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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keahlian dan penggunaan 

sistem teknologi informasi terhadap peningkatan kinerja karyawan dengan 

kepercayaan sebagai variabel moderating. Data yang digunakan data primer serta 

sampel yang digunakan adalah karyawan administrasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dengan teknik   conviniance sampling. Kuesioner yang 

kembali dan diolah sebanyak 57 kuesioner. 

Uji validitas menggunakan uji Pearson Correlation dan reliabilitas diuji 

dengan Cronbach’s Alpha. Menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam 

kuesioner untuk masing – masing variabel adalah valid dan reliabel. Adapun uji 

asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, untuk seluruh 

variabel terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas sebagai model 

regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Semua data yang diperoleh diolah 

dengan program SPSS for windows versi 17.0 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel keahlian dan penggunaan sistem 

teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja 

karyawan, sedangkan variabel kepercayaan yang bermoderasi dengan variabel 

keahlian dan penggunaan sistem teknologi informasi juga berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dimana nilai signifikan t untuk variabel 

keahlian (EX1) sebesar 0,040 (p<0,05) dengan thitung sebesar 2,108, variabel 

penggunaan sistem teknologi informasi (TI2) sebesar 0,000 (p<0,05) dengan thitung 

sebesar 9,603, variabel kepercayaan (T3) yang bermoderasi dengan variabel 

keahlian (EX1) sebesar 0,029 (p<0,05) dengan thitung sebesar 2,241 dan variabel 

kepercayaan (T3) yang bermoderasi dengan variabel sistem teknologi informasi 

(TI2) sebesar 0,000 (p<0,05) dengan thitung sebesar 9,665. 

 

Kata kunci:Keahlian (EX1), Penggunaan Sistem Teknologi Informasi (TI2),    

Kepercayaan (T3) dan Peningkatan Kinerja Karyawan. 

 

 

  



A. Latar Belakang 

Teknologi Informasi di era globalisasi berkembang sangat pesat, 

kompetisi di berbagai bidang profesi semakin ketat. Ada empat macam 

teknologi yang perkembangannya relatif menonjol saat ini, yaitu : 

teknologi informasi, teknologi pemaknufakturan, teknologi transportasi 

dan teknologi komunikasi. Diantara berbagai jenis teknologi yang 

berkembang pesat, teknologi informasi mempunyai dampak yang paling 

dominan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Menurut Tresnawati dan 

Permatasari (2000) dalam Desy Retno Ariani (2010) penggunaan 

teknologi informasi tidak terlepas dari masalah komputer. Alat bantu ini 

sudah digunakan dalam berbagai aktivitas, penggunaan komputer yang 

dikenal dengan PC (Pesonal Computer) telah mencapai penetrasi sosial 

yang tinggi seperti halnya telepon, televisi dan alat elektronik lainnya.  

Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan maupun 

dalam instansi-instansi hendaknya mempertimbangkan pemakaian sistem, 

sehingga teknologi yang diterapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tugas 

dan keahlian pemakai. Kepercayaan terhadap sistem teknologi informasi 

dalam mengevaluasi kinerja individu diperlukan oleh manajemen untuk 

memastikan bawah sistem yang berbasis komputer dapat digunakan untuk 

peningkatan kinerja. 

Walaupun teknologi komputer memberikan manfaat yang sangat 

besar, namun disisi lain masih ada masyarakat yang cemas atau gelisah 

dengan hadirnya teknologi komputer yang makin marak. Mereka khawatir 

kalau kehadiran komputer akan menggeser peran mereka di dunia kerja.  

Pemakaian atas sistem teknologi informasi menjadi penting artinya  

berkaitan dengan dampak positif dalam pencapaian kepuasan dan kinerja 

individual yang tinggi. Menurut Indriantoro (2000) dalam Desy Retno 

Ariani (2010) kepercayaan setiap individu akan bersikap positif maupun 

negatif (attitude) terhadap kehadiran teknologi komputer, jika mereka 

merasakan manfaat untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. 

