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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Di era globalisasi kemajuan teknologi informasi saat ini berkembang 

dengan sangat pesat ditandai dengan adanya globalisasi teknologi informasi 

yang menyerbu keseluruh pelosok dunia. Nyaris segala denyut perkembangan 

manapun dunia ini bisa diketahui lewat berbagai media massa yang 

ada.Revolusi informasi dan komunikasi zaman ini melahirkan peradaban baru 

yaitu kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu, begitupun halnya di dunia 

perekonomian khususnya di bidang akuntansi dimana perkembangan 

teknologi informasi telah banyak mengubah dan mempermudah sistem kerja 

para karyawan di suatu instansi atau perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja. Penelitian sistem informasiumumnya 

memberikan perhatian utama pada hubungan sistem informasi dengan kinerja 

individual. Semakin maju teknologi informasi,semakin banyak pengaruhnya 

pada bidang akuntansi. Kemajuan teknologi informaasi mempengaruhi 

perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pemrosesan 

data,pengendalian intern dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam 

pelaporan keuangan.Perkembangan SIA berbasis komputer dalam 

menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit, sehingga 

memberikan peluang baru bagi profesi akuntan. Kemajuan teknologi ini 

ditandai adanya globalisasi teknologi informasi yang menyerbu pelosok ke 
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seluruh dunia. Revolusi informasi dan komunikasi zaman ini melahirkan 

peradaban baru yaitu tidak dibatasi oleh bidang akuntansi dimana 

perkembangan teknologi informasi telah banyak mengubah dan 

mempermudah sistem kerja para akuntan publik sehingga dapat meningkatkan 

efesiensi dan efektifitas kerja (Harianto,2008). Pengelolaan informasi yang 

baik membutuhkan suatu sistem yang melibatkan suatu pihak dalam 

perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya informasi yang dimilikinya 

(Permatasari, 2002 dalam Harianto,2008). Kebutuhan akan informasi yang 

cepat, andal dan akurat dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan 

ketidakpastian mutlak diperlukan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika 

perusahaan melakukan investasi dibidang teknologi informasi. Investasi di 

bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan 

untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi 

dan institusi. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji efektifitas SI 

dalam peningkatan kinerja. Alpar dan Kim (1990), Barua et al (1995), 

Brynjofsson dan Hitt (1996),Mitra dan Cahya (1996) dalam Asiyatun (2012) 

menemukan bukti empiris bahwa SI memberikan kontribusi positif pada 

peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan. Keberhasilan 

pengembangan SI yang mengakibatkan peningkatan penjualan ditemukan 

dalam penelitianSircar et al. (2000). Menurut Goodhue dan Thomson ( 1995) 

dalam Asiyatun (2012) berdasarkan fokus penelitianSI pada dasarnya dapat 

diklasifikasikan menjadi dua: (1) penelitian yang menekankan pada aspek 

pemanfaatan (utilization) dan (2) penelitian yang memfokuskan pada faktor 
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kesesuaian antara teknologi dengan tugas (task-technology fit) (Setianingsih 

dan Supriatna,2009). 

Teknologi merupakan komponen penting dari sistem informasi. Tanpa 

adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan 

menghasilkan informasi tepat waktu (Tjandra, 2007 dalam Kemawati, 2010). 

Kebutuhan akan teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan dasar 

perusahaan agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan bisnis yang penuh 

dengan persaingan (Trisnawati, 2001 dalam Kemawati,2010). Perkembangan 

teknologi yang sangat cepat,membuat setiap orang memperoleh informasi 

yang sangat cepat, membuat setiap orang ingin memperoleh informasi secepat 

mungkin dan mengetahui perkembangan teknologi informasi yag mampu 

mendukung pemenuhan kebutuhan informasinya. Hal tersebut mendorong 

bagi para penyedia informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan 

teknologi informasinya.Dengan adanya perkembangan teknologi informasi. 

Organisasi harus mempersiapkan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan 

dengan perilaku yang ada pada individu dalam organisasi yang bersangkutan 

oleh karena itu,dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk menanggapi 

perubahan komputer (Tjandra, 2007 dalam Kemawati, 2010). Teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan secara efektif apabila anggota dalam organisasi 

dapat menggunakan teknologi tersebut.Menurut Igbaria dalam penelitian 

Indriantoro (2000), dari berbagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi, aspek sikap pemakai merupakan faktor 

penting yang memberi kontribusi terhadap akseptasi teknologi 
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informasi.Setiap individu akan bersikap positif (attitude) terhadap kehadiran 

teknologi komputer, jika mereka merasakan manfaat (perceive usefulness) 

teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Manfaat 

yang disebabkan oleh pemakai komputer disebabkan oleh kemampuan setiap 

individu mengoperasikan komputer (skills) dan karena adanya dukungan 

(support) organisasional. Penggunaan komputer yang dikenal dengan PC 

(personal computer) telah mencapai penetrasi sosial yang tinggi seperti halnya 

telepon,televisi dan alat elektronik lainya. Dalam kehidupan modern sekarang 

ini,sulit membayangkan sebuah organisasi atau perusahaan yang belum 

terpengaruh oleh perkembangan Sistem Informasi (SI) berbasis komputer dan 

aplikasinya.  

