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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keahlian 

pengguna, kepercayaan, pemanfaatan, dan kesesuaian tugas teknologi terhadap 

kinerja individual karyawan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sragen. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yang ada di kabupaten 

Sragen digunakan sebagai populasi, karena BPR tersebut mempunyai banyak 

karyawan yang menggunakan teknologi komputer dalam kinerjanya sehari-hari. 

Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 63 karyawan BPR yang menggunakan 

komputer dalam kinerjanya sehari-hari. Metode analisa data yang digunakan 

adalah model analisis regresi berganda, dengan bantuan program SPSS for 

Windows Release 17.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel keahlian pengguna, 

kepercayaan, pemanfaatan, dan kesesuaian tugas teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja individu. Nilai adjusted R
2
 sebesar 55,5%, sisanya 

sebesar 45,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

 

Kata kunci: keahlian pengguna, kepercayaan, pemanfaatan, dan kesesuaian 

tugas dalam sistem informasi, kinerja individual 
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A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Teknologi informasi dalam organisasi bisnis dewasa ini menjadi penting artinya 

berkaitan dengan ketepatan waktu dan kebenaran penyediaan informasi yang dibutuhkan 

pemakai. Perkembangan teknologi informasi tersebut perlu didukung banyak faktor yang 

diharapkan dapat memberikan kesuksesan dari sistem informasi itu sendiri yang tercermin 

melalui kepuasan pemakai teknologi informasi. 

Teknologi informasi merupakan syarat penting dalam berbangsa dan bernegara. 

Teknologi informasi  berperan sangat besar pada aktivitas manusia pada saat ini. Teknologi 

informasi sudah menjadi fasilitas utama bagi berbagai kegiatan manusia, dimana 

memberikan manfaat yang besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada 

struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan 

penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

(SDM) TIK, mulai dari ketrampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoprasian, 

perawatan, dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga 

pemerintahan, pendidikan, perusahaan, dan sampai usaha kecil. Sehingga pada akhirnya 

akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat dan berguna baik bagi manusia sebagai 

individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. 

Kepercayaan terhadap sistem informasi yang baru mencerminkan sikap individu 

pemakai tentang keyakinan bahwa sistem yang baru ini memang lebih baik dengan sistem 

yang sebelumnya. Kepercayaan terhadap sitem informasi baru perlu diteliti karena hal itu di 

perlukan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja individu untuk memastikan bahwa 

sistem baru yang berbasis komputer dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. 

Lebih lanjut, Goodhue (1995, 218) dalam penelitiannya Task-Technology Fit and Individuall 

Performance, menyatakan keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan bergantung 

kepada bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan itu bagi pemakainya, dan pemanfaatan 

teknologi yang digunakan. 

Perkembangan sistem informasi yang terjadi dewasa ini mempengaruhi setiap segi 

kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan teknologi komputer diberbagai bidang seakan-

akan menjadi suatu keharusan bagi setiap pelaku bisnis. Baik yang terkait langsung maupun 

tidak langsung dengan kegiatan bisnis. Karyawan sebagai salah satu pihak yang 

berhubungan dengan kalangan usahawan, harus terus mengamati setiap perkembangan yang 



2 

 

terjadi di dunia bisnis, termasuk berbagai perangkat keras dan lunak yang di gunakan untuk 

mendukung kinerja perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja 

karyawan. 

Kesesuaian tugas dan teknologi, dalam hal ini karakteristik sistem informasi yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan (Setianingsih, 2009). 

Aplikasi sistem informasi bagi karyawan yang memahami dan dapat menggunakan aplikasi 

sistem tersebut akan memberikan nilai lebih pada karyawan yang bersangkutan, selain dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang relative singkat, kualitas pekerjaan akan dapat 

turut meningkat pula (Wibisono, 2007). 

 

Tujuan  

1. Menganalisis pengaruh keahlian pengguna teknologi informasi terhadap kinerja 

individual. 