Manfaat yang dirasakan oleh pemakai komputer disebabkan oleh keahlian 

setiap individu mengoperasikan komputer. Manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan komputer antara lain : penghematan dan ketepatan waktu, 



peningkatan produktivitas, akurasi informasi yang lebih baik. Setiap 

individu yang mengalami kegelisahan atau kurangnya rasa percaya 

terhadap komputer (computer anxiety) akan merasakan manfaat komputer 

yang lebih sedikit dibanding dengan mereka yang tidak mengalami 

kegelisahan atau kurangnya rasa percaya terhadap kehadiran komputer. 

B. Landasan Teori 

a. Keahlian (EX1) 

Keahlian merupakan suatu minat atau bakat yang harus dimiliki 

oleh seseorang, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan untuk 

dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas–tugas secara baik dengan 

hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki seseorang dapat diperoleh 

dari pendidikan formal maupun non formal.  

b. Sistem Teknologi Informasi (TI2) 

a.1 Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk 

membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Menurut Goodhue, (1995) 

dalam Putri Widyasari, (2007). Dalam penelitian sistem informasi, 

teknologi merujuk pada sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software) dan data serta data layanan yang 

disediakan untuk membantu para pemakai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Sedangkan Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan 

dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. 

a.2 Sistem Teknologi Informasi  

Sistem Teknologi Informasi meliputi segala alat maupun metode 

yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data 

(capture), menyimpan (saving), mengolah (process), mengirim 

(distribute), atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik 

kedalam berbagai format, yang bermanfaat bagi  pemakai (user). Menurut 

Sutarman, (2009:14) dalam Putri Widyasari, (2010). Teknologi ini dapat 

berupa kombinasi perangkat keras dan lunak dari komputer, non komputer 

(manual) maupun prosedur, prosedur operator dan para manajer dalam 

suatu sistem yang terpadu satu sama lain. 

 



c. Kinerja Individual (IP) 

Kinerja individual (Individual performance) yang didefinisikan 

dengan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai/karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. (Mangkunegara, Prabu Anwar. 

2000:67). 

d. Kepercayaan (T3) 

Kepercayaan berasal dari kata percaya yang berarti mengakui atau 

yakin akan kebenaran sesuatu. Kepercayaan dapat berupa sistem dengan 

kualitas yang handal, efisien, ataupun keahlian/kemampuan yang mampu 

memberikan keyakinan bagi para karyawan apabila mereka memanfaatkan 

sistem tersebut, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka jauh 

lebih mudah, cepat dan akurat. 

a.1 Computer anxiety (Cax) 

Menurut Igbaria (1989) dalam Tresnawati dan permatasari (2000) 

didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir 

atau ketakutan mengenai penggunaan computer dimasa sekarang atau 

dimasa yang akan datang. Computer anxiety menunjukkan suatu tipe stress 

tertentu karena computer anxiety berhubungan dengan kepercayaan yang 

negatif mengenai komputer, masalah-masalah dalam penggunaan 

komputer atau penolakan terhadap komputer. 

a.2 Computer attitude (Catt) 

Teori attitude menyatakan bahwa perilaku (behavior) ditentukan 

oleh perceived usefulness dan social norm. faktor tersebut merupakan 

faktor yang memberikan kontribusi terhadap diterimanya suatu teknologi 

komputer. computer attitude menunjukkan reaksi atau penilaian seseorang 

terhadap komputer atau kesenangan/ketidaksenangan terhadap komputer. 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Survey, yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian ini dilakukan terhadap 

Karyawan Administrasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang 

menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Administrasi 



Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alasan ini digunakan dalam 

menentukan populasi untuk mengetahui secara jelas peningkatan kinerja 

karyawan administrasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

berhubungan dengan keahlian individu dan penggunaan sistem teknologi 

informasi bersamaan dengan kepercayaan sebagai variable moderatingnya. 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta bagian Administrasi yang menggunakan komputer. Alasan 

dipilihnya Karyawan Administrasi yang mengunakan komputer adalah 

karena karyawan administrasi dianggap memenuhi knowledge worker 

(Harrison, 1992 dalam Tresnawati dan Permatasari, 2000). Metode 

pengambilan sampel dipilih secara conviniance sampling. 

