. 

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et al. (1991) dalam Tjhai 

(2003:3) dalam Putra dan Darmini (2010) merupakan manfaat yang diharapkan oleh 

pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam 

menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi 

informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. 

Syarat berjalannya sistem informasi berbasis komputer adalah 

(Effendi,2007): 

1. Basic Data  

Data merupakan input dalam sistem informasi berbasis komputer yang 

kemudian akan di olah menjadi informasi yang lebih mudah di fahami oleh 

pihak lain. 
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2. Hardware  

Hardware atau perangkat keras merupakan alat yang di gunakan untuk 

menyimpan data-data yang akan di oleh menjadi informasi. Contohnya : 

monitor, CPU, keyboard, mouse, hardisk. 

3. Software  

Software atau perangkat lunak merupakan program yang dapat digunakan 

untuk mengolah data.  

4. Operator  

Operator adalah orang yang dapat mengoperasikan komputer dan mampu 

mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah untuk di fahami. 

Menurut Murdick, et.al (1997 :194), ada 5 karakteristik komputer : 

1. Kecepatan dalam pengolahan data. 

2. Pemrosesan yang cepat atas data yang jumlahnya sangat besar. 

3. Melakukan pekerjaan serupa tanpa rasa kebosanan dan kelelahan. 

4. Input yang pasti 

5. Output yang akurat. 

Komputer sebenarnya juga dapat menimbulkan permasalahan seperti : 

Keluaran akan buruk bila input juga buruk ; dan ketergantungan yang tinggi pada 

komputer sehingga bila timbul masalah, misalnya data hilang karena virus / listrik 

mati mendadak maka timbul kemacetan pekerjaan ( Lindrawati,2001). 

Krober and watson, 1990 : 14 mengemukakan mengenai sistem informasi 

berbasis komputer ( Computer Based Information System ) menjadi suatu hal yang 

penting dikarenakan : 
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a. Komputer 

Komputer memberikan sistem informasi berbasis komputer ( Computer 

Based Information System )  kemampuan yang tidak mungkin dilakukan 

dengan sistem yang manual. 

b. Organisasi modern 

Ukuran, kepadatan, penyebaran geografi dan proses produksi yang 

kompleks, banyak ditemukan dalam organisasi modern. 

c. Sesuai dengan UU dan lingkungan sosial 

Catatan dan sistem pelaporan pemerintah dimudahkan dengan 

pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer ( Computer Based 

Information System ). 

d. Mempercepat teknologi 

Industri dengan berteknologi tinggi membutuhkan kecepatan tinggi dalam 

memonitor proses produksi. 

e. Mengembangkan peran manajemen 

Para manajer menggunakan sistem informasi berbasis komputer                 

( Computer Based Information System )  untuk pembuatan keputusan atas 

tugas – tugas yang tidak mungkin dilakukan pada saat sebelum diterapkan 

sistem informasi berbasis komputer. 

2.4.1.2 Pengembangan Hipotesis Sistem Informasi Berbasis Komputer 

 Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus 

menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak 

mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik 
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jika tanpa adanya komputer (www.bertha.blogspot.com/2009). Beberapa 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi 

berbasis komputer berpengaruh terhadap kinerja individu ( Cahyadi, 2005; Siregar 

dan Suryanawa, 2008; Putra dan Darmini, 2010 ). 

 Penelitian Cahyadi (2005) mengenai Pengaruh Teknologi Sistem Informasi 

dan Dampaknya Terhadap Kinerja Individu. Penelitian ini mengambil sampel 

secara acak sebanyak 7 perusahaan yang berada di kota malang. Dari penelitian 

yang telah diakukan oleh cahyadi, hasil penghitungan menunjukkan bahwa 

teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja individu. 

 Siregar dan Suryanawa (2008) yang melakukan penelitian mengenai 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak 

Denpasar Barat yang menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan 

tugas – tugasnya. Sampel yang diambil oleh Siregar dan Suryanawa adalah 

seluruh anggota populasi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan 

Suryanawa, hasil penghitungan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap kinerja individu pada Kantor Pelayanan Pajak 

Denpasar Barat. 

 Putra dan Darmini ( 2010 ) melakukan penelitian mengenai Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Pengaruhnya Pada Kinerja Individu Pada Bank 

Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. Responden yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah orang – orang yang terlibat langsung menggunakan teknologi 

informasi / teknologi komputer dalam penyelesaian tugas – tugas. Serta yang 
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dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Bank Pengkreditan Rakyat di 

Kabupaten Tabanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Berdasarkan penjelasan dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka 

merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :  

H1 : Pemanfaatan Sistem infomasi berbasis komputer berpengaruh terhadap 

kinerja individu. 

2.4.2 Konsep & Pengembangan Hipotesis Kepercayaan Pada Sistem 

Informasi Berbasis Komputer 

2.4.2.1 Konsep Kepercayaan Pada Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Menurut Salim (1995:928) kepercayaan berasal dari kata percaya yang 

berarti mengakui atau yakin akan kebenaran sesuatu. Wirjono (2011) 

mengemukakan bahwa kepercayaan adalah hal yang diperlukan bagi pemakai 

sistem informasi agar ia merasa teknologi sistem tersebut dapat meningkatkan 

kinerja individu dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi perusahaan.  

Menurut Maasimo dan Luigi (2003) mengartikan kepercayan sebagai 

ketersediaan individu untuk peka terhadap pihak yang lain dan hal tersebut 

didasarkan atas kompetensi, dapat dipercaya, dan keterbukaan pihak lain tersebut. 

Lewis et.al 2003 dalam ( Cahyadi, 2005 ) mengemukakan bahwa 

kepercayaan menunjukkan struktur kognitif yang dikembangkan individual 

setelah mengumpulkan, memproses, menyimpulkan informasi mengenai teknologi 

informasi, dan menyertakan penilaian individu dalam hubungannya dengan 

penggunaan teknologi. 
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Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam 

membangun kepercayaan terhadap sistem informasi berbasis komputer, hal yang 

perlu dilakukan adalah bagaimana memperkuat sistem yang ada sehingga bisa 

dijadikan andalan dalam penyelesaian pekerjaan dari para pemakai / pengguna 

(users). Apabila kepercayaan sudah dapat diperoleh, maka baik pihak yang diberi 

kepercayaan maupun pihak yang mengamanatkan dapat menjalankan fungsi 

mereka masing – masing dengan mudah, serta merasa diberlakukan adil. 

Kepercayaan direfleksikan oleh tiga hal (Kuan dan Olson, 2002 dalam 

Elninda, 2010).: 

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. 

2.4.2.2 Pengembangan Hipotesis Kepercayaan Pada Sistem Informasi 

Berbasis Komputer 

 Kepercayaan terhadap sistem informasi berbasis komputer akan dapat 

merefleksikan sikap diri individu atas sistem yang dirasa memberi nilai lebih bila 

dibandingkan dengan sistem yang manual. Apabila sistem memiliki kualitas yang 

baik, maka dapat memberi kepercayaan kepada para pengguna. Sistem harus 

mampu menawarkan kemudahan dan keefisienan sehingga akan meningkatkan 
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kinerja (Elninda, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer berpengaruh terhadap 

kinerja individu ( Wirjono, 2011 ). 

 Wirjono (2011) meneliti mengenai Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kinerja 

Individu Dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Sampel yang digunakan oleh 

Wirjono adalah karyawan dan karyawati dari perusahaan manufaktur. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja  

individu dalam penggunaan teknologi informasi. 

Berdasarkan penjelasan dari penelitian – penelitian sebelumnya, maka 

merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :  

H2 : Kepercayaan pada sistem infomasi berbasis komputer berpengaruh 

terhadap kinerja individu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian menurut Arikunto (1998:115) adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1984:70) populasi penelitian 

adalah seluruh individu yang akan dikenai sasaran generalisasi dan sampel-sampel 

yang akan diambil dalam suatu penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian 

ini adalah pegawai kantor pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 

Kota Malang pada tahun 2011, yaitu KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama 

Malang Utara, KPP Pratama Batu, dan KPP Pratama Singosari.  

Pemilihan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai populasi 

penelitian karena di KPP adanya aktivitas operasional kerja yang menggunakan 

sistem informasi berbasis komputer ( misal : dengan menggunakan software 

perpajakan, microsoft office atau lainnya ) dan KPP merupakan pengguna sistem 

informasi berbasis komputer yang sangat representatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sensus, yang mana 

penelitian dilakukan pada seluruh anggota populasi. Dengan kata lain bahwa 

seluruh populasi yang ada merupakan sampel penelitan. Jumlah populasi 

penelitian telah diketahui peneliti melalui pendataan sebelum melakukan 

penyebaran kuesioner, yaitu sebanyak 270.  Alasan peneliti menggunakan metode 

sensus karena elemen populasi relatif sedikit, jumlah populasi sudah diketahui 

oleh peneliti dan seluruh populasi telah memenuhi syarat sebagai sampel. 
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3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Indriantoro dan 

Supomo (1999) menjelaskan bahwa data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ( tidak melalui media 

perantara ).  

Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode 

survei yaitu dengan cara mengirimkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya 

untuk diisi oleh responden. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah 

dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif 

yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). Kuesioner dapat diberikan 

secara pribadi, disuratkan kepada responden, atau disebarkan secara elektronik.  

Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung dan menjelaskan penelitian 

secara ringkas, serta menjelaskan cara pengisian kuesioner. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik untuk memperoleh data 

yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpuan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan penelitian lapangan yang ditujukan untuk memperoleh data 

primer yang dibutuhkan. Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti dengan 

memberikan kuisioner langsung pada pegawai yang bekerja di KPP yang dipilih 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Kuisioner yang diserahkan kepada 

responden ( pegawai KPP ) menggunakan prosedur formal yang diserahkan pada 

organisasi atau instansi tersebut. Bantuk prosedur formal tersebut adalah dengan 
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meminta surat izin tertulis dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak III untuk 

melakukan penelitian pada pegawai KPP yang ada di Kota Malang. Peneliti harus 

mendapatkan izin dari pihak terkait di masing – masing KPP secara tertulis. Jika 

persyaratan formal sudah selesai, maka langkah selanjutnya dalam penyebaran 

kuisioner dapat dilakukan. 

Kuisioner yang dibagikan terdiri dari dua bagian pernyataan, yaitu bagian 

pertama (bagian A) berisi pernyataan spesifik mengenai variabel-variabel 

penelitian, yaitu mengenai sistem informasi berbasis komputer, kepercayaan pada 

sistem informasi berbasis komputer, dan kinerja individual yang dihasilkan. 

Bagian kedua (bagian B) berisi tentang pernyataan - pernyataan umum yang 

berhubungan dengan demografi responden, dan bagian kedua berisi  

Kuisioner diberikan langsung kepada KPP, dan setelah jedah 2 - 3 minggu, 

peneliti akan mengambil kuisioner yang telah diisi. Dari data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti, kemudian selanjutnya dilakukan penyortiran atas data 

yang tidak memenuhi syarat dengan data yang memenuhi syarat. Terhadap data 

yang tidak memenuhi syarat, maka data tersebut tidak akan diolah lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil instrumen variabel penelitian yang 

telah dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumya yaitu Jumaili 

(2005). Kuisioner terdiri atas 27 pertanyaan dengan rincian sebagai berikut : 

   Sebanyak 3 item pertanyaan untuk variabel kinerja individu yang 

diwakili oleh pertanyaan nomer 1, 2 dan 3 atau nomor 22, 23 dan 24        

( nomor 1 sama dengan nomor 22, nomor 2 sama dengan nomor 23, dan 

nomor 3 sama dengan nomor 24 ). Namun yang diolah hanya nomor 1, 



33 
 

2dan  3 saja apabila sampel menjawab secara konsisten, jika tidak maka 

peneliti akan membuang sampel ini. 

   Sebanyak 18 item pertanyaan untuk variabel pemanfaatan sistem 

informasi berbasis komputer diwakili pertanyaan nomor 4 – 21. Untuk 

menghindari bias karena sampel menjawab sembarangan, maka peneliti 

membuat item pertanyaan negatif ( nomor 8, 10, 12, 17, 19 dan 20 ). 

Pada saat pengolahan data maka item pertanyaan ini skornya dikoreksi 

dahulu. Jika ada bias dalam menjawab kuisioner maka peneliti akan 

membuang sampel ini. 

   Sebanyak 2 item pertanyaan untuk variabel kepercayaan diwakili oleh 

pertanyaan nomor 25 dan 26. Khusus untuk pertanyaan nomor 27 penulis 

meminta sampel untuk menuliskan seberapa besar kepercayaan mereka 

terhadap sistem informasi berbasis komputer dalam range 0 sampai 

100%. Tujuannya untuk memastikan seberapa besar dalam persen rata – 

rata kepercayaan terhadap sistem informasi berbasis komputer dalam 

menilai kinerja individu. 

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen ( Variabel 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 ( Y ). Secara lebih 

sederhana yang dimaksud dengan kinerja individual adalah yang tingkat 

pencapaian individu/ karyawan setelah melakukan tugas dan pekerjaannya dengan 
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bantuan teknologi sistem informasi. Variabel ini memakai instrumen yang 

dikembangkan oleh  Jumaili ( 2005 ) yang diadaptasi dari Irwansyah ( 2003 ) dan 

telah dimodifikasi. Statement yang digunakan dalam kuisioner adalah : 

1. Pemanfaatan sistem komputer pada perusahaan/institusi mempunyai 

pengaruh besar dan positif terhadap efektifitas dan produktifitas 

penyelesaian tugas Bapak/Ibu. 

2. Sistem informasi berbasis komputer yang Bapak/Ibu manfaatkan serta 

layanannya mempunyai arti dalam membantu meningkatkan kinerja 

individual. 

3. Setelah menggunakan teknologi komputer dalam tugas, Bapak/Ibu merasa 

lebih produktif dan kreatif. 

 
3.3.2 Variabel Independen ( Variabel Bebas ) 

Variabel independen ( bebas ) merupakan suatu variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen ( Sekaran, 2003:89 ). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

A. Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer ( X1 ) 

Variabel ini diukur dengan mempergunakan 18 item pernyataan yang 

dikembangkan oleh Jumaili ( 2005 ), yang diadopsi dari Irwansyah ( 2003 ),  dan 

telah dimodofikasi. Indikator yang digunakan yaitu : 

1. Indikator data:  

a. pemeliharaan 

b. kemudahan dalam menemukan data yang diinginkan 

c. pendefinisian 
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d. kemudahan menemukan data baru 

2. Indikator kewenangan: 

a. wewenang 

b. kewenangan yang terbatas 

c. kesulitan dalam memperoleh kewenangan 

3. Indikator waktu:  

a. pemenuhan kebutuhan 

b. menyulitkan dalam penyelesaian tugas 

c. andalan 

4. Indikator sistem komputer: 

a. kelengkapan sistem informasi  

b. pelatihan 

c. kemudahan sistem 

d. pemahaman 

e. ketersediaan 

f. kemacetan  

g. teknologi 

h. pemakaian. 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan / institusi memelihara dan menyediakan data dengan rinci 

untuk memenuhi kebutuhan bagian Bapak/Ibu. 
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2. Bapak/Ibu mudah mengetahui / menemukan data yang dibutuhkan 

mengenai hal tertentu. 

3. Sistem informasi berbasis komputer mudah mendefinisikan data yang 

Bapak/Ibu butuhkan. 

4. Bapak/Ibu mudah menemukan data terbaru yang menyangkut persoalan 

tertentu. 

5. Bapak/Ibu tidak mempunyai wewenang mengakses data yang 

diperlukan. 

6. Wewenang dalam mengakses data hanya diberikan pada orang tertentu 

saja. 

7. Untuk mendapatkan wewenang dalam mengakses data yang berguna 

merupakan hal yang sulit dan memakan waktu dalam tugas Bapak/Ibu. 

8. Pemanfaatan komputer dapat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu dalam 

menyelesaikan tugas tepat waktu. 

9. Penggunaan teknologi komputer dalam tugas malah menyulitkan 

Bapak/Ibu dalam menyelesaikan tugas secara tepat waktu. 

10. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi andalan Bapak/Ibu 

sehingga teknologi komputer diharapkan dapat memenuhi kebutuhan. 

11. Aktivitas umum pada bagian anda dapat dipenuhi oleh sistem informasi 

dengan lengkap. 

12. Bapak/Ibu pernah mendapatkan pelatihan/kursus dalam mengoperasikan 

komputer. 

13. Sistem komputer yang mendukung tugas Bapak/Ibu, mudah digunakan. 
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14. Pemahaman Bapak/Ibu dalam menggunakan sistem komputer masih 

rendah. 

15. Sistem komputer perusahaan / institusi selalu siap dan tersedia bila 

sewaktu-waktu dibutuhkan. 

16. Sistem komputer yang Bapak/Ibu gunakan sering mengalami kemacetan 

yang tidak diharapkan, sehingga tugas Bapak/Ibu menjadi sulit untuk 

diselesaikan. 

17. Teknologi komputer yang Bapak/Ibu gunakan sudah ketinggalan jaman. 

18. Bapak/Ibu mampu untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik setelah 

memakai sistem informasi berbasis komputer apabila dibanding dengan 

tanpa memakai sistem komputer. 

B. Kepercayaan Pada Sistem Informasi Berbasis Komputer ( X2 )  

Variabel ini diukur dengan mempergunakan 3 item pernyataan yang 

dikembangkan oleh Jumaili (2005). Sedangkan pada pertanyaan nomor 27 adalah 

jawaban dalam persentase dengan range antara 0% sampai dengan 100%.  

Statement yang digunakan dalam kuesioner adalah  sebagai berikut: 

1. Bapak/Ibu percaya bahwa teknologi sistem informasi berbasis komputer 

akan mempercepat pekerjaan. 

2. Bapak/Ibu percaya kinerja individual bisa dinilai secara adil, dengan 

sistem informasi berbasis komputer. 

3. Tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap sistem informasi berbasis 

komputer sebesar: =   ................  %    ( 0 – 100 % ) 
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 1% s/d 16% 

 17% s/d 32% 

 33% s/d 49% 

 50% 

 51% s/d 66% 

 67% s/d 83% 

 84% s/d 100% 

3.3.3 Pengukuran Variabel 

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 
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3.4 Uji Kualitas Data  

Dalam penelitian ini yang mengukur variabel dengan menggunakan 

kuesioner tentu harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid 

dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil 

penelitian. Uji kualitas data dapat dijelaskan sebagai berikut:  

3.4.1 Uji Validitas 

Indriantoro dan Supomo (2002) menjelaskan bahwa validitas data 

ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid 

jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas 

mengemukakan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi – operasi 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sekaran (2006) validitas menguji 

seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin 

diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan 

dari kuesioner telah mengungkapkan secara pasti mengenai apa yang sedang 

diteliti. Dapat disimpulkan bahwa, uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keakuratan instrumen pengukur yang digunakan dalam mengukur variabel 

penelitian. 

Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai korelasi antara data 

pada masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik 

korelasi product moment pearson (r hitung) pada level signifikansi 0,05 atau 5%. 

