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MOTTO  

“Kejujuran adalah batu penjuru dari segala 

kesuksesan, pengakuan adalah motivasi terkuat.” 

(Frederic Smith) 

“Jika anda dapat memimpikannya, maka anda dapat 

melakukannya.” 

(May Kay Ash) 

“Waspadalah terhadap kemasyuran, waspadalah 

terhadap pujian dan waspadalah terhadap kejayaan 

karena semuanya bukan jaminan suatu kebahagiaan” 

(Marilyn Moenroe) 

“Gunakan alat kosmetik dari rasa malu yang hanya 

dijual di salon iman, oleskan lipstik kejujuran 

pada bibir, pakailah giwang kesopanan pada kedua 

buah telinga,hiasilah tangan dengan gelang tawadlu 

dan jari dengan cincin persahabatan, sebaik-baik 

kalung yang harus dipakai adalah kalung kesucisn, 

dan pakai sabun istigfar untuk menghilangkan semua 

dosa dan kesalahan” 

(Penulis)  
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ABSTRAKSI  

Sri Indarti, 2007. Pengaruh Faktor Demografi dan Personality Terhadap 
Keahlian dalam End User Computing (Survey pada Karyawan Rumah Sakit di 
Kabupaten Boyolali). Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rifa dan 
M. Gudono (1999). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor 
demografi (pendidikan dan pengalaman) dan faktor personality (computer anxiety, 
computer attitudes, dan math anxiety) terhadap keahlian karyawan dalam end user 
computing pada karyawan rumah sakit swasta dan/atau negeri yang ada di Kabupaten 
Boyolali.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
administrasi rumah sakit. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Non-
Probability Sampling yang berupa Convenience Sampling. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 41. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah variabel dependen (keahlian dalam end user computing) dan variabel independent 
(pengalaman, pendidikan, computer anxiety, computer attitudes, dan math anxiety). Alat 
uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan secara simultan atau bersama-sama faktor 
demografi dan personality berpengaruh terhadap keahlian dalam end user computing, 
begitu juga dengan  pengujian secara parsial atau sendiri-sendiri didapatkan hasil bahwa 
hanya variabel pendidika saja yang berpengaruh terhadap keahlian dalam end user 
computing. Hasil tersebut dapat dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 12.161>0.05 dan 
nilai probabilitasnya sebesar 0.000<0.05, dan hasil nilai thitung ( 1.846) dari variabel 
pendidikan  adalah labih kecil dari nilai ttabel  yaitu sebesar 2.036 dan mempunyai nilai 
probabilitas yang lebih besar dari 0.05.   

Keywords: pendidikan, pengalaman, computer anxiety, computer attitudes, computer 
math anxiety.           
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah

 

Dalam era globalisasi saat ini, sebagian besar aktivitas manusia tidak bisa lepas 

dari penggunaan teknologi dan kebutuhan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. 

Pemanfaatan teknologi bisa kita lihat disegala aspek kehidupan, baik dalam kegiatan 

bisnis maupun dalam kegiatan sosial lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang 

begitu cepat ini membuat setiap orang ingin memperoleh informasi secepat mungkin dan 

mengetahui perkembangan teknologi informasi yang mampu mendukung pemenuhan 

kebutuhan informasinya. Hal tersebut mendorong bagi para penyedia informasi untuk 

mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasinya. Begitu juga dengan 

perusahaan yang harus mampu merespon informasi secara cepat, tepat, dan akurat agar 

tetap survive menghadapi persaingan perusahaan yang semakin ketat dari waktu ke 

waktu. 

Pengelola informasi yang baik membutuhkan suatu sistem yang melibatkan 

semua pihak dalam perusahaaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya 

informasi yang dimilikinya. End user (pemakai akhir untuk selanjutnya disebut dengan 

pemakai) sebagai salah satu bentuk sumber daya informasi yang sangat penting dalam 

pengelolaan informasi. 

Ketika sistem informasi manajemen mulai berkembang pada tahun 60-an, 

keberadaan sistem informasi berbasis komputer (Computer Based Information 

System/CBIS) semakin mengarah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sekitar akhir 

tahun 70-an. Mulai saat itu para spesialis informasi tidak selalu berperan serta dalam 



pengembangan sistem berbasis komputer. Menurut pendapat Ives and Olson dalam 

penelitian Permatasari (2002) keterlibatan pemakai sangat diperlukan dalam keseluruhan 

tahap system development live cycle (mulai tahap perencanaan, analisis, perancangan, 

implementasi, dan penggunaan sistem), karena pemakai merupakan bagian integral dari 

kesuksesan suatu sistem informasi. Ives and Olson mengemukakan enam tingkatan 

keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem informasi yaitu no-involvement, 

symbolic involvement, involvement by advice, involvement by weak control, involvement 

by doing, and involvement by strong control. 