Rahadi dan Rianto (2007) telah menjelaskan pengaruh teknologi 

terhadap akuntansi, bahwa penerapan teknologiinformasi bagi perusahaan 

mempunyai peranan penting dan dapat memjadi pusat strategi bisnis untuk 

memperoleh keunggulan bersaing. SelanjutnyaDowning(1993) dalam 

Harianto (2008) juga menyebutkan bahwa saat ini teknologi informasi sudah 

menjadi kebutuhan dasar bagi setiap perusahaan terutama dalam menjalankan 

segala aspek aktifitas organisasi. Peranan teknologi informasi dalam berbagai 

aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang 

menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan 

komputer, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi 

duniabisnis dengan sangat cepet,tepat waktu,relevan dan akurat.Teknologi 

komputer juga berpengaruh dalam bidang pendidikan penggunaan komputer 
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sangat diperlukan untuk mengelola suatu administrasi/jasa pendidikan 

misalkan perguruan tinggi memerlukan informasi yang cepat, akurat dan tepat 

sehingga diperlukan karyawan administrasi yang handal dan mampu 

menggunakan teknologi komputer sesuai dengan keahlian yang dimilkinya. 

Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan maupun 

dalam instansi-instansi hendaknya mempertimbangkan pemakaian 

sistem,sehingga teknologi yang diterapkan dapat bermanfaat sesuai tugas dan 

keahlian pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan 

dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara 

maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang 

memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja karyawan. Oleh 

karena itu sistem teknologi informasi bukan hanya menjadi salah satu faktor 

peningkatan kinerja tetapi bukti akan pentingnya suatu keahlian yang dimiliki 

karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja,disisi lain masih ada masyarakat 

yang cemas atau gelisah dengan hadirnya teknologi komputer yang makin 

marak. Mereka khawatir kalau kehadiran komputer akan menggeser peran 

mereka di dunia kerja. Pemakaian atas sistem teknologi informasi menjadi 

penting artinya berkaitan dengan dampak positif dalam pencapaian kepuasan 

dan kinerja karyawan yang tinggi. 

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas. 

Maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul PENGARUH 

FAKTOR KESESUAIAN TUGAS-TEKNOLOGI 

INFORMASI,PEMANFAATAN TEKNOLOGI,KEAHLIAN PENGGUNA 
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SERTA KEPUASAN PENGGUNA SISTEM TEKNOLOGI INFORAMASI 

TERHADAP KARYAWAN (Survey Terhadap Karyawan Administrasi 

UMS). 

 

B. Rumusan Masalah 

Model rantai teknologi-kinerja merupakan model yang cukup 

komprehensif untuk memahami kaitan antara teknologi informasi dengan 

kinerja. Akan tetapi kaitan penelitian antara teknologi informasi dan kinerja 

menggunakan model tersebut masih jarang dilakukan di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian Goodhoe dan Thomshon (1995) dalam Wicaksono 

(2012). Peneliti ingin meneliti kaitan teknologi informasi dan kinerja individu 

dengan memfokuskan pada domain tugas (tugas karyawan administrasi UMS). 

1. Apakah kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasiberpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

3.  Apakah keahlian dan kepuasan pengguna sistem informasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis apakah faktor kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis apakah faktor pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis apakah faktor keahlian dan kepuasan pengguna sistem 

informasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti. Sebagai tambahan informsi dan pengetahuan mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yang 

diantaranya faktor kesesuaian tugas-teknologi,keahlian 

pengguna,pemanfaatan teknologi serta kepuasan pengguna sistem 

informasi informasi. 

2. Bagi UMS.Membantu dalam pengambilan keputusan mengenai sumber 

daya manusia (penyeleksian dan penerimaan karyawan baru, rencana 

pelaksanaan, pelatihan dan pendidikan komputer bagi karyawan). 

3. Bagi responden. Diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan baik 

dan memberi dampak yang baik pula dalam peningkatan kinerja. 

4. Bagi masyarakat. Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menjadi 

masukan pada penelitian penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang 

relevan yang mendukung dalam penelitian ini mengenai 

pengertian dari masing-masing variabel, pengertian dari 

beberapa kata yang berhubungan dengan judul, menjelaskan 

penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesanya dan kerangka 

teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, metode penelitian instrument, variabel 

penelitian dan definisi operasional penelitian dan metode 

analisis data. 

BAB 1V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan gambaran umum subyek penelitian, 

hasil analisis data dan pembahasannya. 
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BAB V  : PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah 

diuraikan, keterbatasan penelitian serta saran untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil dari 

penelitian tersebut. 

 

   