2. Menganalisis pengaruh kepercayaan sistem informasi terhadap kinerja individual. 

3. Menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap kinerja individual. 

4. Menganalisis pengaruh kesesuaian tugas teknologi dalam sistem terhadap kinerja 

individual. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA  

Teknologi Informasi dan Fungsinya 

Menurut O’Brien (2006: 28) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri 

atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, 

software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. 

Menurut Henry C. Lucas informasi adalah kenyataan yang tampak maupun yang 

tidak tampak yang tersedia untuk mengurangi ketidakpastian tentang beberapa keadaan atau 

kejadian. Menurut Gordon B.Davis informasi adalah data yang telah diolah ke dalam suatu 

bentuk yang berguna bagi penerimaannya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami 

di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Dari beberapa definisi informasi yang 

berikan oleh beberapa pengarang, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah data 

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dan 

menggambarkan suatu kejadian dalam kesatuan yang nyata dan digunakan untuk mengambil 

keputusan (Jogiyanto 2008: 24). 
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Sistem Informasi dan Fungsinya 

Menurut Moscove dan Mark G. Simkin suatu sistem adalah suatu kesatuan yang 

terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut 

Frederick H suatu sistem beroprasi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai 

sasaran tertentu, suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya melalui interaksi diantara 

komponen-komponen di dalam sistem dan diantara lingkungannya (Jogiyanto 2008: 1). 

Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam 

organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi berbasis komputer 

merupakan sekelompok perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mengubah data 

menjadi informasi yang bermanfaat (Bodnar dan George, 2000: 4). 

 

Keahlian Pengguna Teknologi  Informasi 

Keahlian adalah suatu perkiraan atas suatu kemampuan seseorang untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan sukses, seseorang yang menganggap dirinya mampu untuk 

melaksanakan tugas, cenderung akan sukses (Nurmalitasari, 2010). 

Diterimanya suatu teknologi komputer tergantung pada teknologi itu sendiri dan 

tingkat keahlian (skill) dari individu yang menggunakannya (Trisnawati dan shinta, 2000). 

Keahlian dalam studi akutansi belum ada batasan yang jelas, karena masih banyak dalam 

penelitian yang masih menggunakan variabel pengalaman sebagai surrogate keahlian, 

sehingga dalam prakteknya definisi keahlian sering ditunjukkan dengan pengakuan resmi 

(official recognition), seperti pengakuan terhadap seorang spesialis pada industry tertentu 

tanpa adanya suatu daftar resmi dari atribut keahlian (Davista, 2008: 16). Keahlian disisi lain 

dapat pula diartikan sebagai kemudahan dalam menerapkan atau mengerjakan sesuatu 

dengan cepat dan tepat sehingga orang yang demikian disebut sebagai ahli. 

 

Kepercayaan terhadap Sistem Informasi  

Kepercayaan adalah hal yang diperlukan oleh pemakai sistem informasi agar 

pemakai tersebut merasa bahwa sistem informasi yang diterapkan dapat meningkatkan 

kinerja individual dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya (Novantiyah, 2012: 5). 

Kepercayaan berasal dari kata percaya yang berarti mengakui atau yakin akan  

kebenaran sesuatu. Kepercayaan dapat berupa sistem dengan kualitas yang handal, efisien, 

ataupun hal lain yang mampu memberikan keyakinan bagi para penggunanya bahwa apabila 

mereka memanfaatkan sistem tersebut, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka 
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jauh lebih mudah, cepat, serta akurat. Dalam penelitian ini kepercayaan adalah hal yang 

diperlakukan individu pemakai sistem informasi yang baru agar ia merasa bahwa sistem 

informasi yang baru dapat meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan kegiatan 

organisasi perusahaan (Salim, 1995 dalam Darmini, 2009: 67). Kepercayaan terhadap sistem 

informasi dalam mengevaluasi kinerja individu diperlukan oleh manajemen untuk 

memastikan bahwa sistem informasi baru yang berbasis komputer dapat digunakan untuk 

mengendalikan kinerja bawahan (Jumaili, 2005: 723). 