Apabila probabilitas / signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka instrument penelitian 
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dapat dikatakan valid, artinya pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner 

memang mengukur aspek yang sama (Umar, 2002). 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Arikunto (2002) mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu instrument yang 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2006).   

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 alpha (Hair et al., 1998 dalam 

Jumaili, 2005).  

Pada uji Cronbach Alpha, secara umum keandalan yang kurang dari 0,60 

dianggap buruk dan semakin dekat koefisien kenadalan dengan 1,0 maka 

dianggap reliable (Sekaran, 2006). 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Linier 

Berganda. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi linier 

berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Ghozali, (2006) menjelaskan 

bahwa pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (Ordinary 

Least Squares/ OLS) akan memberikan hasil yang Best Linear Unbiased 
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Estimator (BLUE) jika memenuhi semua asumsi klasik. Untuk memenuhi semua 

asumsi klasik, maka dilakukan beberapa pengujian uji normalitas, uji gejala 

multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas. Untuk 

jenis-jenis uji asumsi klasik akan di jelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas menurut Santoso (2000) digunakan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.  Cara mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (Ghozali, 

2006). Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel. Pada pengujian ini, kaidah 

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

kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal. 

Deteksi normalitas menurut Santoso ( 2000 : 214 ) : 

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

giagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika dat menyebar jauh dari garis diagonal  dan / atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3.5.2 Uji   Autokorelasi  

Autokorelasi didefinisikan oleh Gujarati (2003) sebagai terjadinya korelasi 

dintara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh data 

sebelumnya, sedangkan Ghozali (2006) menjelaskan bahwa  uji autokorelasi 
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bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode    

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin – 

Watson ( D-W ). Menurut santoso (2000) ketentuannya adalah sebagai berikut : 

- Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif 

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

- Angka D-W diatas +2, berarti k ada autokorelasi negatif 

3.5.3 Uji Multikolinieritas  

Santoso (2000) menjelaskan bahwa uji multikolinieritas digunakan untuk 

menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas 

(Multiko). Uji multikolinieritas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu 

atau lebih variabel bebas berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Uji 

multikolonieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi sempurna antar 

variabel independen/ bebas. Ghozali (2006) menyatakan bahwa model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dilihat 

melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Apabila nilai VIF > 

10, dan nilai Tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila 

VIF < 10, dan nilai Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 

2006). 

 



43 
 

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas  

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lawan dari heteroskedastisitas adalah 

homoskedastisitas dimana residual antar pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain tetap. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas 

atau yang tidak mengandung heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola 

tertentu teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, dan lain-lain), 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik scatterplot ada 

beberapa cara untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas, yaitu uji glejser 

dan uji park. Dua uji tersebut lebih dapat menjamin keakuratan hasil untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas karena menggunakan angka 

dalam menjelaskan gejala heteroskedastisitas. 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, alat yang 

digunakan adalah metoda Regresi Linier Berganda (Ghozali, 2006). Menurut 

Ghozali (2006), regresi adalah metode statistik untuk menguji hubungan antara 

satu vaiabel dependen dan satu atau lebih variabel independennya. Terkait hal 

tersebut, penelitian ini tergolong regresi berganda, dikarenakan adanya dua 

variabel independen yang digunakan. Model persamaan regresi berganda akan 
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diolah menggunakan program aplikasi Statistical Package for Social Science         

( SPSS ).  Dengan bentuk persamaan, yang diuraikan sebagai berikut  

Gambar 3.1 

Model Hipotesis 

           

HI     H1 

      

H2 

4            

       

  

Bentuk persamaan penelitian ini di uraikan sebagai berikut : 

Hipotesis 1, dan 2 : 

Y= α + β1X1 + β2 X2 + e 

 

Keterangan : 

Y =          kinerja individual 

α          = konstanta 

β1, β2  = koefisien arah regresi 

X1 = variabel pemanfaatan  sistem informasi berbasis komputer 

X2 = variabel kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer 

e  = error 

Pemanfaatan Sistem 
Informasi Berbasis 

Komputer
Kinerja Individual 

(Y) 

Kepercayaan Pada Sistem 
Informasi Berbasis 

Komputer 
(X2) 
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Untuk menganalisis variabel pemanfaatan sistem informasi berbasis 

komputer, kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer terhadap kinerja 

individual digunakan metoda statistik dengan tingkat taraf signifikansi R = 0.05 

yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka digunakan analisis  untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 

3.6.1 Uji F ( Uji Signifikansi Simultan ) 

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa Uji F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

a. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila 

nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan 

menerima Ha 

Jika HO ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.2 Uji t ( Uji Signifikan Parameter Individual )  

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa Uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independent secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah 

sebagai berikut :  

a. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita 
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menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

Jika Ho ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Koefisien Determinan ( R2 )  

Santoso dan Ashari (2005) mendefinisikan koefisien determinasi sebagai 

suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari 

variabel terikat bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel bebas. 

Penentuan nilai koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.  

Kegunaan dari perhitungan koefisien determinasi (Adjusted  R2), adalah :  

1. Sebagai ukuran ketepatan suatu regresi yang diterapkan suatu kelompok data 

hasil survey. Semakin besar nilai Adjusted  R2, maka semakin tepat suatu garis 

regresi. Sebaliknya, semakin kecil Adjusted  R2, maka semakin tidak tepat 

garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi. 

2. Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentase dari jumlah variasi dari 

variabel terikat, atau untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak ( KPP ) di Kota Malang. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode survey, yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner kepada pegawai KPP di Kota Malang. Pengumpulan data 

dilakukan oleh peneliti kurang lebih selama 4 minggu dengan meneyebarkan 

kuesioner penelitian secara langsung kepada responden. Berikut ini merupakan 

empat KPP yang dijadikan sebagai sampel penelitian : 

1. KPP Malang Selatan 

2. KPP Malang Utara 

3. KPP Batu 

4. KPP Singosari 

Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada pegawai KPP sebanyak 270 

kuesioner. Adapun kuesioner yang tidak kembali sebanyak 88 buah, sehingga 

jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 182 buah. Setelah diperiksa terdapat 32 

buah keusioner yang tidak dapat digunakan karena terdapat data yang tidak diisi 

secara lengkap oleh responden atau terdapat bias. Dengan demikian tingkat respon 

rate dalam penelitian ini adalah 67% dan kuesioner yang dapat diolah adalah 

sebanyak 150 buah sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel dan 

tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah yang disebar 270 
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali 88 
Kuesioner yang kembali 182 
Kuesioner yang digugurkan 32 
Kuesioner yang digunakan 150 
Tingkat Pengembalian ( respon rate ) 67% 
Tingkat Pengembalian yang digunakan ( usable respon rate ) 56% 

Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi data 

penelitian ini, tabel – tabel berikut ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Tabel 4.2 dibawah ini 

memperlihatkan komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan 

jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Laki – Laki 107 71.3% 
2. Perempuan 43 28.7% 

  Jumlah 150 100.0% 
Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 150 orang. Dari komposisi 150 orang responden tersebut adalah jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 107 orang dengan persentase sebesar 71,3%. 

Sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 43 orang dengan persentase 
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sebesar 28,7%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai KPP di Kota 

Malang adalah bejenis kelamin laki – laki.  

Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan usia. 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 
1. 20-30 tahun 60 40.0% 
2. 31-40 tahun 57 38.0% 
3. 41-50 tahun 27 18.0% 
4. >50 tahun 6 4.0% 

  Jumlah 150 100.0% 
Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki umur 

antara 20 sampai dengan umur > 50 tahun berjumlah 150 responden. Komposisi 

dari 150 responden tersebut adalah umur 20-30 tahun berjumlah 60 responden 

dengan persentase sebesar 40%. Umur 31-40 tahun berjumlah 57 responden 

dengan persentase sebesar 38%. Umur 41-50 tahun berjumlah 27 responden 

dengan persentase sebesar 18%. Sedangkan umur > 50 tahun berjumlah 6 

responden dengan persentase sebesar 4%. Berdasarkan komposisi umur yang 

terbagi empat tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah responden 

dengan umur 20-30 tahun, dan komposisi terendah adalah responden dengan umur 

> 50 tahun. 

Tabel 4.4 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan pendidikan 
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Tabel 4.4 

Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 
1. SLTA 14 9.3% 
2. D1/D3 92 61.3% 
3. S1 34 22.7% 
4. S2 10 6.7% 

  Jumlah 150 100.0% 
Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan SLTA 

sampai dengan S3 berjumlah 150 responden. Komposisi dari 150 responden 

tersebut adalah responden dengan pendidikan SLTA berjumlah 14 responden 

dengan persentase sebesar 9,3%. Responden dengan pendidikan D1/D3 berjumlah 

92 responden dengan persentase sebesar 61,3%. Responden dengan pendidikan S1 

berjumlah 34 responden dengan persentase sebesar 22,7%. Sedangkan responden 

dengan pendidikan S2 berjumlah 10 responden dengan persentase sebesar 6,7%. 

Berdasarkan komposisi pendidikan yang terbagi atas empat tersebut, yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan pendidikan D1/D3, dan 

komposisi terendah dengan pendidikan S2. 

