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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah sistem adalah suatu rangkaian kesatuan yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling terkait dan mempengaruhi (biasa disebut dengan 

subsistem), yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Suatu sistem memiliki 

lingkungan. Lingkungan mengandung arti universal, yaitu tempat suatu sistem 

berada. Garis yang memisahkan sistem dengan lingkungannya disebut dengan 

boundary. pada umumnya sistem selalu berinteraksi dengan lingkungan-

lingkungannya dan sistem ini disebut sistem terbuka. Namun demukian ada 

pula sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya dari sistem ini 

disebut sistem tertutup (Halim, 1995: 27). 

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. Selain itu teknologi informasi sudah menjadi 

pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang 

tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan 

yang semakin ketat dewasa ini. Teknologi informasi suatu 

perusahaan/organisasi akan membantu penyediaan informasi dengan cepat 
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sesuai kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan suatu 

sistem informasi akan tergantung pada kemudahan dan pemanfaatan pemakai 

sistem terhadap teknologi yang ada dalam sistem karena teknologi akan 

membantu individu dalam menyelesaikan tugasnya. Suatu hal yang penting 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau pelaku bisnis yang menerapkan 

teknologi informasi adalah sejauh mana keberhasilan sistem tersebut 

membawa dampak positif dalam peningkatan kinerja baik individual maupun 

organisasi secara keseluruhan.  

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. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, organisasi perlu 

mempersiapakan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan perilaku 
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yang ada pada individu dalam perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu 

dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk menanggapi perubahan 

teknologi informasi, yaitu berupa keahlian pengguna dalam mengoprasikan 

komputer (Tjandra, 2007). Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara 

efektif jika anggota dalam perusahaan dapat menggunakan teknologi tersebut 

dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi anggota organisasi untuk 

mengerti dan memprediksi kugunaan sistem tersebut. Return terhadap 

investasi dibanding teknologi informasi tersebut akan kecil jika karyawan 

gagal untuk menerima teknologi tersebut atau memanfaatkannya secara 

maksimal sesuai dengan kemampuannya (Lucas dan Spitler, 1999 dalam 

Diana, 2003) 

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 
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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 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). 

Untuk tetap eksis di dunia persaingan BPR di Kabupaten Sragen 

menerapkan teknologi informasi dalam kegiatannya sehari-hari. Penelitian ini 

meneliti pengaruh keahlian pengguna, kepercayaan, Pemanfaatan, dan 

kesesuaian tugas teknologi sistem informasi pada kinerja individual.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Novantiyah (2012) dengan judul Faktor-Faktor Teknologi Sistem 

Informasi terhadap Kinerja Individu Mahasiswa S1 Akutansi di STIE 

Perbanas Surabaya, tetapi dengan objek yang berbeda. Dalam penelitian Wina, 

sampel yang digunakan adalah mahasiswa aktif jurusan S1 Akutansi di STIE 
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Perbanas Surabaya sehingga belum dapat mewakili populasi organisasi yang 

lain. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel tidak hanya 

pada satu Bank Perkreditan Rakyat saja.  Sehingga hasil yang diperoleh 

nantinya dapat lebih bisa mewakili populasi. Variabel yang digunakan oleh 

Novantiyah ialah kemanfaatan, kemudahan teknologi informasi, kesesuaian 

tugas, konsekuensi jangka panjang, kondisi yang memfasilitasi,kepercayaan 

atas teknologi sistem informasi sedangkan dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah pengaruh keahlian pengguna, kepercayaan, pemanfaatan, 

dan kesesuaian tugas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

referensi bagi pembaca sebagai sumber data untuk mengetahui pengaruh 

keahlian pengguna, kepercayaan, pemanfaatan, dan kesesuaian tugas dalam 

sistem informasi terhadap kinerja individual. 

 Oleh karena itu maka diadakan penelitian lebih lanjut mengenai : 

“PENGARUH KEAHLIAN PENGGUNA, KEPERCAYAAN, 

PEMANFAATAN, DAN KESESUAIAN TUGAS DALAM SISTEM 

INFORMASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL” (Survey pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sragen). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Apakah keahlian pengguna teknologi informasi berpengaruh terhadap 

kinerja individual ? 

2. Apakah kepercayaan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual? 

3. Apakah pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual? 

4. Apakah kesesuaian tugas teknologi dalam sistem berpengaruh terhadap 

kinerja individual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

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. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi instansi terkait 

Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan mengenai sumber daya manusia (pendidikan teknologi 

informasi bagi karyawan). 

2. Bagi karyawan 

Dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

karyawan dalam mengoprasikan teknologi informasi, sehingga dalam 

penerapannya sistem informasi dapat meningkatkan kinerja individu. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan pengatahuan dan informasi tentang kemajuan teknologi 

informasi serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh keahlian 

pengguna, kepercayaan, kemanfaatan, dan kesesuaian tugas terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

pembaca. Dapat dijadikan sumber informasi tentang teknologi informasi, 

kemajuan dan pengembangan teknologi komputer saat ini dan dapat 

dijadikan bahan masukan dan acuan bagi penelitian berikutnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada prinsip dasar metode 

penulisan ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II TINJAUAN  PUSTAKA  

Bab ini menguraikan landasan teori meliputi: teknologi informasi dan 

fungsinya, sistem informasi dan fungsinya, keahlian pengguna TI, 

kepercayaan terhadap sistem informasi, pemanfaatan sistem informasi, 

kesesuaian tugas sistem informasi, kinerja individual, sikap individu, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kemudian menggambarkan 

hubungan antar variabel-variabel dalam model penelitian,  kerangka 

teoritis, serta pengembangan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengujian data serta 

metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, statistik 

deskriptif data penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan atas hasil 

analisis data. 

BAB V KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu dikemukakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