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, yaitu metode 

pengumpulan data dimana penulis mengajukan daftar pertanyaan kepada 

responden, dengan cara meminta kepada responden untuk menjawab 

sejumlah pertanyaan yang tercantum didalam kuesioner (daftar pertanyaan 

atau angket) yang diberikan kepada responden. Skala yang digunakan 

adalah skala Likert lima point. 

D. Hasil Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan administrasi di 

Kantor Pusat yaitu Biro Administrasi Akademik (BAA), Biro Administrasi 

Umum (BAU) dan Biro Administrasi Keuangan (BAK), Kantor Tata 

Usaha Fakultas, masing – masing 11 Fakultas yaitu Fakultas Kedokteran, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Geografi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Komunikasi dan Informatika 

dan Fakultas Ilmu Kesehatan serta Perpustakaan Pusat. Dari Kantor Pusat 

masing - masing diberikan 5 kuesioner, Perpustakaan 10 kuesioner dan 

masing – masing Fakultas diberikan 5 kuesioner. Hanya 7 Fakultas yang 

bersedia menjadi responden yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, 

Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Farmasi, Fakultas Geografi, 

Fakultas Agama Islam, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan 

Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi dan Fakultas 



Ilmu Kesehatan tidak bersedia menjadi responden dikarenakan beberapa 

alasan yaitu tidak mendapat persetujuan dari dekan Fakultas tersebut dan 

juga adanya kesibukan para karyawan – karyawan yang sangat padat 

sehingga tidak dapat diganggu. 

Tabel 1 

Proses Pengambilan Sampel 

No Keterangan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1. 

 

 

2. 

 

 

Kuesioner yang dibagikan 

Kepada Karyawan 

Administrasi 

Kuesioner yang tidak 

kembali, cacat atau tidak 

lengkap di isi 

 

60 

 

 

3 

 

 

100% 

 

 

5% 

 

Jumlah Kuesioner yang diisi 

dan kembali 
57 95% 

 

a. Uji Kualitas Pengumpulan Data 

a.1.1 Hasil Uji Validitas 

1. Keahlian Individu 

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Variabel Keahlian Individu 

Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keterangan 

EX1 0,355 0,000 Valid 

EX2 0,650 0,000 Valid 

EX3 0,647 0,000 Valid 

EX4 0,586 0,000 Valid 

EX5 0,421 0,000 Valid 

EX6 0,472 0,000 Valid 

EX7 0,610 0,000 Valid 

EX8 0,459 0,000 Valid 

Pada tabel 2 menunjukkan p-value dari masing–masing butir 

pertanyaan p-value < 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. Dengan demikian ada 

8 instrumen dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

Keahlian Individu. 

2. Sistem Teknologi Informasi 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Teknologi Informasi 

Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keterangan 

TI1 0,669 0,000 Valid 



TI2 0,545 0,000 Valid 

TI3 0,646 0,000 Valid 

TI4 0,544 0,000 Valid 

TI5 0,629 0,000 Valid 

TI6 0,661 0,000 Valid 

TI7 0,666 0,000 Valid 

TI8 0,301 0,023 Valid 

TI9 0,687 0,000 Valid 

 

 Pada tabel 3 menunjukkan p-value dari masing – masing 

butir pertanyaan lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. Dengan 

demikian ada 9 instrumen dapat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur Sistem Teknologi Informasi. 