 

Pemanfaatan Sistem Informasi 

Pemanfaatan sistem informasi menurut Thomson et al.(1991) dalam Darmini dan 

Putra (2009: 3) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam 

melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan 

pekerjaan. 

Sistem informasi telah diterapkan dalam berbagai bidang dan perusahaan-

perusahaan. Teknologi informasi dianggap membantu pekerjaan manusia menjadi lebih 

mudah dan cepat. Bahkan mengikuti perkembangan teknologi baru merupakan hal penting 

bagi para pegawai. Beberapa alasan perusahaan menerapkan sistem informasi (Sutarman, 

2009), sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktifitas mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi 

2. Meningkatkan kualitas 

3. Menciptakan komparatif 

4. Mencapai strategi perusahaan 

5. Mengorganisasi kembali perusahaan secara teknologikal 

6. Membantu keputusan yang lebih baik dan lebih efektif 

7. Merespon dengan baik kebutuhan pelanggan dan mengadakanperubahan dalam bisnis 

atau lingkungannya 

8. Mengakses informasi yang sehat 

9. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi 

 

Kesesuaian Tugas dalam Sistem Informasi 

Kesesuaian tugas teknologi informasi, dalam peneltian yang dilakukan Setianingsih 

Sunarti (2009) karakteristik teknologi informasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan 

untuk melaksanakan pekerjaan. 
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Hanya sedikit penelitian yang menempatkan situasi dimana pemanfaatan lebis sering 

diasumsikan dan berpendapat bahwa dampak kinerja akan di dapat dari kesesuaian tugas 

teknologi yaitu ketika teknologi menyediakan fitur dan alat bantu yang mendukung yang 

sesuai (fit) dengan tugas yang diberikan. Kesesuaian tugas teknologi dipengaruhi oleh 

interaksi antara karakteristik-karakteristik yaitu individu pemakai, teknologi yang digunakan, 

dan tugas yang berbasis teknologi. Model penelitian yang menekankan pada aspek 

kesesuaian tugas pertama kali dikembangkan oleh Goodhue (1988). 

 

Kinerja Individu 

Menurut Darmini dan Putra (2009), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. 

Pengertian kinerja atau prestasi diberikan oleh majer sebagai kesuksesan seseorang didalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Lower menyatakan bahwa kinerja adalah successful rode 

achievement yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya. Dari batasan tersebut, 

As’ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut aturan 

yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan (As’ad, 1991 dalam Sari, 2009; 53).  

Kinerja individual dalam penelitian ini adalah pencapaian serangkaian tugas dalam  

mewujudkan visi, misi perusahaan dengan dukungan teknologi informasi. Kinerja yang 

semakin tinggi melibatkan kombinasi dari peningkatan keahlian, kepercayaan, pemanfaatan 

dan kesesuaian tugas. 

Sari (2009; 53) mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja individual dapat 

dipengaruhi dua faktor yaitu: 

1. Faktor kemampuan 

a. Pengetahuan, pendidikan, pengalaman, latihan dan minat 

b. Ketrampilan, kecakapan dan kepribadian 

2. Faktor motivasi 

a. Kondisi sosial seperti lingkungan keluarga dan tempat tinggal 

b. Fisiologis (persepsi) dan egoistis (sifat egois) 

 

Sikap Individu 

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007), sikap merupakan 

jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu 
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obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada 

skala evaluative dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak dan sebagainya. 

Selanjutnya norma-norma subyektif didefenisikan sebagai persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat 

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 

2007). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

Dalam   menilai   kinerja   organisasi   tidak   lepas   dari   faktor-faktor dari ada 

disekeliling organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Menurut 

Mahmudi (2005: 21) kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup 

banyak factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:  

1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi:  kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, 

arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.  

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam 

satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota 

tim.  

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.  