Tabel 4.5 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan jabatan. 
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Tabel 4.5 

Komposisi Responden Berdasarkan Jabatan 

No Jabatan Jumlah Persentase 
1. Kepala Seksi 9 6.0% 
2. Supervisor 6 4.0% 
3. Pelaksana 120 80.0% 
4. Staf 15 10.0% 

  Jumlah 150 100.0% 
Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan jabatan mulai dari 

staf sampai dengan kepala seksi berjumlah 150 responden. Komposisi dari 150 

responden tersebut adalah responden dengan jabatan kepala seksi berjumlah 9 

responden dengan persentase sebesar 6%. Responden dengan jabatan supervisior 

berjumlah 6 responden dengan persentase sebesar 4%. Responden dengan jabatan 

pelaksana berjumlah 120 responden dengan persentase sebesar 80%. Sedangkan 

responden dengan jabatan staf berjumlah 15 responden dengan persentase sebesar 

10%. Berdasarkan komposisi jabatan yang terbagi atas empat tersebut, yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan jabatan pelaksana, dan 

komposisi terendah dengan jabatan supervisior. 

Tabel 4.6 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan jabatan. 
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Tabel 4.6 

Komposisi Responden Berdasarkan Pengalaman 

No Pengalaman Jumlah Persentase 
1. < 2 tahun 6 4.0% 
2. 2-5 tahun 25 16.6% 
3. 5-10 tahun 55 36.7% 
4. > 10 tahun 64 42.7% 

  Jumlah 150 100.0% 
Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dengan pengalaman 

menggunakan sistem informasi berbasisi komputer antara < 2 tahun sampai 

dengan > 10 tahun  berjumlah 150 responden. Komposisi dari 150 responden 

tersebut adalah responden dengan pengalaman < 2 tahun berjumlah 6 responden 

dengan persentase sebesar 4%. Responden dengan pengalaman 2-5 tahun 

berjumlah 25 responden dengan persentase sebesar 16,6%. Responden dengan 

pengalaman 5-10 tahun berjumlah 55 responden dengan persentase sebesar 

36,7%. Dan responden dengan pengalaman >10 tahun berjumlah 64 responden 

dengan persentase sebesar 42,7%. Berdasarkan komposisi jabatan yang terbagi 

atas empat tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah responden 

dengan pengalaman > 10 tahun dalam menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer, dan komposisi terendah dengan pengalaman < 2 tahun. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka terlebih 

dahulu dilakukan analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk melihat gambaran 

umum tentang variabel penelitian, yang diantaranya adalah dengan melakukan 
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analisis perbandingan rata – rata ( mean ) atas sampel, yang dalam hal ini adalah 

data yang diperoleh dari responden.  

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan statistik deskriptif sejumlah 

150 responden, dimana masing-masing variabel tersebut adalah pemanfaatan 

sistem informasi berbasis komputer, kepercayaan pada sistem informasi berbasis 

komputer, dan kinerja individu. Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0 

dengan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.7 

Tabel 4.7  
Deskriptif Jawaban Responden Variabel X1 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 150 3.00 7.00 5.8800 .88173 
X1.2 150 3.00 7.00 6.1133 .83976 
X1.3 150 4.00 7.00 6.0800 .77304 
X1.4 150 3.00 7.00 5.8733 .86929 
X1.5 150 2.00 7.00 5.6200 .99441 
X1.6 150 1.00 7.00 5.6000 1.15857 
X1.7 150 2.00 7.00 5.8067 .97414 
X1.8 150 4.00 7.00 6.3533 .65678 
X1.9 150 5.00 7.00 6.4800 .56426 
X1.10 150 4.00 7.00 6.2800 .63584 
X1.11 150 2.00 7.00 5.9133 .91179 
X1.12 150 1.00 7.00 4.7200 1.74986 
X1.13 150 3.00 7.00 6.0533 .66339 
X1.14 150 2.00 7.00 5.7800 1.14616 
X1.15 150 2.00 7.00 5.9067 .96479 
X1.16 150 1.00 7.00 5.2467 1.39480 
X1.17 150 1.00 7.00 5.7667 1.14936 
X1.18 150 5.00 7.00 6.3600 .63753 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi Berbasis 
Komputer 

150 84.00 126.00 1.0583E2 8.61434 

Valid N (listwise) 150     
Sumber Data : Lampiran 
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Berdasarkan pada tabel 4.7, pada indikator pemeliharaan data (X1.1), skor 

jawaban minimum yang didapatkan minimum 3 dan maksimum 7; rata – rata 

(mean) adalah 5,88 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden 

menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,88. Pada indikator kemudahan 

dalam menemukan data yang diinginkan (X1.2), skor jawaban minimum yang 

didapatkan minimum 3 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 6,11 yang 

memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar 

deviasi sebesar 0,84. Pada indikator pendefinisian data (X1.3), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 4 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 6,08 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,77. Pada indikator kemudahan 

menemukan data baru (X1.4), skor jawaban minimum yang didapatkan minimum 

3 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 5,87 yang memberi kesimpulan 

bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,87 . 

Pada indikator kewenangan dalam mengakses data (X1.5), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 2 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 5,62 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,99. Pada indikator kewenangan yang 

terbatas dalam mengakses data (X1.6), skor jawaban minimum yang didapatkan 

minimum 1 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 5,60 yang memberi 

kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar deviasi 

sebesar 1,16 . Pada indikator kesulitan dalam memperoleh kewenangan (X1.7), 

skor jawaban minimum yang didapatkan minimum 2 dan maksimum 7; rata – rata 
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(mean) adalah 5,81 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden 

menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,97. 

Pada indikator pemenuhan kebutuhan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu 

(X1.8), skor jawaban minimum yang didapatkan minimum 4 dan maksimum 7; 

rata – rata (mean) adalah 6,35 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,66. Pada indikator 

menyulitkan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu (X1.9), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 5 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 6,48 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,56. Pada indikator andalan dalam 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan (X1.10), skor jawaban minimum yang 

didapatkan minimum 4 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 6,28 yang 

memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar 

deviasi sebesar 0,64. 

Pada indikator kelengkapan sistem informasi (X1.11), skor jawaban minimum 

yang didapatkan minimum 2 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 5,91 

yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan 

standar deviasi sebesar 0,91. Pada indikator pelatihan/kursus dalam 

mengoperasikan komputer (X1.12), skor jawaban minimum yang didapatkan 

minimum 1 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 4,72 yang memberi 

kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar deviasi 

sebesar 1,75. Pada indikator kemudahan sistem (X1.13), skor jawaban minimum 

yang didapatkan minimum 3 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 6,05 
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yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan 

standar deviasi sebesar 0,66. Pada indikator pemahaman (X1.14), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 2 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 5,78 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 1,15. Pada indikator ketersediaan (X1.15), 

skor jawaban minimum yang didapatkan minimum 2 dan maksimum 7; rata – rata 

(mean) adalah 5,91 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden 

menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,96. Pada indikator kemacetan 

(X1.16), skor jawaban minimum yang didapatkan minimum 1 dan maksimum 7; 

rata – rata (mean) adalah 5,25 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 1,39. Pada indikator 

teknologi (X1.17), skor jawaban minimum yang didapatkan minimum 1 dan 

maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 5,77 yang memberi kesimpulan bahwa 

rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar deviasi sebesar 1,15. Pada 

indikator pemakaian sistem informasi berbasis komputer (X1.18), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 5 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 6,36 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,64.  
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Tabel 4.8 

Deskriptif Jawaban Responden Variabel X2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X2.1 150 3.00 7.00 6.1133 .89395 
X2.2 150 2.00 7.00 5.9267 .97000 
X2.3 150 4.00 7.00 6.0200 .83119 
Kepercayaan 150 11.00 21.00 18.0600 2.31201 
Valid N (listwise) 150     

Sumber Data : Lampiran 

Berdasarkan pada tabel 4.8, pada indikator kepercayaan bahwa sistem 

informasi berbasis komputer akan memepercepat pekerjaan (X2.1), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 3 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 6,11 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,89. Pada indikator kepercayaan bahwa 

kinerja individu dapat dinilai secara adil (X2.2), skor jawaban minimum yang 

didapatkan minimum 2 dan maksimum 7; rata – rata (mean) adalah 5,93 yang 

memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju, dengan standar 

deviasi sebesar 0,97. Pada indikator pemeliharaan data (X2.3), skor jawaban 

minimum yang didapatkan minimum 4 dan maksimum 7; rata – rata (mean) 

adalah 6,02 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,83.  
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Tabel 4.9 

Deskriptif Jawaban Responden Variabel Y 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y1.1 150 5.00 7.00 6.6333 .49720 

Y1.2 150 5.00 7.00 6.6000 .54342 

Y1.3 150 4.00 7.00 6.3667 .69915 

Kinerja Individu 150 15.00 21.00 19.6000 1.50168 

Valid N 
(listwise) 150     

Sumber Data : Lampiran 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji kesahihan 

dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas instrument 

penelitian. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable apabila koefisien 

korelasi (r) menghasilkan nilai probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 dan 

koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,6. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel 

kinerja individu (Y): 
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Tabel 4.10 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja Individu ( Y ) 

Variabel No 
Item 

Validitas Cronbach 
Alpha Korelasi  

( r ) 
Signifikansi  

( sig ) 
Y Y1 0.854 0.000 0.814 

  Y2 0.896 0.000 
  Y3 0.844 0.000 

Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas / signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,814 (lebih besar 

dari 0,6) sehingga instrumen dinyatakan reliable. 

