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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi masyarakat membutuhkan informasi secara 

cepat, tepat, dan akurat. Hal tersebut mendorong para penyedia informasi 

untuk terus mengembangkan teknologi informasinya. Istilah teknologi 

informasi sering dijumpai baik dalam media grafik, seperti surat kabar dan 

majalah maupun media elektronik, seperti  radio dan televisi. Definisi 

teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk 

menyimpan, menghasilkan, mengolah serta menyebarkan informasi. Definisi 

tersebut menganggap bahwa teknologi informasi tergantung pada kombinasi 

komputer dan teknologi telekomunikasi berbasis mikroelektronik. Salah satu 

bentuk nyata implementasi teknologi informasi adalah penggunaan komputer. 

Oleh karena itu penggunaan komputer menjadi keterampilan yang penting 

dalam program pendidikan dan karier. 

        Perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari masalah 

komputer, alat bantu ini sudah digunakan dalam berbagai aktivitas. Adanya 

penggunaan komputer diberbagai bidang menyebabkan terjadinya berbagai 

perubahan seperti pencatatan tenaga kerja digantikan sistem data base, mesin 

ketik digantikan word processor, mesin hitung digantikan oleh program lotus 

atau excel dan perubahan-perubahan lainnya. 
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Teknologi komunikasi informasi dengan struktur dan titik layanannya 

telah jauh berkembang dengan cukup baik di Indonesia sampai saai ini 

semakin banyak organisasi yang menggunakan sistem komputer 

(Computerized). Teknologi komputer mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi efisiensi dan produktivitas. 

Komputer memiliki keahlian yang luar biasa untuk memproses data 

akuntansi menjadi informasi. Jika suatu transaksi dimasukkan untuk diproses, 

maka komputer akan membawa transaksi tersebut keseluruh komponen sistem 

yang berhubungan secara otomatis. Komputer dapat mem-posting informasi 

yang cepat sehingga setiap rekening akan selalu diperbaharui. Informasi dapat 

disediakan secepatnya sesuai dengan kebutuhan pemakai.  

Manfaat yang dirasakan oleh pemakai komputer disebabkan oleh 

kemampuan setiap individu mengoperasikan komputer (skill) dan karena 

adanya dukungan organisasional. Setiap individu yang mengalami kegelisahan 

terhadap komputer (computer anxiety) akan merasakan manfaat komputer 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami 

kegelisahan terhadap kehadiran komputer. Kegelisahan merupakan kekuatan 

yang mempengaruhi dalam kehidupan seseorang setiap hari dan dicerminkan 

pada apa yang ia lakukan (Haryanto Dedy, 2002). 

Kecenderungan seseorang  menjadi susah, khawatir atau ketakutan 

terhadap komputer (computer anxiety) di masa sekarang dan di masa yang 

akan datang mempunyai pengaruh yang negatif terhadap sikap pemakai 

terhadap teknologi komputer. Oleh karena sikap negatif pemakai  
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mengakibatkan rendahnya tingkat keahlian dalam penggunaan komputer, 

tingginya computer anxiety mempunyai pengaruh negatif terhadap keahlian 

yang bersangkutan dalam menggunakan komputer (Indriantoro, 2000). 

Kehadiran komputer mempunyai manfaat yang sangat besar bagi 

karyawan koperasi. Teknologi komputer telah dimanfaatkan  untuk berbagai 

kepentingan bisnis. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan komputer antara 

lain: penghematan dan ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, akurasi 

informasi yang lebih baik. 

Trisnawati, Rina dan Permatasari (2000) meneliti mengenai pengaruh 

sikap pemakai komputer yang ditunjukkan dengan keahlian karyawan 

komputer adminitrasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

menggunakan komputer. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Trinawati, 

Rina dan Permatasari (2000) menunjukkan bahwa hanya variabel computer 

anxiety yang berpengaruh signifikan terhadap keahlian menggunakan 

komputer. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul “PENGARUH 

COMPUTER ANXIETY DAN PENGALAMAN TERHADAP KEAHLIAN 

KARYAWAN DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER (Survey Pada 

Koperasi di Kabupaten Grobogan)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang diatas maka penulis 

memberikan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah computer anxiety berpengaruh terhadap keahlian karyawan dalam 

menggunakan komputer? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap keahlian karyawan dalam 

menggunakan komputer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh computer anxiety dan 

pengalaman terhadap keahlian karyawan dalam menggunakan komputer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai 

computer anxiety dan pengalaman beserta pengaruhnya. 

2. Bagi responden, untuk mengetahui tingkat computer anxiety dan 

pengalaman yang ada dalam dirinya serta keahliannya dalam 

menggunakan komputer. 

3. Bagi masyarakat, dapat menjadikan sumber informasi dan dapat dijadikan 

masukan penelitian-penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

dari penelitian. 

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang pengertian konsep dan teori tentang 

sistem informasi dan teknologi informasi, komputer, computer 

anxiety, pengalaman, penelitian terdahulu, kerangka kerja teoritis 

dan hipotesis yang diajukan. 

BAB III     : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis. 

BAB IV    : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisikan data yang diperoleh, analisis data, serta 

hasil analisa. 

BAB V      : PENUTUP 

 Bab ini mengemukakan simpulan mengenai hal-hal yang telah 

diuraikan, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 




