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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha (bisnis) dewasa ini ditengarahi oleh 

kompetisi usaha yang semakin ketat dalam skala global. Kondisi tersebut 

didorong oleh perkembangan teknologi yang cukup pesat. Ada empat 

teknologi yang perkembangannya relatif menonjol saat ini, yaitu: teknologi 

informasi, teknologi pemanufakturan, teknologi transportasi dan teknologi 

komunikasi. Di antara berbagai jenis teknologi yang berkembang pesat, 

teknologi informasi mempunyai dampak yang paling berkembang pesat, 

teknologi informasi mempunyai dampak yang paling dominan terhadap 

perubahan lingkungan bisnis. Istilah teknologi informasi yang sekarang lazim 

digunakan banyak orang, sebenarnya merupakan perpaduan antara teknologi 

komputer, komunikasi dan otomasi kantor yang telah bercampur menjadi satu 

sehingga sulit untuk memisahkannya (Indriantoro, 1996). 

Kehadiran dan pesatnya perkembangan teknologi infomasi dewasa ini 

memberikan berbagai kemudahan pada kegiatan bisnis dalam lingkungan 

yang semakin penuh ketidakpastian. Peran teknologi informasi sebagai alat 

bantu dalam pembuatan keputusan bisnis pada berbagai fungsi maupun 

peringkat manajerial, menjadi semakin penting bagi pengelola bisnis karena 

kemampuan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian. 

Berbagai hasil penelitian memberikan bukti empiris mengenai semakin 

meningkatnya peran teknologi komputer untuk berbagai kepentingan bisnis . 
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misalnya, Lavota (1990) meneliti kemampuan teknologi komputer sebagai 

alat bantu dalam berbagai teknik audit. Dalam bidang pemanufakturan, 

aplikasi komputer digunakan untuk peningkatan produktivitas dan 

pengendalian mutu produk melalui computer-aided design dan computer-

intregated manufakturing (Bennet et al, 1987 dalam Astuti dan Sudaryono, 

2006). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi 

komputer telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan bisnis. Manfaat 

yang diperoleh antara lain: penghematan dan ketepatan waktu, peningaktan 

produktivitas, dan akurasi informasi yang lebih baik. 

Pemanfaatan teknologi komputer juga dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan tekstil yang ada di Surakarta untuk mendukung kegiatan bisnis 

baik dalam bidang keuangan, akunting, manajerial dan proses produksi. Hal 

ini tentunya untuk mencapai efisiensi atau deferensiasi produk untuk 

memperoleh keunggulan bersaing dan lebih berorientasi pada pencapaian 

laba dalam jangka panjang (Porter, 1980 dalam Astuti dan Sudaryono, 2006). 

Penerapan teknologi menimbulkan sejumlah problematik yang berasal 

dari berbagai faktor, antara lain: ekonomi, teknologi, konsep sistem dan 

aspek perilaku. Dari berbagai faktor penyebab problematik dalam 

pengembangan teknologi komputer, aspek perilaku merupakan faktor yang 

paling dominan (Igbaria, 1984). 

Thomson et al. (1990) mengemukakan pentingnya aspek perilaku 

dalam penerapan teknologi komputer. Hal tersebut berdasarkan hasil 

penelitian empiris yang mengujian pengaruh perilaku individual pemakai 
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terhadap penggunaan personal computer (PC) dengan landasan teori yang 

diusulkan oleh Triandis (1980) dalam Thomson et al. (1990). Sikap seseorang 

terdiri atas komponen kognisi, afeksi dan komponen-komponen yang 

berkaitan dengan perilaku. Menurut Triandis (1980) dalam Thomson et al. 

(1990), kognisi berkaitan denga konsekuensi yang diperoleh pada masa 

depan yang diyakini seseorang sehingga mendorong untuk bersikap. Afektif 

berkaitan dengan perasaan atau emosi seseorang yang mempunyai konotasi 

suka atau tidak suka. Keinginan merupakan komponen sikap lain, yang 

mempengaruhi sikap seseorang. Sikap positif seseorang terhadap teknologi 

informasi komputer karena didorong oleh keinginan yang kuat untuk 

mempelajarinya. 

Kinerja sistem informasi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan 

kegiatan disbandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi juga berpegaruh 

terhadap pengembangan sistem infomasi, maka karyawan semakin 

mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi, dengan tujuan untuk menarik 

konsumen  karena para konsumen cenderung memilih suatu bank yang 

memiliki fasilitas sisteem informasi yang baik karena akan mempengaruhi  

kegiatan oprasinya, sistem informasi tersebut diantaranya adalah: on-line real 

team, Aoutometik Telling Machine (ATM), dan internet banking. Analisa 

diatas menyebabkan sangat perlunya  keahlian sistem informasi agar para 

karyawan ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi 
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Berdasarkan analisa diatas maka penulis ingin mengembangkan 

penelitian tentang pengaruh keahlian yang meliputi kesesuaian tugas 

teknologi, pemanfaatan teknologi informasi dan keahlian penggunaan 

terhadap kinerja karyawan bagian sistem informasi dalam perusahaan 

perbankan, oleh karena itu penulis mengambil judul: "PENGARUH 

KEAHLIAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN SISTEM 

INFORMASI (Survey pada karyawan bank yang ada di Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah: 

1. Apakah kesesuaian tugas teknologi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan  bagian sistem informasi bank yang ada di Surakarta? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan  bagian sistem informasi bank yang ada di Surakarta? 

3. Apakah keahlian penggunaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

bagian sistem informasi bank yang ada di Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secar empirik  tentang 

beberapa hal, yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh kesesuaian tugas teknologi terhadap kinerja 

karyawan  bagian sistem informasi bank yang ada di Surakarta. 
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2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja 

karyawan  bagian sistem informasi bank yang ada di Surakarta. 

3. Mengetahui pengaruh keahlian penggunaan terhadap kinerja karyawan  

bagian sistem informasi bank yang ada di Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian   

              Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi: 

1. Sebagai masukan untuk selalu meningkatkan kinerjanya. 

2. Memberikan pengetahuan dan masukan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam bidang sistem informasi. 

3. Menjadi acuan bagi penelitian berikutnya tentang sistem informasi. 

 

E. Sistematika Penulisan. 

Dalam penelitian skripsi ini akan disajikan sistematika yang 

sedemikian rupa sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah 

untuk dipahami.  

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang  

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang hubungan keahlian, partisipasi, dan 

pengembangan sistem informasi dalam suatu prusahaan yang 

sangat memerlukan sistem informasi. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, populasi, sample, 

dan pemilihan sample, data teknik pengumpulan data, definisi 

operasional, dan pengukuran variable, teknik pengujian data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, menjelaskan 

pengumpulan data, hasil penelitian serta pembuktian hipotesis dan 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mengemukaan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta 

saran-saran  

 

 

 

 

 

 