5. Faktor kontekstual, meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian survey terhadap para karyawan pada BPR di 

Kabupaten Sragen, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen kuesioner dilapangan. Kuesioner ini akan diberikan pada karyawan 

yang menjadi sasaran penelitian ini. Peneliti tidak membuat kuesioner sendiri melainkan 

mereplikasi kuesioner penelitian terdahulu. 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130), populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPR di kabupaten Sragen. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131), 

teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 



7 

 

purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria yang di inginkan. Dengan kriteria yang diambil adalah karyawan yang 

menggunakan komputer sebagai penunjang pekerjaannya dalam kesehariannya. 

Teknik Pengujian Data dan Metode Analisis Data yang digunakan antara lain: 

1. Uji Validitas (kesahihan)  merupakan suatu pengujian untuk menguji apakah semua 

pertanyaan (instrument) penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian 

adalah valid. Jika valid berarti instrument itu dapat digunakan untuk mengukur apa ada 

yang hendak diukur (Ghozali, 2002:136-137). Suatu dimensi atau indikator dikatakan 

valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dari kostrak amanat 

dengan tepat. Indikator yang valid adalah indikator yang memiliki tingkat measurement 

error yang kecil. Uji Validitas menggunakan teknik korelasi product moment. Apabila 

nilai signifikansi dari pengujian product moment < 0.05 atau nilai rhitung > rtabel dari 

pengujian product moment maka data valid. 

2. Uji Reliabilitas (keandalan) merupakan keterpercayaan, keterandalan atau konsistensi. 

Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, artinya 

mempunyai konsistensi pengukuran yang baik. Uji Reliabilitas dengan uji statistik 

cronbach alpha (𝛼). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai cronbach alpha > 0,6 (Ghozali, 2005: 42). 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan 

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2005: 

110). Uji Normalitas Data dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnof pada 

alpha sebesar 5%. Apabila nilai signifikansi dari pengujian kolmogorof-smirnof ≥ 0.05, 

maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara 

variabel-variabel bebas dalam model regresi, artinya antar variabel independen yang 

terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna 

(koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1) (Algifari, 2000:84). Apabila nilai VIF 

dibawah nilai 10 dan nilai tolerance value diatas 0,01 maka menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas (Ghozali, 2005: 92).  



8 

 

3. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut Homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskesdastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskesdastisitas  atau tidak terjadi 

Heteroskesdastisitas (Ghozali: 2005: 105). Uji Heteroskesdastisitas menggunakan Uji 

Gleijser yaitu jika titik tersebar secara acak dan tersebar baik dibawah maupun diatas 

angka 0, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat gangguan 

heterokesdastisitas (Priyanto, 2008; 41-42). 

Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi. Persamaan regresi yang 

digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

KI  = α + β1.KPTI + β2.KSI + β3.PSI + β4.KTT + e 

Dimana: 

KI  = Kinerja individu 

α   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4   = Koefisien Regresi  

KPTI          = Keahlian Pengguna Teknologi Informasi 

KSI  = Kepercayaan Sistem Informasi 

PSI = Pemanfaatan Sistem Informasi 

KTT     = Kesesuaian Tugas Teknologi  

e  = Error atau Faktor Pengganggu 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sam 

atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005: 127). Kriteria yang 

digunakan apabila FHitung > FTabel, atau jika nilai signifikansi < 0,05 artinya variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

di antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti nilai variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005: 83). 
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3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Kriterianya apabila tHitung > tTabel, atau jika nilai 

signifikansi < 0,05 artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

D. HASIL PENELITIAN  

Hasil pengujian H1 memberikan bukti empiris bahwa keahlian individu berpengaruh 

negatif terhadap kinerja karyawan BPR. Berdasarkan hasil analisis ditunjukkan nilai 

signifikansi 0,002 < 0,050, sehingga dapat disimpulkan bahwa keahlian pengguna memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja individu.  

