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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi informasi masyarakat semakin membutuhkan informasi 

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

untuk terus mengembangkan informasinya. Istilah teknologi informasi sering 

dijumpai baik dalam media grafik, seperti surat kabar, majalah, maupun media 

elektronik, seperti radio dan televisi. Menurut Marcoulides (1998) dalam Ernawati 

(2006:1) 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 ketrampilan yang penting dalam 

program pendidikan dan karier.  

Di Indonesia sendiri, inventarisasi teknologi komunikasi dan informasi dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan jarak jauh (PJJ). Institusi penyelenggara 

PJJ menyediakan komputer server untuk melayani interaksi melalui website server, 

e-mail server, mailing list server, dan chat server. Teknologi komunikasi dan 

informasi dengan infrastruktur dan titik layanannya telah jauh berkembang dengan 

cukup baik di Indonesia. Sampai saat ini semakin banyak organisasi yang 

menggunakan sistem komputer (computerized). Teknologi komputer mempunyai 

kemampuan untuk mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pendidikan. 
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Ada empat macam teknologi yang perkembangannya relatif menonjol saat ini, 

yaitu teknologi pemanufakturan, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan 

teknologi komputer. Dari keempat macam teknologi tersebut digabungkan dan 

dikenal dengan istilah Teknologi Informasi (TI) yang juga menggantikan posisi 

Sistem Informasi (SI), meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian 

dengan maksud yang sama,  tetapi SI tidak hanya berkaitan dengan perangkat keras 

dan perangkat lunak juga meliputi perpaduan antara pengetahuan, metode, dan teknik 

penggunaan informasi dalam dunia bisnis (Zaccharo (1993) dalam Indriantoro,  

2000:191). 

Teknologi komputer mengalami perkembangan yang dramatik sejak digunakan 

pertama kali untuk kepentingan bisnis. Dampak perkembangan dari teknologi 

komputer dan otomasi kantor yang dapat dilihat dari sisi kemampuannya untuk 

mengubah peran teknologi komputer yang semula ditempatkan sebagai pendukung 

pekerjaan kantor (Back-office Support) menjadi aspek sentral dari strategi organisasi 

untuk memperoleh keunggulan bersaing (McFarlan, McKenney, dan Pyburn (1983) 

dalam Muslichatun, 2006:2). Sesuai dengan perkembangan konfigurasi teknologi 

komputer yang pada awalnya sangat terfragmentasi dan tidak fleksibel, kemudian 

menjadi teknologi yang terintegrasi dan saling terkait (Samogya dan Galliers (1987) 

dalam Muslichatun, 2006:3). 

Menurut Harrison dan Rainer (1992) dalam  Ernawati (2006:2) End-User 

Computing yang selanjutnya disingkat dengan EUC adalah pengguna komputer 

secara langsung oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan 

computer based solution dengan tepat. Pemakai akhir fungsional melakukan aktivitas 

pemrosesan informasinya sendiri dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan 
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sumber daya profesional yang terdapat dalam organisasi. Sementara itu otomasi 

kantor mencakup banyak jenis EUC yang menerapkan langsung ke pemrosesan 

informasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemakai melalui spesialis sistem 

informasi. Pemakai akhir ini dapat bekerjasama dengan para spesialis komputer 

untuk membangun sistem jaringan mereka sendiri. Jadi tidak lagi menerima hasil 

akhir dari sistem yang dibuat oleh para spesialis komputer, sehingga mau tidak mau 

end-user computing menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. 

Manfaat dari EUC baik bagi perusahaan, pemerintahan, maupun bagi personil 

EUC itu sendiri di antaranya, yaitu dengan memberikan keunggulan kompetitif bagi 

organisasi tersebut, peningkatan kerja personilnya dalam konteks EUC, dan keahlian 

dalam menggunakan komputer sangat penting dalam penentuan kinerja. Mengingat 

manfaat potensial EUC tersebut, perusahaan harus mengembangkan rencana strategis 

sumber daya informasi yang memungkinkan EUC untuk tumbuh dan berkembang. 