Tabel 4.11 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas, dan reliabilitas terhadap 

Variabel Pemanfaatan Sistem informasi berbasis komputer (X1). 
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Tabel 4.11 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi 

Berbasis Komputer 

( X1 ) 

Variabel No 
Item 

Validitas Cronbach 
Alpha Korelasi  

( r ) 
Signifikansi  

( sig ) 
X1 X1.1 0.510 0.000 0.809 
  X1.2 0.627 0.000 
  X1.3 0.597 0.000 

  X1.4 0.577 0.000 
  X1.5 0.418 0.000 
  X1.6 0.393 0.000 
  X1.7 0.469 0.000 
  X1.8 0.623 0.000 
  X1.9 0.486 0.000 
  X1.10 0.558 0.000 
  X1.11 0.489 0.000 
  X1.12 0.427 0.000 
  X1.13 0.671 0.000 
  X1.14 0.385 0.000 
  X1.15 0.583 0.000 
  X1.16 0.516 0.000 

  X1.17 0.475 0.000 
  X1.18 0.628 0.000 

Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas / signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 
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Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,809 (lebih besar 

dari 0,6) sehingga instrumen dinyatakan reliable. 

Tabel 4.12 berikut menunjukkan hasil uji validitas, dan reliabilitas terhadap 

Variabel Kepercayaan (X2). 

Tabel 4.12 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepercayaan Pada Sistem Informasi 

Berbasis Komputer ( X2 ) 

Variabel No 
Item 

Validitas Cronbach 
Alpha Korelasi  

( r ) 
Signifikansi  

( sig ) 
X2 X2.1 0.870 0.000 0.818 

  X2.2 0.870 0.000 
  X2.3 0.831 0.000 

Sumber : Data Primer ( diolah ) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas / signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,818 (lebih besar 

dari 0,6) sehingga instrumen dinyatakan reliable. 

4.4 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier  

Berganda. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi linier 

berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Dalam pengujian dengan 

menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Squares/ OLS), 

dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE) 
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dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan 

regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji 

normalitas, uji gejala multikolinieritas, dan uji gejala heteroskedastisitas. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak (Santoso, 2000). Pengujian normalitas dilakukan 

terhadap nilai unstandardized residual dari model regresi dengan menggunakan 

uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikategorikan berdistribusi 

normal jika menghasilkan nilai asymptotic significance > α = 5%. Hasil pengujian 

disajikan pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Hasil Regresi Kolmogorov-Smirnov Z Asymptotic Significance 
Model Regresi 1.014 0.255 

Sumber Data : Lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Selain dengan Kolmogorov-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 : 



63 
 

 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 
Sumber : Lampiran 

Dari Gambar 2.1 di atas, tampak bahwa titik – titik menyebar di sekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka regresi 

memnuhi asumsi normalitas. 

4.4.2 Uji  Gejala Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 ( periode sebelumnya ). Metoda yang digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan menggunakan Durbin – Watson 

Test. Apabila Angka D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif, Angka D-
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W diantara -2 samapai +2, berarti tidak ada autokorelasi, dan Angka D-W diatas 

+2, berarti k ada autokorelasi negative. Hasil pengujian disajikan pada table 4.14 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .908a .825 .823 .63253 1.800 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis  
Komputer 

b. Dependent Variable: Kinerja Individu   

Sumber Data: Lampiran 

 
Dari hasil analisis di atas, didapatkan hasil Durbin – Watson sebesar 

1,800. Jika dilihat dari persyaratan autokorelasi dengan uji Durbin – Watson di 

atas, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. 

4.4.3 Uji Gejala Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikoliniearitas dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

atau nilai Tolerance. Apabila nilai- nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF < 10) 

atau nilai Tolerance > 0,1 dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas 

dengan variabel bebas yang lainnya. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.15 

berikut: 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Gejala Multikolinearitas 

No Variabel Tolerance VIF 

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis 
Komputer ( X1 ) 

0.722 1.386 

2. Kepercayaan Pada Sistem Informasi 
Berbasis Komputer ( X2 ) 

0.722 1.386 

Sumber Data : Lampiran 

Dari tabel di atas menunjukkan hasil, nilai VIF pada keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10 (VIF < 10), dan nilai Tolerance < 

0,1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak dijumpai gejala multikolinieritas 

antar variabel independen. 

4.4.4 Uji Gejala Heterokedastisitas  

Metoda uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute 

residual terhadap variabel independen (Gozali, 2006). Jika variabel independen 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.16 berikut: 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Gejala Heterokedastisitas 

Variabel Sig. 
Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis 
Komputer ( X1 ) 

0.480 

Kepercayaan Pada Sistem Informasi Berbasis 
Komputer ( X2 ) 

0.577 

Sumber Data : Lampiran 

Dari tabel di atas dengan jelas menunjukkan hasil bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai Absolut. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinnya pada 

keseluruhan model regresi di atas lebih besar dari 0,05 / 5%. Jadi dapat 

disimpulkan model hasil tersebut bahwa tidak mengandung adanya 

heteroskedastisitas. 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda Regresi Linier 

Berganda. Metoda Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

langsung dari pengaruh pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan 

kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer terhadap kinerja individu. 

Hasil analisis regresi uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Regresi ( Uji F ) 

F R R Square Adjusted R Square Sig. 
346.399 0.908 0.825 0.823 0.000

Sumber Data : Lampiran 
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Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.17 di atas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square = 0,823. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja individual       

(Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 82,3% sedangkan 

sisanya sebesar 17,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini. Dari tabel 

4.17 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi tersebut adalah 346,399, 

lebih besar daripada F-tabel ( 346,399 > 3,058 ) dan nilai signifikan alfanya (nilai 

probabilitas) sebesar 0,000 < 0,05; sehingga variabel pemanfaatan sistem 

informasi berbasis komputer (X1), dan kepercayaan pada sistem informasi 

berbasis komputer (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja individu 

(Y). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Cahyadi (2005), Siregar dan 

Suryanawa (2008), Putra dan Darmini (2010), dan Wirjono (2011).  

Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas ( variabel independen ) 

secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat ( variabel 

dependen ) maka digunakan uji t. Hasil uji t adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi ( Uji t ) 

Variabel 
UnStandardized 

Coefficients t Sig. 
Beta 

Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis 
Komputer ( X1) 

0.022 3.095 0.002 

Kepercayaan Pada Sistem Informasi 
Berbasis Komputer ( X2 ) 

0.543 20.573 0.000 

Sumber Data : Lampiran 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.18 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut: 
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Hipotesis Model Regresi 

H1,2 Y = 7.478 +  0.022 X1 + 0.543 X2  
 

Dari pengolahan data pada tabel di atas, pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan memperhatikan tingkat signifikansinya. Hipotesis yang diajukan 

digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang 

dihipotesiskan. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa: 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis dinyatakan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi berbasis 

komputer (X1) berpengaruh terhadap kinerja individu (Y). Dari tabel 4.15 dapat 

dilihat bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer (X1) 

mempunyai t hitung yang lebih besar daripada t tabel (3,095 > 1,976), dengan 

signifikansi alfa sebesar 0,002 < 0,05; sehingga pemanfaatan sistem informasi 

berbasis komputer (X1) berpengaruh terhadap kinerja individu (Y). Berdasarkan 

hasil tersebut maka Hipotesis 1 diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Cahyadi, 2005; Siregar dan Suryanawa, 2008; Putra dan 

Darmini, 2010.  

2. Hipotesis 2 

Hipotesis dinyatakan bahwa variabel kepercayaan pada system informasi 

berbasis komputer (X2) berpengaruh terhadap kinerja individu (Y). Dari tabel 4.15 

dapat dilihat bahwa variabel kepercayaan pada system informasi berbasis 

komputer (X2) mempunyai t hitung yang lebih besar daripada t tabel (20,573 > 
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1,976), dengan signifikansi alfa sebesar 0,000 < 0,05; sehingga kepercayaan (X2) 

berpengaruh terhadap kinerja individu (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka 

Hipotesis 2 diterima. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wirjono, 2011. 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat metoda Regresi Linier 

Berganda maka dapat diketahui bahwa secara simultan pemanfaatan sistem 

informasi berbasis komputer dan kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja 

individu. Adapun hasil pengujian hipotesis 1 dan 2 dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

4.6.1 Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer  (X1) Terhadap 

Kinerja Individu (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, rumusan hipotesis H1 yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer akan 

meningkatkan kinerja individu adalah diterima. Hal ini disebabkan karena jumlah 

sarana komputer dalam perusahaan/instansi  sangat mempengaruhi dalam 

implementasi teknologi sistem informasi pada perusahaan/ intansi. Dengan lebih 

banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakai, maka semakin 

memudahkan pemakai mengakses data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas 

individu dalam perusahaan/ instansi. Dengan begitu akan menghasilkan output 

yang baik dan kinerja yang dihasilkan tentu akan meningkat. Pemanfaatan sistem 

informasi berbasis komputer dapat meningkatkan kinerja pegawai di Kantor 

Pelayanan Pajak di Kota Malang karena perusahaan/instansi tersebut mampu 
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menyedian PC ( personal computer ) yang tidak ketinggalan jaman, mampu 

memelihara dan meyediakan data – data yang diperlukan, dan mampu 

menyediakan sistem informasi berbasis komputer yang sesuai dengan aktivitas 

kerja ( tugas – tugas ) di KPP, serta mudah dalam pengoperasian dan 

pengaksesannya ( dengan tetap dalam batasan kewenangan tertentu ), yang tentu 

saja hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan dari para user untuk 

menjalankan komputer berserta sistemnya. Kemampuan itu dapat diperoleh baik 

secara otodidak atau dengan mengikuti kursus komputer yang diselenggarakan 

didalam maupun diluar perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh : Cahyadi, 2005; Siregar dan Suryanawa, 2008; 

Putra dan Darmini, 2010. 

4.6.2 Kepercayaan Pada Sistem Informasi Berbasis Komputer (X2) 

Terhadap Kinerja Individu (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, rumusan hipotesis H2 yang 

menyatakan bahwa kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer akan 

meningkatkan kinerja individu adalah diterima. Hal ini disebabkan karena 

kepercayaan terhadap sistem informasi berbasis komputer mencerminkan sikap 

individu pemakai tentang keyakinan bahwa sistem tersebut  memang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya yang masih menggunakan sistem yang manual. 

Kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak karena mereka mempunyai keyakinan 

bahwa dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer akan 

memberikan manfaat bagi pegawai (individu) sehingga akan menghasilkan kinerja 
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yang lebih baik, diantaranya adalah : kecepatan proses sistem informasi berbasis 

komputer dalam membantu memepercepat peneyelesaian pekerjaan dengan hasil 

yang lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Sistem informasi berbasis 

komputer yang dipercaya oleh individu dapat meningkatkan kinerjanya dan akan 

menghasilkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik.  

Kepercayaan terhadap sistem informasi berbasis komputer dari para user 

ini terbilang cukup tinggi, hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh di 

lapangan, dimana tidak ada responden yang memiiki tingkat kepercayaan yang 

kurang dari 50%. Berikut rinciannya: 

• Responden dengan tingkat kepercayaan 50% sebanyak 6 orang 

• Responden dengan tingkat kepercayaan 51% - 66% sebanyak 32 orang 

• Responden dengan tingkat kepercayaan 67% - 83% sebanyak 65 orang 

• Responden dengan tingkat kepercayaan 84% - 100% sebanyak 47 orang 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh : 

Wirjono, 2011. 

4.6.3 Penentuan Variabel yang Paling Dominan 

Untuk menentukan variabel independen yang paling brepengaruh terhadap 

variabel dependen ( variabel Y ), dapat dilakukan dengan membandingkan 

Standardized Coefficients ( beta ) antara variabel yang satu dengan yang lain. 

Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y 

adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. 

 Untuk membandingkan koefisien regresi masing – masing variabel 

independen, disajikan tabel 4.19  sebagai berikut : 
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Tabel 4.19 

Variabel yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap ( Y ) 

Peringkat Variabel Standardized 
Coefficients ( Beta ) 

2 Pemanfaatan Sistem informasi berbasis 
komputer ( X1 ) 

0.126 

1 Kepercayaan pada sistem informasi 
berbasis komputer ( X2 ) 

0.836 

Sumber Data : Lampiran 

 Berdasarkan pada tabel 4.19 di atas, variabel X2 adalah variabel yang 

memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y lebih banyak 

dipengaruhi oleh faktor X2 ( kepercayaan pada sistem informasi berbasis 

komputer ) dari pada X1 ( pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer ).  

 Kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer  berpengaruh lebih 

dominan terhadap kinerja individu hal ini dikarenakan 1). objek penelitian ini 

hanya pada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kota Malang, yakni KPP 

Pratama Batu, KPP Pratama Singosari, KPP Pratama Malang Utara, dan KPP 

Pratama Malang Selatan. Dimana responden dalam penelitian ini semuanya 

menggunakan/ memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer yang sama 

antara responden satu dengan responden yang lainnya. 2). Para pegawai KPP 

mempunyai keyakinan/kepercayaan bahwa dengan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer akan memberikan manfaat bagi pegawai (individu) 

sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, diantaranya adalah : 

kecepatan proses sistem informasi berbasis komputer dalam membantu 
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memepercepat peneyelesaian pekerjaan dengan hasil yang lebih akurat, 

berkualitas, dan tepat waktu. 3). Para pegawai KPP meyakini/mempercayai bahwa 

kinerja individu dapat dinilai secara adil dengan sistem informasi berbasis 

komputer.  



74 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil analisis dari pengaruh pemanfaatan sistem 

informasi berbasis komputer dan kepercayaan pada sistem informasi berbasis 

komputer terhadap kinerja individu, dapat disimpulkan  : 

1. Pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer berpengaruh terhadap 

kinerja individu di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Malang. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya pemanfaatan sistem informasi berbasis 

komputer di dalam perusahaan / organisasi terbukti akan dapat 

meningkatkan kinerja individu / kinerja pegawai. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi, 2005; Siregar dan Suryanawa, 

2008; Putra dan Darmini, 2010.  

2. Kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer berpengaruh terhadap 

kinerja individu di Kantor Pelayanan Pajak di Kota Malang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer 

sangat diperlukan oleh para pemakai ( user ), agar mereka mempunyai 

keyakinan bahwa dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer 

akan memberikan manfaat yang besar bagi pegawai ( individu ) yakni 

pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan, dengan begitu kinerja pegawai bisa 

meningkat. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wirjono, 2011.  
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3. Variabel independen yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel 

dependen ( Y ) adalah (1) kepercayaan pada sistem informasi berbasis 

komputer ( X2 ), (2) pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer ( X1 ). 

Kepercayaan pada sistem informasi berbasis komputer berpengaruh lebih 

dominan karena objek penelitian hanya pada seluruh KPP di Kota malang 

yang mana seluruh responden menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer yang sama, para pegawai meyakini bahwa dengan menggunakan 

sistem informasi berbasis komputer akan dapat mempercepat penyelesaian 

pekerjaan, dan mereka mempercayai bahwa kinerja individu dapat dinilai 

secara adil dengan sistem informasi berbasis komputer.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan, 

antara lain : 

1. Objek penelitian yang hanya terbatas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

yang berada di kota Malang, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan 

hasil penelitian untuk objek penelitian yang berada di wilayah lain. 

2. Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner secara 

langsung namun tenggang waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner 

terlalu lama, sehingga banyak kuesioner yang tidak kembali (hilang). Untuk 

itu pada penelitian selanjutnya, tengang waktu yang diberikan pada 

responden untuk pengisian kuesioner agar dipersingkat. 
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3. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 17, 7% faktor 

– faktor lain di luar pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan 

kepercayaan yang mempengaruhi kinerja individu, sehingga diharapkan 

dapat melengkapi penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya, 1). hendaknya objek penelitian tidak hanya 

pada Kantor Pelayanan Pajak saja, tetapi sebaiknya juga pada perusahaan / 

instansi lainnya yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer. 

Sehingga responden di dalam penelitian lebih bervariasi dalam 

menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang berbeda antara 

responden satu dengan responden yang lainnya. 2). diharapkan dapat 

melengkapi penelitian ini dengan menambahkan faktor lain diluar 

pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dan kepercayaan pada 

sistem informasi berbasis komputer terhadap kinerja individu karena 

masih terdapat 17,7% faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

individu. 3). Batas waktu yang diberikan kepada responden untuk 

menjawab kuesioner yang diberikan hendaknya jangan terlalu lama, batas 

waktu yang diberikan sebaiknya tidak lebih dari satu minggu agar 

kuesioner tidak hilang. 

2. Adanya bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan sistem informasi 

berbasis komputer dan kepercayaan terhadap kinerja individu dengan 
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menggunakan model technology to performance chain ( TPC ) dan model 

konsep kepercayaan. 

3. Sistem informasi berbasis komputer yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

di Kota Malang mudah digunakan dan telah didesain sesuai dengan 

aktivitas operasional kerja yang ada di KPP, serta sebaiknya sistem yang 

telah sesuai ini dapat dipertahankan dan dapat dikembangkan sehingga 

lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 1 

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 

 

1. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.809 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Correlations

 

  
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18

Pemanfaatan 
Sistem Informasi 

Berbasis Komputer 

X1.1 Pearson Correlation 1 .526** .447** .602** .078 -.008 .215** .305** .063 .180* .296** .130 .355** .067 .271** .182* .058 .280** .510** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .344 .924 .008 .000 .447 .027 .000 .112 .000 .418 .001 .025 .479 .001 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.2 Pearson Correlation .526** 1 .606** .498** .132 .157 .142 .365** .239** .292** .302** .218** .411** .068 .328** .285** .278** .224** .627** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .107 .055 .083 .000 .003 .000 .000 .007 .000 .409 .000 .000 .001 .006 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.3 Pearson Correlation .447** .606** 1 .465** .031 .096 .137 .380** .173* .309** .277** .299** .476** .103 .388** .237** .112 .309** .597** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .706 .243 .096 .000 .034 .000 .001 .000 .000 .208 .000 .004 .173 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.4 Pearson Correlation .602** .498** .465** 1 .123 .069 .225** .385** .084 .392** .189* .104 .338** .100 .234** .314** .192* .386** .577** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .135 .399 .006 .000 .308 .000 .020 .203 .000 .224 .004 .000 .019 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.5 Pearson Correlation .078 .132 .031 .123 1 .415** .305** .207* .160 .148 .067 .019 .072 .144 .201* .141 .304** .238** .418** 

Sig. (2-tailed) .344 .107 .706 .135  .000 .000 .011 .051 .070 .415 .813 .384 .079 .014 .086 .000 .003 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.6 Pearson Correlation -.008 .157 .096 .069 .415** 1 .074 .355** .265** .235** .094 .047 .080 .226** .098 -.013 .192* .278** .393** 

Sig. (2-tailed) .924 .055 .243 .399 .000  .370 .000 .001 .004 .252 .568 .328 .005 .231 .872 .019 .001 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.7 Pearson Correlation .215** .142 .137 .225** .305** .074 1 .254** .146 .186* .230** .086 .193* .178* .395** .218** .145 .243** .469** 

Sig. (2-tailed) .008 .083 .096 .006 .000 .370  .002 .076 .023 .005 .295 .018 .029 .000 .007 .076 .003 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.8 Pearson Correlation .305** .365** .380** .385** .207* .355** .254** 1 .390** .581** .343** .139 .419** .238** .243** .109 .181* .544** .623** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .011 .000 .002  .000 .000 .000 .089 .000 .003 .003 .183 .027 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.9 Pearson Correlation .063 .239** .173* .084 .160 .265** .146 .390** 1 .371** .134 .028 .415** .247** .342** .258** .277** .505** .486** 

