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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kepercayaan 

teknologi informasi terhadap kinerja individual. Populasi dalam penelitia ini adalah 

pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Teknik pengambilan sampel dengan convinience sampling method yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Data diperoleh melalui penyebaran 

kuisioner dengan respond rate sebanyak 98,6% atau 69 kuisioner kepada pegawai 

Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Model analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrument 

yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan 

adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokesdastisitas. Pengujian 

yang dilakukan tersebut menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 

17.0. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) teknologi informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja individual, hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 

0,009 yang lebih kecil dari 0,05.  (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja individual, hal ini terbukti dengan signifikansi 0.011 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. (3) kepercayaan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja individual, hal ini juga terbukti dari nilai 

signifikansi sebesar 0.032 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. 

 

Kata kunci: teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, kepercayaan 

teknologi informasi. 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi telah menjadi pilihan utama dalam organisasi yang 

tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan 

yang semakin ketat. Bagi sebuah organisasi, perkembangan teknologi informasi 

membawa dampak yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi informasi 

saat ini sudah mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat 

dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja suatu organisasi.  

Pengembangan dan  pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya 

sebagai sarana atau alat. Namun demikian keberadaannya sangat penting dan 

sangat signifikan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja, 

menghemat waktu, tenaga, fikiran, serta mempercepat arus informasi bagi para 

pimpinan untuk mengambil keputusan. Manajer menggunakan teknologi 

informasi untuk memperoleh, memproses dan mentransfer informasi sehingga 

mereka dapat mengambil keputusan secara efektif. Pemanfaatan teknologi 

informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam penggunaan teknologi informasi tentunya diperlukan kepercayaan 

terhadap sistem informasi tersebut, karena dengan begitu berarti pemakai 

mempunyai keyakinan bahwa sistem tersebut memang dapat membantu dalam 

penyelesaian pekerjaannya. Sistem yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi 



kepercayaan pemakai bahwa dengan sistem tersebut tugas-tugas yang dihadapi 

akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Karena tugas-tugas 

relatif lebih mudah dan cepat dikerjakan maka diharapkan kinerja juga akan 

meningkat (Jumaili, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi 

informasi, pamanfaatan teknologi informasi, dan kepercayaan teknologi 

informasi terhadap kinerja individual. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teknologi Informasi 

 Teknologi adalah alat yang digunakan oleh individu untuk membantu 

menyelesaikan tugas. Dalam penelitian sistem informasi, teknologi merujuk 

pada sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

dan data serta dukungan layanan yang disediakan untuk membantu para 

pemakai dalam menyelesaikan tugasnya (Goodhue, 1995 dalam Jumaili, 

2005). Sedangkan Informasi adalah data yang telah diproses dan memiliki 

makna, biasanya menceritakan suatu hal kepada pengguna yang belum 

mereka ketahui sebelumnya (Raymond & George, 2008: 528).  

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Pemanfaatan sistem merujuk pada penggunaan teknologi informasi 

oleh pengguna melalui sistem informasi berbasis komputer dalam rangka 



menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi oleh pengguna dalam 

melaksanakan pekerjaannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 

baik secara individual, kelompok, maupun organisasi dengan  memfokuskan 

pada level individu (Widuri, 2010). Menurut Thomson et al. (1991) dalam 

Darmini (2009) pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang 

diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya 

atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan 

pekerjaan.  

3. Kepercayaan Teknologi Informasi 

Menurut (Gerck, 2003 dalam Jumaili, 2005), kepercayaan adalah hal 

yang diperlukan bagi pemakai sistem informasi yang baru agar ia merasa 

teknologi sistem informasi yang baru dapat meningkatkan kinerja individu 

dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi/perusahaan. Model konsep 

kepercayaan lebih banyak dipakai dalam konteks komunikasi. Kepercayaan 

terhadap teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja individu 

diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem baru yang 

berbasis komputer dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan 

(Jumaili, 2005). 

4. Kinerja Individual 

Menurut Goodhue dan Thompson (1995) dalam Jumaili (2005), 

pencapaian kinerja individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian 



serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi 

yang ada. Fasilitas pendukung yang disediakan seperti teknologi informasi 

jumlahnya haruslah sepadan dengan jumlah karyawan karena hal tersebut 

dapat memudahkan pemakai dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian tugas individu dalam perusahaan atau organisasi. Sehingga 

diharapkan pemakai sistem tersebut dapat menghasilkan output yang 

semakin baik dan kinerja yang dihasilkan tentunya juga akan meningkat. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode 

survei, dimana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan 

menggunakan instrumen kuisioner dilapangan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode convenience sampling.  

Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrument yang meliputi uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heterokesdastisitas. Pengujian yang dilakukan tersebut 

menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 17.0. 

 



Dalam penelitian ini digunakan 2 pengujian hipotesis: 

1. Analisis Regresi 

 Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti karena 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor predikator  dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 

Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan kepercayaan teknologi informasi terhadap kinerja. Secara 

matematis hubungan tersebut  dapat dijabarkan sebagai berikut: 

                             

Keterangan: 

KI = Kinerja Individu. 

α  = Konstanta. 

β1 = Koefisien regresi untuk TI. 

TI = Teknologi Informasi. 

β2 = Koefisien regresi untuk PTI. 

PTI = PemanfaatanTeknologi Informasi. 

β3 = Koefisien regresi untuk KTI. 

KTI = Kepercayaan Teknologi Informasi. 

e  = Error atau faktor pengganggu. 



2. Uji Signifikan 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

b. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

  Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. 

c. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari perhitungan 

regresi linier berganda pada model analisis untuk hipotesis pertama (H1) 

menunjukkan, bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel 

teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja individu. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana nilai 

signifikansi pada variabel teknologi informasi sebesar 0,009 ≤ α = 5 %. 



Sehingga semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi informasi, maka 

kinerja akan meningkat pula.  

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja 

Individual. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari perhitungan 

regresi linier berganda pada model analisis untuk hipotesis kedua (H2) 

menunjukkan, bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel 

pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja individu. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana 

nilai signifikansi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 

0,011≤ α = 5 %. Sehingga semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi 

informasi, maka kinerja akan meningkat pula.  

3. Pengaruh Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja 

Individual. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari perhitungan 

regresi linier berganda pada model analisis untuk hipotesis kedua (H2) 

menunjukkan, bahwa hasil pengujian dengan menggunakan variabel 

kepercayaan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja individu. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana 

nilai signifikansi pada variabel kepercayaan teknologi informasi 



sebesar0,032≤ α = 5 %. Sehingga semakin tinggi tingkat kepercayaan 

teknologi  informasi, maka kinerja akan meningkat pula.  

E. Simpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individual dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai ini 

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi, dalam hal ini 

adalah penggunaan komputer dapat menghasilkan output yang semakin 

baik sehingga kinerja yang dihasilkan tentu juga akan meningkat. 

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individual. 

Hal ini terbukti dengan signifikansi 0.011 yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi meningkat maka kinerja individual juga akan 

meningkat. 

3. Kepercayaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individual 

dengan signifikansi sebesar 0.032 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. 

Hal ini menunjukkan apabila kepercayaan teknologi informasi semakin 

meningkat maka kinerja individual semakin meningkat pula. 

 



b. Saran 

1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metode survai dengan 

wawancara atau observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban 

responden dapat dikontrol supaya tidak terjadi bias atau salah persepsi 

dari responden terhadap instrumen penelitian yang digunakan. 

2. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel 

lain diluar model penelitian ini, karena masih banyak faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kinerja individual, sehingga kemampuan 

mengukurnya lebih baik. 
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