3. Kepercayaan 

Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan (Computer Anxienty) 

Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keterangan 

Cax1 0,590 0,000 Valid 

Cax2 0,796 0,000 Valid 

Cax3 0,722 0,000 Valid 

Cax4 0,738 0,000 Valid 

Cax5 0,425 0,000 Valid 

 

 Pada tabel 4 menunjukkan p-value dari masing – masing 

butir pertanyaan lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. Dengan 

demikian ada 5 instrumen dapat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur Kepercayaan pada Computer Anxienty. 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepercayaan (Computer Attitude) 

Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keterangan 

Catt1 0,271 0,004 Valid 

Catt2 0,543 0,000 Valid 

Catt3 0,363 0,000 Valid 

Catt4 0,574 0,000 Valid 

Catt5 0,500 0,000 Valid 

Catt6 0,645 0,000 Valid 

Catt7 0,740 0,000 Valid 

Catt8 0,748 0,000 Valid 

Catt9 0,700 0,000 Valid 

Catt10 0,501 0,000 Valid 



 

 Pada tabel 5 menunjukkan p-value dari masing – masing 

butir pertanyaan lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. Dengan 

demikian ada 10 instrumen dapat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur Kepercayaan pada Computer Attitude. 

4. Peningkatan Kinerja 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Peningkatan Kinerja 

Pernyataan 
Koefisien 

Korelasi 
p-value Keterangan 

IP1 0,685 0,000 Valid 

IP2 0,600 0,000 Valid 

IP3 0,664 0,000 Valid 

IP4 0,429 0,001 Valid 

IP5 0,785 0,000 Valid 

IP6 0,616 0,000 Valid 

 

Pada tabel 6 menunjukkan p-value dari masing – masing 

butir pertanyaan lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. Dengan 

demikian ada 6 instrumen dapat digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengukur Peningkatan kinerja. 

a.1.2 Hasil Uji Reliabilitas    

  

Tabel 7 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Cronbach's 

Alpha 

Standart 

Alpha 

Keterangan 

IP 

EX1 

TI2 

Catt 

Cax 

0,691 

0,610 

0,760 

0,758 

0,673 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Berdasarkan hasil reliabilitas pada tabel 7 yang terdiri dari 

Variabel IP, EX1, TI2, Catt, Cax. Semua variabel tersebut 

dinyatakan reliabel. Nilai reliabilitas masing – masing variabel 

lebih dari 0,60. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 

responden memiliki jawaban yang konsisten atau stabil dari 



waktu ke waktu sehingga kuesioner tersebut memiliki isi yang 

tidak akan berubah apabila digunakan kembali untuk waktu yang 

akan datang dan untuk menjelaskan item yang sama. 

a.1.3 Uji Normalitas 

Tabel 8 

Hasil Uji Normalitas 

Model Variabel Sign p-value Kesimpulan 

Pertama 

Kedua 
Residual 1 

Residual 2 

0,551 

0,790 

p>0,05 

p>0,05 

Normal 

Normal 

 

Pada tabel 8 menunjukkan hasil uji normalitas, dapat 

diketahui bahwa p-value dari Unstandardized residual ternyata 

lebih besar dari α (p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut 

dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data 

yang normal.  

a.1.4 Uji Multikolinearitas 

Tabel 9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

 

Pertama 

 

Kedua 

EX1 

TI2 

T3 

EX1T3 

TI2T3 

0,929 

0,929 

0,271 

0,366 

0,332 

1,076 

1,076 

3,967 

2,736 

3,015 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

 

Pada tabel 9 diketahui bahwa nilai VIF masing-masing 

variabel kurang dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih dari 

0,10. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dan 

dua variabel moderating terbebas dari multikolinearitas. 

a.1.5 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Variabel T sign p-value Kesimpulan 

 

Pertama 

 

Kedua 

EX1 

TI2 

T3 

EX1T3 

TI2T3 

-0,570 

-0,889 

0,365 

-0,704 

-0,710 

0,571 

0,378 

0,717 

0,484 

0,481 

p>0,05 

p>0,05 

p>0,05 

p>0,05 

p>0,05 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

 



Dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada 

gangguan heteroskedastisitas, karena nilai Thitung tidak ada yang 

signifikasi atau nilai p-value tidak diterima pada taraf signifikasi 

5% (p>0,05). Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada masalah heteroskedastisitas terhadap data dalam 

penelitian ini. 

a.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

1. Analisis Regresi Linier Berganda Model Pertama 

Analisis regresi linier berganda pada hipotesis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel keahlian individu 

(EX1), penggunaan sistem teknologi informasi (TI2) dan 

Kepercayaan (T3) terhadap variabel Peningkatan Kinerja (IP), 

berikut tabel hasil uji regresi: 

Tabel 11 

Hasil Analisis Regresi Model Pertama 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Thitung Sig. 

Konstanta 5,900   

EX1 0,132 2,108 0,040 

TI2 0,457 9,603 0,000 

T3 -0,396 -7,801 0,000 

F hitung 

F Prob.  

R
2
 

Adjusted-R
2
 

57,778 

0,000 

0,682 

0,670 

 

IP = 5,900 + 0,132 EX1 + 0,457 TI2 – 0,396 T3 

Adapaun interpretasi dari model tersebut adalah sebagai berikut: 

Nilai konstanta bernilai positif, menunjukkan bahwa jika 

keahlian dan penggunaan sistem teknologi informasi dianggap 

konstan, maka peningkatan terhadap kinerja akan meningkat 

sebesar 5,900. 0,132. EX1 berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja. Artinya jika EX1 semaking baik maka 

peningkatan kinerja akan semakin meningkat. 0,457. TI2 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. Artinya jika TI2 

semakin tinggi maka peningkatan kinerja akan semakin 



meningkat. -0,396. T3 berpengaruh negatif terhadap peningkatan 

kinerja. Artinya jika T3 semaking tinggi maka peningkatan kinerja 

akan turun. R
2
 sebesar 0,682. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik 

(goodness of fit). Nilai koefisien determinisai bernilai positif, 

yang mana hal ini menunjukkan bahwa sekitar 68,2% variasi dari 

peningkatan kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel keahlian serta penggunaan sistem teknologi informasi 

dan kepercayaan, sedangkan sisanya sekitar 31,8% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model. Hasil analisis uji F pada tabel 

4.18 diperoleh nilai Fhitung sebesar 57,778 dengan propabilitas 

sebesar 0,000. Angka probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai 

0,05 (p<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel dependen keahlian (EX1) serta Penggunaan Sistem 

Teknologi Informasi (TI2) dan Kepercayaan (T3) secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

Peningkatan Kinerja (IP). Hasil analisis uji F pada tabel 4.18 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 57,778 dengan propabilitas sebesar 

0,000. Angka probabilitas tersebut lebih kecil dari nilai 0,05 

(p<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

dependen keahlian (EX1) serta Penggunaan Sistem Teknologi 

Informasi (TI2) dan Kepercayaan (T3) secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

Peningkatan Kinerja (IP). 

Tabel 12 

Hasil Uji t Model Pertama 

Variabel thitung p-value Kesimpulan 

EX1 

TI2 

T3 

2,108 

9,603 

-7,801 

0,040 

0,000 

0,000 

Ha diterima 

Ha diterima 

Ha diterima 

menunjukkan bahwa nilai thitung = 2,108 untuk variabel 

keahlian (EX1) serta thitung = 9,603 untuk variabel penggunaan 

sistem teknologi informasi (TI2) dan thitung = -7,801 untuk variabel 

moderating kepercayaan (T3), dengan p-value sebesar 0,040 serta 



0,000 dan 0,000 pada taraf signifikasi (α) = 5% (p<0,05). Maka 

Ha diterima atau Ho ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa 

secara individual keahlian (EX1) serta penggunaan sistem 

teknologi informasi (TI2) dan Kepercayaan (T3) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja (IP). 