Sig. (2-tailed) .447 .003 .034 .308 .051 .001 .076 .000  .000 .103 .731 .000 .002 .000 .001 .001 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.10 Pearson Correlation .180* .292** .309** .392** .148 .235** .186* .581** .371** 1 .193* .180* .362** .140 .218** .126 .255** .660** .558** 



Sig. (2-tailed) .027 .000 .000 .000 .070 .004 .023 .000 .000  .018 .028 .000 .087 .007 .125 .002 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.11 Pearson Correlation .296** .302** .277** .189* .067 .094 .230** .343** .134 .193* 1 .304** .374** .149 .159 .080 .224** .181* .489** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .020 .415 .252 .005 .000 .103 .018  .000 .000 .070 .053 .329 .006 .027 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.12 Pearson Correlation .130 .218** .299** .104 .019 .047 .086 .139 .028 .180* .304** 1 .337** .026 .203* .116 -.036 .133 .427** 

Sig. (2-tailed) .112 .007 .000 .203 .813 .568 .295 .089 .731 .028 .000  .000 .752 .013 .156 .662 .104 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.13 Pearson Correlation .355** .411** .476** .338** .072 .080 .193* .419** .415** .362** .374** .337** 1 .174* .448** .370** .298** .446** .671** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .384 .328 .018 .000 .000 .000 .000 .000  .033 .000 .000 .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.14 Pearson Correlation .067 .068 .103 .100 .144 .226** .178* .238** .247** .140 .149 .026 .174* 1 .109 .101 .144 .339** .385** 

Sig. (2-tailed) .418 .409 .208 .224 .079 .005 .029 .003 .002 .087 .070 .752 .033  .185 .217 .078 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.15 Pearson Correlation .271** .328** .388** .234** .201* .098 .395** .243** .342** .218** .159 .203* .448** .109 1 .406** .138 .317** .583** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .004 .014 .231 .000 .003 .000 .007 .053 .013 .000 .185  .000 .093 .000 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.16 Pearson Correlation .182* .285** .237** .314** .141 -.013 .218** .109 .258** .126 .080 .116 .370** .101 .406** 1 .367** .171* .516** 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .004 .000 .086 .872 .007 .183 .001 .125 .329 .156 .000 .217 .000  .000 .036 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.17 Pearson Correlation .058 .278** .112 .192* .304** .192* .145 .181* .277** .255** .224** -.036 .298** .144 .138 .367** 1 .244** .475** 

Sig. (2-tailed) .479 .001 .173 .019 .000 .019 .076 .027 .001 .002 .006 .662 .000 .078 .093 .000  .003 .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
X1.18 Pearson Correlation .280** .224** .309** .386** .238** .278** .243** .544** .505** .660** .181* .133 .446** .339** .317** .171* .244** 1 .628** 

Sig. (2-tailed) .001 .006 .000 .000 .003 .001 .003 .000 .000 .000 .027 .104 .000 .000 .000 .036 .003  .000 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi Berbasis 
Komputer 

Pearson Correlation .510** .627** .597** .577** .418** .393** .469** .623** .486** .558** .489** .427** .671** .385** .583** .516** .475** .628** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

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

                  

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

                  



2. KEPERCAYAAN PADA SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0

Excludeda 0 .0

Total 150 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.818 3 

 

Correlations 

  

X2.1 X2.2 X2.3 

Kepercayaan Pada 

Sistem Informasi 

Berbasis Komputer 

X2.1 Pearson Correlation 1 .637** .602** .870** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 

X2.2 Pearson Correlation .637** 1 .568** .870** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 

X2.3 Pearson Correlation .602** .568** 1 .831** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 150 150 150 150 



Kepercayaan Pada 

Sistem Informasi 

Berbasis Komputer 

Pearson Correlation .870** .870** .831** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 

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

 

3. KINERJA INDIVIDU 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.814 3 

 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Kinerja Individu 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .795** .505** .854** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 150 150 150 150 

Y1.2 Pearson Correlation .795** 1 .583** .896** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 150 150 150 150 



Y1.3 Pearson Correlation .505** .583** 1 .844** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 150 150 150 150 

Kinerja Individu Pearson Correlation .854** .896** .844** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 150 150 150 150 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 

1. UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 150

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .62827173

Most Extreme Differences Absolute .083

Positive .083

Negative -.064

Kolmogorov-Smirnov Z 1.014

Asymp. Sig. (2-tailed) .255

a. Test distribution is Normal.  

 



 

 

2. UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .908a .825 .823 .63253 1.800

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan,  Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis 

Komputer 

b. Dependent Variable: Kinerja Individu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.478 .644  11.615 .000   

Pemanfaatan Sistem 

Informasi Berbasis 

Komputer 

.022 .007 .126 3.095 .002 .722 1.386

Kepercayaan .543 .026 .836 20.573 .000 .722 1.386

a. Dependent Variable: Kinerja Individu       

 

 

4. UJI HETEROKEDASTISITAS 

 

UJI GLEJZER 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .665 .363  1.832 .069   

Pemanfaatan Sistem 

Informasi Berbasis 

Komputer 

-.003 .004 -.069 -.708 .480 .722 1.386

Kepercayaan .008 .015 .054 .559 .577 .722 1.386

a. Dependent Variable: absut        

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

 

HASIL UJI REGRESI 

 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kepercayaan, 

Pemanfaatan Sistem 

Informasi Berbasis 

Komputera 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Kinerja Individu 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 .908a .825 .823 .63253

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pemanfaatan Sistem  Informasi 

Berbasis Komputer 

b. Dependent Variable: Kinerja Individu  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 277.186 2 138.593 346.399 .000a 

Residual 58.814 147 .400   

Total 336.000 149    

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer 

b. Dependent Variable: Kinerja Individu    



LAMPIRAN 4 

HASIL UJI DESKRIPTIF 

1. UJI FREKUENSI 

 

1. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 

 

Statistics 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18

N Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

X1.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 4 2.7 2.7 2.7

4 4 2.7 2.7 5.3

5 32 21.3 21.3 26.7

6 76 50.7 50.7 77.3

7 34 22.7 22.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

X1.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 .7 .7 .7

4 4 2.7 2.7 3.3

5 27 18.0 18.0 21.3

6 63 42.0 42.0 63.3

7 55 36.7 36.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 



X1.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 3 2.0 2.0 2.0

5 30 20.0 20.0 22.0

6 69 46.0 46.0 68.0

7 48 32.0 32.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.4 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 2 1.3 1.3 1.3

4 6 4.0 4.0 5.3

5 37 24.7 24.7 30.0

6 69 46.0 46.0 76.0

7 36 24.0 24.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.5 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 4 2.7 2.7 2.7

3 2 1.3 1.3 4.0

4 6 4.0 4.0 8.0

5 43 28.7 28.7 36.7

6 75 50.0 50.0 86.7

7 20 13.3 13.3 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

 

 



X1.6 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 .7 .7 .7

2 4 2.7 2.7 3.3

3 4 2.7 2.7 6.0

4 8 5.3 5.3 11.3

5 39 26.0 26.0 37.3

6 66 44.0 44.0 81.3

7 28 18.7 18.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.7 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 1.3 1.3 1.3

3 3 2.0 2.0 3.3

4 6 4.0 4.0 7.3

5 32 21.3 21.3 28.7

6 75 50.0 50.0 78.7

7 32 21.3 21.3 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.8 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 2 1.3 1.3 1.3

5 9 6.0 6.0 7.3

6 73 48.7 48.7 56.0

7 66 44.0 44.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 



X1.9 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5 5 3.3 3.3 3.3

6 68 45.3 45.3 48.7

7 77 51.3 51.3 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.10 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 1 .7 .7 .7

5 12 8.0 8.0 8.7

6 81 54.0 54.0 62.7

7 56 37.3 37.3 100.0

Total 150 100.0 100.0  

X1.11 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 1.3 1.3 1.3

3 3 2.0 2.0 3.3

4 1 .7 .7 4.0

5 28 18.7 18.7 22.7

6 82 54.7 54.7 77.3

7 34 22.7 22.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



X1.12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 5 3.3 3.3 3.3

2 22 14.7 14.7 18.0

3 11 7.3 7.3 25.3

4 22 14.7 14.7 40.0

5 20 13.3 13.3 53.3

6 52 34.7 34.7 88.0

7 18 12.0 12.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.13 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 .7 .7 .7

5 23 15.3 15.3 16.0

6 92 61.3 61.3 77.3

7 34 22.7 22.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.14 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 .7 .7 .7

3 8 5.3 5.3 6.0

4 11 7.3 7.3 13.3

5 27 18.0 18.0 31.3

6 59 39.3 39.3 70.7

7 44 29.3 29.3 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 



X1.15 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 .7 .7 .7

3 5 3.3 3.3 4.0

4 3 2.0 2.0 6.0

5 28 18.7 18.7 24.7

6 74 49.3 49.3 74.0

7 39 26.0 26.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

X1.16 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 1 .7 .7 .7

2 7 4.7 4.7 5.3

3 16 10.7 10.7 16.0

4 10 6.7 6.7 22.7

5 33 22.0 22.0 44.7

6 62 41.3 41.3 86.0

7 21 14.0 14.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

X1.17 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 1.3 1.3 1.3

3 8 5.3 5.3 6.7

4 7 4.7 4.7 11.3

5 21 14.0 14.0 25.3

6 78 52.0 52.0 77.3

7 34 22.7 22.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 



X1.18 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5 13 8.7 8.7 8.7

6 70 46.7 46.7 55.3

7 67 44.7 44.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

2. KEPERCAYAAN PADA SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 

Statistics 

  X2.1 X2.2 X2.3 

N Valid 150 150 150

Missing 0 0 0

X2.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 1 .7 .7 .7

4 8 5.3 5.3 6.0

5 22 14.7 14.7 20.7

6 61 40.7 40.7 61.3

7 58 38.7 38.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

X2.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 1 .7 .7 .7

3 1 .7 .7 1.3

4 8 5.3 5.3 6.7

5 36 24.0 24.0 30.7

6 56 37.3 37.3 68.0

7 48 32.0 32.0 100.0



Statistics 

  X2.1 X2.2 X2.3 

N Valid 150 150 150

Total 150 100.0 100.0  

X2.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 6 4.0 4.0 4.0

5 32 21.3 21.3 25.3

6 65 43.3 43.3 68.7

7 47 31.3 31.3 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

3. KINERJA INDIVIDU 

 