Semakin tinggi keahlian karyawan terhadap teknologi justru akan semakin rendah 

kinerja yang dihasilkannya. Hal ini bisa terjadi karena kebanyakan karyawan yang mengisi 

kuesioner adalah yang bekerja dibidang staff administrasi yang kerjanya hanya berulang 

terus-menerus, jadi walaupun karyawan memiliki keahlian teknologi informasi yang tinggi 

tidak berpengaruh terhadap kinerjanya. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa 

kualitas kinerja karyawan yang diukur dari keahlian menggunakan teknologi meliputi 

pengelolaan, pengorganisasian, pemrosesan, dan penyimpanan, tidak akan mempengaruhi 

kinerja individu. 

Hasil pengujian H2 memberikan bukti empiris, kepercayaan pada teknologi sistem 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu pada karyawan BPR di Sragen, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,028 < 0,050.  

Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang terhadap teknologi, maka akan 

semakin meningkat kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individual karyawan BPR di kabupaten 

Sragen.  

Pada penelitian ini, karyawan BPR kabupaten Sragen memiliki kepercayaan yang 

tinggi sehingga kinerja yang dihasilkan akan semakin baik. Hasil dari penelitian ini, 

menyimpulkan bahwa kualitas kinerja karyawan yang diukur dari kepercayaan 

menggunakan teknologi meliputi kepercayaan pemakai pada teknologi yang baru akan 

mempercepat pekerjaan dan kepercayaan sistem baru harus selalui diperbaharui guna 

meningkatkan kinerja individu. 
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Hasil pengujian H3 memberikan bukti empiris, pemanfaatan teknologi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan BPR di Sragen, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0,003 < 0,050.  

Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi, maka kinerja yang dihasilkan akan 

semakin bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja individu karyawan BPR di Sragen.  

Pada penelitian ini, karyawan BPR kabupaten Sragen cukup sering memanfaatkan 

teknologi komputer. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa kualitas kinerja 

karyawan yang diukur dari intensitas penggunaan komputer, frekuensi penggunaan, dan 

penguasaan menggunakan software akan mempengaruhi kinerja individu. 

Hasil pengujian H4 memberikan bukti empiris bahwa kesesuaian tugas teknologi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0,001< 0,050. 

Semakin tinggi kesesuaian tugas karyawan dengan teknologi, maka kinerja yang 

dihasilkannya akan semakin bagus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tugas 

teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individu karyawan BPR di 

kabupaten Sragen.  

Pada penelitian ini, karyawan BPR kabupaten Sragen memiliki kesesuaian tugas 

yang cukup tinggi. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa kualitas kinerja karyawan 

yang diukur dari kesesuaian tugas menggunakan teknologi meliputi pernyataan tentang 

kemudahan untuk menemukan data, mengetahui data yang disediakan perusahaan, 

mengartikan definisi data dan kesiapan sistem dalam mengakses data akan mempengaruhi 

kinerja individu. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

1. Keahlian pengguna diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002<0,05: sehingga keahlian 

pengguna berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja individu karyawan BPR di 

kabupaten Sragen.  

2. Kepercayaan teknologi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,028<0,05: sehingga 

kepercayaan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu karyawan 

BPR di kabupaten Sragen.  
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3. Pemanfaatan teknologi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003<0,05: sehingga 

pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu 

karyawan BPR di kabupaten Sragen. 

4. Kesesuaian tugas teknologi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001<0,05: sehingga 

kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individu 

karyawan BPR di kabupaten Sragen. 

Saran  

1. Memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian, maupun obyek penelitian, 

sehingga hasil penelitian ini dapat lebih representatif atau digeneralisasi untuk penelitian 

lain. 

2. Menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara langsung 

kepada karyawan dan diharapkan karyawan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai 

kemampuan yang dimiliki, sehingga jawaban responden dapat dikontrol dan tidak terjadi 

bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrument penelitian yang digunakan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi 

untuk melakukan penelitian lanjutan dengan variabel lain yang berpengaruh pada kinerja 

individual karyawan karena masih banyak variabel lain yang mempengaruhi peningkatan 

kinerja karyawan yang belum digunakan pada penelitian ini. 

4. Bagi karyawan BPR sebaiknya dilakukan rotasi pekerjaan agar karyawan bisa saling 

menguasai antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya, dan tidak merasakan 

kejenuhan. 
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