2. Analisis Regresi Berganda Model Kedua 

Analisis regresi linier berganda pada hipotesis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel moderating 

kepercayaan (T3) yang bermoderasi dengan variabel independen 

menjadi EX1T3 dan TI2T3. Terhadap variabel Peningkatan Kinerja 

(IP), berikut hasil uji regresi. 

Tabel 13 

Hasil Analisis Regresi Model Kedua 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Thitung Sig. 

Konstanta 28,981   

EX1T3 0,002 2,241 0,029 

TI2T3 0,008 9,655 0,000 

F hitung 

F Prob.  

R
2
 

Adjusted-R
2
 

39,557 

0,000 

0,691 

0,674 

 

IP = 28,981 + 0,002EX1T3 + 0,008TI2T3 

Adapaun interpretasi dari model tersebut adalah sebagai 

berikut: Nilai konstanta bernilai positif, menunjukkan bahwa jika 

keahlian dan penggunaan sistem teknologi informasi yang 

dimoderasi oleh kepercayaan  dianggap konstan, maka 

peningkatan terhadap kinerja akan meningkat sebesar 28,981. 

0,002. EX1T3 berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja. 

Artinya jika EX1T3 semakin tinggi maka peningkatan kinerja akan 

semakin meningkat. 0,008. TI2T3 berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja. Artinya jika TI2T3 semakin tinggi maka 

peningkatan kinerja akan semakin meningkat. 

 

 



Table 14 

Hasil Uji t model kedua 

Variabel thitung p-Value Kesimpulan 

EX1T3 

TI2T3 

2,241 

9,655 

0,029 

0,000 

Ha diterima 

Ha diterima 

menunjukkan bahwa nilai thitung = 2,241 untuk variabel 

keahlian dimoderasi oleh kepercayaan (EX1T3) dan thitung = 9,665 

untuk variabel penggunaan sistem teknologi informasi dimoderasi 

oleh kepercayaan (TI2T3). Dengan p-value sebesar 0,029 dan 

0,000 pada taraf signifikasi (α) = 5% (p<0,05). Maka Ha diterima 

atau Ho ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa secara 

individual kepercayaan (T3) yang bermoderasi dengan variabel 

keahlian (EX1T3) dan penggunaan sistem teknologi informasi 

(TI2T3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan kinerja (IP). 

E. Simpulan dan Saran 

1. Keahlian berpengaruh positif signifikan sebesar 2,108 dengan 

probabilitas sebesar 0,040 (p<0,05) terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. Artinya semakin meningkat keahlian seseorang individu, 

maka semakin mempermudah menguasai suatu bidang pekerjaan yang 

akan diselesaikannya sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Penggunaan sistem teknologi informasi berpengaruh positif signifikan 

sebesar 9,603 dengan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05) terhadap 

peningkatan kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi intensitas 

penggunaan sistem teknologi informasi, maka semakin tinggi kinerja 

karyawan. 

3. Kepercayaan berpengaruh negatif signifikan sebesar -7,801  dengan 

probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05) terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. Artinya semakin meningkat negatif intensitas kepercayaan, 

maka semakin rendah kinerja karyawan. 

4. Kercayaan yang secara bersama – sama bermoderasi terhadap keahlian 

dan penggunaan sistem teknologi informasi berpengaruh positif 

signifikan sebesar 2,241 dan 9,655 dengan probabilitas 0,029 (p<0,05) 

dan 0,00 (p<0,05) terhadap peningkatan kinerja karyawan. Artinya 



semakin tinggi tingkat kepercayaan yang bermoderasi terhadap 

keahlian dan penggunaan sistem teknologi informasi, maka semakin 

mudah dalam operasional pekerjaan sehingga dapat meningkatan 

kinerja karyawan. 
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