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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat diiringi perkembangan 

sistem informasi yang berbasis teknologi. Dalam penelitian Astuti dan Suryanawa 

(2009) menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin 

pesat ini telah merambah ke berbagai bidang kehidupan dan menjadi hal yang 

penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja karyawannya. Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikannya, 

sebaiknya pengembang sistem memiliki pemahaman mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku pemakai dalam memanfaatkan TI.  

Penelitian Jumaili (2005) menyatakan bahwa salah satu cara agar organisasi 

bisnis mampu bersaing dengan para kompetitornya adalah dengan menggunakan 

sistem informasi. Tidak sedikit organisasi bisnis yang mengeluarkan dana besar 

dalam investasi sistem informasi tersebut. Investasi TI dalam suatu organisasi 

seringkali membutuhkan dana yang besar dan beresiko. Investasi ini umumnya 

dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota 

organisasi dan institusi.  

Penelitian Jumaili (2005) menyatakan bahwa penerapan teknologi dalam 

sistem informasi perusahaan/organisasi hendaknya mempertimbangkan pemakai 

sistem sehingga teknologi yang diterapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tugas dan 

kemampuan pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan 

dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara
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maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang 

memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam 

peningkatan kinerja individual.        

Dalam penelitian Sagung dan Wijana (2009) menyatakan bahwa pada era 

globalisasi seperti sekarang ini, 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. 

Teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi dengan 

cepat, tepat, relevan dan akurat.  Suatu pekerjaan  dapat terselesaikan dengan lebih 

cepat dan dapat menghasilkan output yang relevan dan akurat terutama dalam hal 

pemrosesan dan pengolahan data yang berhubungan dengan kegiatan organisasi.  

Pemanfaatan TI merupakan sarana penunjang/pendorong bagi organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Pemanfaatan TI dapat dilakukan secara efektif jika 

anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Pada 

akhirnya pemanfaatan TI yang baik dapat meningkatkan kinerja individual.  

Penelitian Astuti dan Suryanawa (2009) menyatakan bahwa di Indonesia, 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan TI telah banyak 

dilakukan. Salah satunya adalah Tjhai (2003) yang telah meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja akuntan publik 

yang termasuk dalam Big Five di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara faktor sosial dengan 

pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan faktor affect memiliki hubungan positif 

dan tidak signifikan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Faktor konsekuensi 
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jangka panjang memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan pemanfatan 

teknologi informasi. Sebaliknya, faktor kompleksitas, kesesuaian tugas, dan kondisi 

yang memfasilitasi mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan dengan 

pemanfaatan teknologi informasi.  

Penelitian mengenai hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kinerja individual juga telah dilakukan oleh Tjhai (2003) yang mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja individual. Sebaliknya, hasil penelitian Sagung (2008) 

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja individual.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik 

mengangkat topik penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Terhadap Kinerja Individual Pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap kinerja individual pada kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri? 

2. Apakah faktor affect (perasaan individu) berpengaruh terhadap kinerja 

individual pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Wonogiri? 
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3. Apakah faktor kesesuaian tugas berpengaruh terhadap kinerja individual pada 

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri? 

4. Apakah faktor konsekuensi jangka panjang berpengaruh terhadap kinerja 

individual pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Wonogiri? 

5. Apakah faktor kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Wonogiri? 

6. Apakah  faktor  kompleksitas berpengaruh terhadap kinerja individual pada 

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan dan untuk 

mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan 

interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan 

pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah 

pengaruh faktor sosial, affect (perasaan individu), kesesuaian tugas, konsekuensi 

jangka panjang, kondisi yang memfasilitasi, dan kompleksitas terhadap kinerja 

individual pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Wonogiri.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap kinerja individual pada kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 

2. Menganalisis pengaruh affect (persaan individu) terhadap kinerja individual 

pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 

3. Menganalisis pengaruh kesesuaian tugas terhadap kinerja individual pada kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 

4. Menganalisis pengaruh konsekuensi jangka panjang terhadap kinerja individual 

pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 

5. Menganalisis pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap kinerja individual 

pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. 

6. Menganalisis pengaruh kompleksitas terhadap kinerja individual pada kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang 

berhubungan dengan pemanfaatan sistem teknologi pada suatu organisasi atau 

instansi pemerintahan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi objek penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pegawai  

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Wonogiri 
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serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai.  

b. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

atau pembanding bagi peneliti lain yang penelitiannya sejenis.  

  

F. Sistematika Penulisan 

  Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari pembahasan 

secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis, turunan 

hasil-hasil penelitian terdahulu, dan informasi lain yang membentuk 

kerangka teori yang berguna dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada, populasi dan sampel, data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukurannya, analisis 

data, dan pengujian hipotesis.  
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada intinya bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini 

peneliti menyajikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus 

menemukan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi 

simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