Ketika sistem informasi sudah berjalan, pengembangan atas sistem tersebut harus 

dilaksanaakan untuk menjamin keefektifannya. Menurut Henry C Lucas dalam 

penelitian Permatasari (2002) manajemen pemakai dan personil sistem diperlukan dalam 

pengembangan sistem. Umumnya kelompok perancang atau tim proyek pengembangan 

sistem meliputi para pemakai, analis, dan wakil manajemen untuk mengidentifaikasi 

kebutuhan para pemakai sistem, mengembangakan spesifikasi teknis, dan 

mengimplementasikan sistem yang baru. Kecenderungan meningkatnya peran pemakai 

dalam semua tahap system development live cycle, membuat minat pemakai dalam 

mengembangkan aplikasi komputer mereka sendiri juga semakin meningkat. Istilah 

untuk situasi ini adalah end-user computing.  

Bukan hanya sistem informasi yang berorientasi terhadap kebutuhan para 

pemakai, tetapi perusahaan juga harus menunjang penigkatan end-user computing dari 

setiap pemakai sistem informasi yang ada dalam perusahaan . End-user computing harus 

senantiasa dikembangakan karena bukan hanya berpengaruh pada skill atau tingkat 

keahlian dari setiap individu (dalam hal ini adalah karyawan) tetapi juga menunjukkan 

keefektifan pelaksanaan sistem informasi di dalam perusahaan. 



Teknologi informasi dan komunikasi dengan infrastruktur dan titik layanannya 

telah berkembang dengan cukup baik di Indonesia. Sampai saat ini semakin banyak 

organisasi perusahaan yang menggunakan sistem komputer (computerized).  

Menurut Gerrity and Rochart dalam penelitian Dandes Rifa dan Gudono (1999), 

pertumbuhan End User Computing (EUC) memberikan manfaat baik bagi perusahaan 

maupun bagi personil EUC itu sendiri. Manfaat tersebut di antaranya adalah 

memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan peningkatan kinerja 

personilnya. Menurut Harrison and Rainer dalam penelitian Dandes Rifa dan Gudono 

(1999), pertumbuhan EUC banyak memberikan manfaat. Di samping itu juga 

menimbulkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan standarisasi 

pengembangan aplikasi yang akan digunakan.  

Agar EUC dapat memberikan manfaat pada perusahaan dan individunya, maka 

perlu adanya dukungan formal terhadap EUC. Untuk memberikan dukungan terhadap 

EUC sangat sulit untuk dilaksanakan, karena personil EUC yang ada dalam organisasi 

meliputi range yang sangat luas. Akan tetapi banyak hal yang dapat mempengaruhi 

keahlian seseorang dalam menggunakan  komputer yaitu faktor eksternal seperti budaya 

organisasi, kebijakan perusahaan, iklim perusahaan, dan faktor internal seperti 

demografi dan personality. Setiap personil berbeda satu sama lainnya baik karakteristi 

individu, sikap (attitudes), kecemasan (anxiety) maupun  cara berfikir (cognitive style).  

Adanya perbedaan karakteristik individu tersebut merupakan faktor penentu 

perilaku kerja (Terbog, dalam  penelitian Dandes Rifa dan Gudono, 1999). Hal inilah 

yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kedua variabel 

independen (demografi dan personality) tersebut dapat  berpengaruh terhadap keahlian 

dalam menggunakan komputer. Keahlian dalam menggunakan komputer menjadi 



penting dalam penentu kinerja. Oleh karena itu untuk memberikan dukungan yang 

efektif terhadap EUC, maka organisasi harus memperhatikan hubungan perbedaan 

individu dengan keahlian yang dimiliki oleh personil EUC. 

Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan jasa komputer untuk 

mengerjakan semua kegiatannya. Kehadiran komputer mempunyai manfaat yang sangat 

besar bagi karyawan. Namun di sisi lain masih banyak di antara mereka yang masih 

khawatir dan gelisah terhadap kehadiran komputer. 