Statistics 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 

N Valid 150 150 150

Missing 0 0 0

 

Y1.1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5 1 .7 .7 .7

6 53 35.3 35.3 36.0

7 96 64.0 64.0 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

 



Y1.2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5 4 2.7 2.7 2.7

6 52 34.7 34.7 37.3

7 94 62.7 62.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

Y1.3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 4 1 .7 .7 .7

5 16 10.7 10.7 11.3

6 60 40.0 40.0 51.3

7 73 48.7 48.7 100.0

Total 150 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. UJI DESKRIPTIF 

 

1. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1.1 150 3.00 7.00 5.8800 .88173 

X1.2 150 3.00 7.00 6.1133 .83976 

X1.3 150 4.00 7.00 6.0800 .77304 

X1.4 150 3.00 7.00 5.8733 .86929 

X1.5 150 2.00 7.00 5.6200 .99441 

X1.6 150 1.00 7.00 5.6000 1.15857 

X1.7 150 2.00 7.00 5.8067 .97414 

X1.8 150 4.00 7.00 6.3533 .65678 

X1.9 150 5.00 7.00 6.4800 .56426 

X1.10 150 4.00 7.00 6.2800 .63584 

X1.11 150 2.00 7.00 5.9133 .91179 

X1.12 150 1.00 7.00 4.7200 1.74986 

X1.13 150 3.00 7.00 6.0533 .66339 

X1.14 150 2.00 7.00 5.7800 1.14616 

X1.15 150 2.00 7.00 5.9067 .96479 

X1.16 150 1.00 7.00 5.2467 1.39480 

X1.17 150 1.00 7.00 5.7667 1.14936 

X1.18 150 5.00 7.00 6.3600 .63753 

Pemanfaatan Sistem 
Informasi Berbasis Komputer 150 84.00 126.00 1.0583E2 8.61434 

Valid N (listwise) 150     

 
Jumlah Mean/ jumlah item pertanyaan 

= 105,8333/18 

= 5.8796278 

Untuk variabel sikap responden banyak memilih (6) yaitu setuju. 



2. KEPERCAYAAN PADA SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2.1 150 3.00 7.00 6.1133 .89395

X2.2 150 2.00 7.00 5.9267 .97000

X2.3 150 4.00 7.00 6.0200 .83119

Kepercayaan 150 11.00 21.00 18.0600 2.31201

Valid N (listwise) 150     

Jumlah Mean/ jumlah item pertanyaan 

= 18,0600/3 

= 6,02 

Untuk variabel sikap responden banyak memilih (6) yaitu setuju. 

 

3. KINERJA INDIVIDU 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y1.1 150 5.00 7.00 6.6333 .49720

Y1.2 150 5.00 7.00 6.6000 .54342

Y1.3 150 4.00 7.00 6.3667 .69915

Kinerja Individu 150 15.00 21.00 19.6000 1.50168

Valid N (listwise) 150     

Jumlah Mean/ jumlah item pertanyaan 

= 19,6/3 

= 6,53 

Untuk variabel sikap responden banyak memilih (6) yaitu setuju. 

 

 



LAMPIRAN 5 

 

 

Kepada: 

Yth Bapak/Ibu 

di  Malang 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi yang berjudul 

“PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER DAN 

KEPERCAYAAN TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL” yang disusun sebagai salah satu syarat 

kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang. 

 Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Kesediaan 

Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini sangat berharga 

bagi keberhasilan penelitian ini dan seluruh jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan dirahasiakan. 

 Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

 

RATNA DWI RAHMAWATI  

 

 

 

 

 

KUESIONER 

PENELITIAN 



A. Daftar Pertanyaan 

Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas item-item Pernyataan dibawah ini dengan 

melingkari pada salah satu dari beberapa alternatif jawaban sesuai dengan tingkat persetujuan: 

STS =  Sangat Tidak Setuju 

TS =  Tidak Setuju 

ATS =  Agak Tidak Setuju 

N  =  Netral 

AS =  Agak Setuju 

S  =  Setuju 

SS  =  Sangat Setuju 

 

No Item Pertanyaan STS TS ATS N AS S SS 

1 Pemanfaatan sistem komputer pada 
perusahaan/institusi mempunyai 
pengaruh besar dan positif terhadap 
efektifitas dan produktifitas 
penyelesaian tugas Bapak/Ibu. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Sistem informasi berbasis komputer 
yang Bapak/Ibu manfaatkan serta 
layanannya mempunyai arti dalam 
membantu meningkatkan kinerja 
Bapak/Ibu. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Setelah menggunakan teknologi 
komputer dalam tugas, Bapak/Ibu 
merasa lebih produktif dan kreatif. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

6 Sistem informasi berbasis komputer 
mudah mendefinisikan data yang 
Bapak/Ibu butuhkan. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

No Item Pertanyaan STS TS ATS N AS S SS 

7 Bapak/Ibu mudah menemukan data 
terbaru yang menyangkut persoalan 
tertentu. 

1 2 3 4 5 6 7 



8 Bapak/Ibu tidak mempunyai 
wewenang mengakses data yang 
diperlukan. 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 2 3 4 5 6 7 

10 Untuk mendapatkan wewenang dalam 
mengakses data yang berguna 
merupakan hal yang sulit dan 
memakan waktu dalam tugas 
Bapak/Ibu. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Pemanfaatan komputer dapat memenuhi 
kebutuhan Bapak/Ibu dalam 
menyelesaikan tugas tepat waktu. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Penggunaan teknologi komputer 
dalam tugas malah menyulitkan 
Bapak/Ibu dalam menyelesaikan tugas 
secara tepat waktu. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 
menjadi andalan Bapak/Ibu sehingga 
teknologi komputer diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Aktivitas umum pada bagian Bapak/Ibu 
dapat dipenuhi oleh sistem informasi 
dengan lengkap. 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Bapak/Ibu pernah mendapatkan 
pelatihan/kursus dalam mengoperasikan 
komputer. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Sistem komputer yang mendukung tugas 
Bapak/Ibu, mudah digunakan. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Pemahaman Bapak/Ibu dalam 
menggunakan sistem komputer masih 
rendah. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

No Item Pertanyaan STS TS ATS N AS S SS 

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

1 2 3 4 5 6 7 

19 Sistem komputer yang Bapak/Ibu 
gunakan sering mengalami 
kemacetan yang tidak diharapkan, 
sehingga tugas Bapak/Ibu menjadi 
sulit untuk diselesaikan. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Teknologi komputer yang Bapak/Ibu 
gunakan sudah ketinggalan jaman. 

1 2 3 4 5 6 7 



21 Bapak/Ibu mampu untuk menyelesaikan 
tugas dengan lebih baik setelah 
memakai sistem informasi berbasis 
komputer apabila dibanding dengan 
tanpa memakai sistem komputer. 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Pemanfaatan sistem komputer pada 
perusahaan/institusi mempunyai 
pengaruh besar dan positif terhadap 
efektifitas dan produktifitas 
penyelesaian tugas Bapak/Ibu. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Sistem informasi berbasis komputer 
yang Bapak/Ibu manfaatkan serta 
layanannya mempunyai arti dalam 
membantu meningkatkan kinerja 
Bapak/Ibu. 

1 2 3 4 5 6 7 

24 Setelah menggunakan teknologi 
komputer dalam tugas, Bapak/Ibu 
merasa lebih produktif dan kreatif. 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Bapak/Ibu percaya bahwa teknologi 
sistem informasi berbasis komputer 
akan mempercepat pekerjaan. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Bapak/Ibu percaya kinerja individual 
bisa dinilai secara adil, dengan sistem 
informasi berbasis komputer. 

1 2 3 4 5 6 7 

27 Tingkat kepercayaan Bapak/Ibu 
terhadap sistem informasi berbasis 
komputer sebesar: 

1% 
s/d 

16% 

17% 
s/d 

32% 

33% 
s/d 

49% 

50% 51% 
s/d 

66% 

67% 
s/d 

83% 

84% 
s/d 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Data Responden 

1. Jenis Kelamin :  Laki-Laki      

Perempuan 

 

2. Usia  : 20 - 30 th 

   31 – 40 th 

   41 – 50 th 

    >50 th 

 

3. Pendidikan : SLTA 

Diploma / D1 / D3 

  S1 

   S2 

   S3 

 

4. Jabatan  : Kepala Kantor 

Kepala Seksi 

   Supervisor 

   Pelaksana 

   Staf  

 

5. Apakah Bapak/Ibu dalam bekerja sehari – hari 

 menggunakan komputer?                Ya             Tidak 

 

6. Berapa lama pengalaman Bapak/Ibu menggunakan sistem        <2 th       2-5 th 

 informasi berbasis komputer?                            5-10 th       >10 th 
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