Mengenai resiko, jenis pengendalian yang sama dengan yang telah bekerja, baik pada 

jasa informasi harus diterapkan pada area pemakai (Permatasari, 2002:51).  

Pada penelitian ini karakteristik individu yang akan diteliti meliputi faktor 

personality dan pengalaman. Menurut Igbaria dan Parasuraman (1989) dalam 

Trisnawati dan Permatasari (2000:87) pengaruh dari faktor personality sendiri 

meliputi computer anxiety yang merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi 

susah, khawatir, atau ketakutan mengenai penggunaan komputer di masa sekarang 

atau di masa yang akan datang. Computer attitudes menunjukkan reaksi atau 

penilaian seseorang terhadap komputer berdasarkan kesenangan atau 

ketidaksenangannya terhadap komputer. Math anxiety merupakan ketakutan, 

kecemasan, dan kekhawatiran yang berhubungan secara khusus dengan matematika, 



 4

sedangkan pengalaman berpengaruh terhadap penggunaan personal komputer. Orang 

yang mempunyai pengalaman di bidang komputer mempunyai keahlian yang lebih 

tinggi daripada orang yang tidak mempunyai pengalaman (Harrison dan Rainer 

(1992) dalam Rifa dan Gudono, 1999:21).  

Trisnawati dan Permatasari (2000) meneliti tentang pengaruh personality 

terhadap keahlian dalam menggunakan komputer pada karyawan administrasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan 

adanya pengaruh EUC dengan keahlian karyawan. 

Penulis merasa tertarik untuk mengembangkan penelitian yang telah mereka 

lakukan dengan menambahkan variabel pengalaman yang merupakan salah satu 

elemen dari faktor demografi. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat 

topik penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Personality Dan Pengalaman 

Terhadap Keahlian Pegawai Dalam Menggunakan Komputer (Survey Pada 

Unit Pemerintah Kota Blitar) .”  

 

B. Perumusan Masalah 

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh faktor 

personality dan pengalaman terhadap keahlian pegawai dalam menggunakan 

komputer, maka perlu dikaji lebih lanjut dengan mengajukan research question 

sebagai berikut: 

1. Apakah faktor personality berpengaruh terhadap keahlian pegawai dalam 

menggunakan komputer? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap keahlian pegawai dalam 

menggunakan komputer? 



 5

C. Pembatasan Masalah 

Pada permasalahan yang muncul tersebut telah disampaikan bahwa terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi keahlian pegawai di kantor Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Blitar, kantor Dinas Informasi, Komunikasi dan 

Pariwisata Daerah Kota Blitar, dan kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota 

Blitar dalam menggunakan komputer, yaitu faktor personality dan pengalaman. 

Kedua faktor itulah yang dijadikan bahasan pada penelitian ini. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor personality terhadap keahlian pegawai dalam 

menggunakan komputer. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap keahlian pegawai dalam 

menggunakan komputer. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1.   Bagi Responden 

Mendorong bagi para responden, khususnya pegawai di unit-unit pemerintahan 

sebagai pemakai sistem informasi agar mengetahui tingkat personality dalam 

dirinya serta keahliannya dalam menggunakan komputer. 
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2.   Bagi Penulis  

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh 

di bangku kuliah dengan praktik di dunia nyata. 

3.   Bagi Peneliti selanjutnya  

Dapat dijadikan sumber informasi dan masukan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini sistematika yang dibahas penulis terdiri dari 

beberapa bab dengan pembagian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka tentang teori yang 

berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi, komputer, 

end-user computing, faktor personality, pengalaman, keahlian 

menggunakan komputer, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 
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operasional variabel, metode pengujian instrumen, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil pengumpulan data, hasil pengujian data, 

hasil analisis data, serta pembahasan atas hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini menguraikan simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran 

atas permasalahan yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak 

yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