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan replikasi dari penelitian Dandes 

Rifa dan Gudono (1999). Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian Dandes Rifa dan Gudono adalah pada populasi yang berakibat pada 

pengambilan sampel. Penelitian  Dandes Rifa dan Gudono menggunakan sampel pada 

karyawan perusahaan perbankan milik swasta maupun pemerintah yang ada di seluruh 

Indonesia dan sampel pada penelitian ini adalah karyawan rumah sakit yang ada di 

kabupaten Boyolali baik swasta maupun negeri yang menggunakan tenologi komputer 

sebagai penunjang pekerjaannya. 

Perbedaan kedua adalah pada faktor demografi yang melibatkan dua variabel dan 

menghilangkan dua variabel lainnya. Dua variabel yang dipakai  dalam penelitian ini 

adalah pengalaman dan pendidikan sedangkan variabel yang dihilangkan adalah umur 

dan jenis kelamin. Penelitian yang dilakukan oleh Dandes Rifa dan Gudono 

menggunakan variabel umur, jenis kelamin, pengalaman, dan pendidikan.  

Perbedaan ketiga adalah cara penyebaran kuesioner yang dilakukan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Dandes Rifa dan Gudono adalah dengan mail survey sehingga 

tingkat pengembaliannya kecil dan waktu yang dibutuhkan sangat lama, sedangkan 

dalam penelitian ini peneliti mencoba dengan cara memberikan sendiri pada setiap 



responden yang dimaksud, sehingga secara langsung peneliti dapat memberikan 

penjelasan dan keterangan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pengisian 

kuesioner. Dengan cara demikian, dalam waktu singkat diharapkan tingkat 

pengembalian kuesioner lebih tinggi dan data yang diperoleh semakin akurat dan 

relevan.    

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengajukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI DAN PERSONALITY TERHADAP 

KEAHLIAN DALAM END-USER COMPUTING” (Survey Pada Karyawan Rumah 

Sakit di Kabupaten Boyolali).  

B. Perumusan Masalah

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ditulis di muka, peneliti dapat 

mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor perbedaan karakteristik individu yaitu faktor demografi seperti 

pendidikan dan pengalaman dalam menggunakan komputer  mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keahlian dalam end-user computing? 

2. Apakah faktor perbedaan karakteristik individu yaitu faktor personality seperti 

computer anxiety, computer attitudes, dan math anxiety mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keahlian dalam end-user computing?  

C. Pembatasan Masalah

 

Dari beberapa permasalahan yang muncul pada latar belakang tersebut, penulis 

menyampaikan bahwa hanya terdapat dua faktor yang mempengaruhi keahlian karyawan 

dalam end-user computing, yaitu faktor demografi seperti pendidikan dan pengalaman 



dalam menggunakan komputer dan faktor personality seperti computer anxiety, 

computer attitudes, dan math anxiety. Kedua faktor tersebut yang dijadikan peneliti 

sebagai batasan masalah pada penelitian ini.    

D. Tujuan Penelitan

 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diungkap oleh peneliti, maka tujuan 

yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besarkah 

pengaruh faktor demografi (pendidikan dan pengalaman dalam menggunakan komputer) 

dan faktor personality (computer anxiety, computer attitudes, dan math anxiety) 

terhadap keahlian dalam end-user computing dalam hal ini adalah keahlian karyawan 

rumah sakit. Karyawan yang akan diteliti adalah karyawan rumah sakit di Kabupaten 

Boyolali khususnya karyawan bagian administrasi.  

E. Manfaat Penelitian

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut:  

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan dan informasi tentang kemajuan 

teknologi informasi serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh faktor 

demografi dan personality terhadap keahlian dalam menggunakan komputer. 

2. Bagi responden, untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor demografi dan 

personality yang dimiliki terhadap keahliannya dalam mengoperasikan komputer. 

3. Bagi masyarakat atau peneliti lain, dapat dijadikan sumber informasi tentang 

teknologi informasi, kemajuan dan perkembangan teknologi komputer saat ini, dan 

dapat dijadikan bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya. 



F. Sistematika Penulisan

  
Penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang 

mendukung dalam penelitian ini, antara lain faktor demografi, faktor personality, 

teknologi komputer, end-user computing, keahlian dalam end-user computing, 

beberapa penelitian terdahulu, dan hipotesis yang diajukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan mengenai metode penelitian yang membahas mengenai desain 

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

data, pengukuran variabel, metode pengujian instrumen, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi uraian mengenai analisis data dan pengolahan data yang diperoleh serta 

interpretasi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Mengemukakan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.    
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