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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi dan teknologi informasi pada saat ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan bagi dunia bisnis. Sistem informasi dan 

teknologi informasi berperan sebagai alat bantu dalam pembuatan keputusan 

bisnis pada berbagai fungsi maupun peringkat manajerial. Pengguna sistem 

adalah manusia (man) yang secara psikologi memiliki suatu perilaku 

(behavior) tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga aspek keperilakuan 

dalam konteks manusia sebagai pengguna (brainware) teknologi informasi 

menjadi penting sebagai faktor penentu pada setiap orang yang menjalankan 

teknologi informasi (Lindawati dan Salamah, 2012). 

Pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi  

menjadikannya senjata dalam bersaing (competitive weapon) yang wajib 

dimiliki oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan. Teknologi 

informasi khususnya teknologi komputer seringkali digunakan untuk 

menyelesaian tugas operasional perusahaan. Teknologi komputer ini 

dioperasikan oleh sumber daya manusia, dengan demikian penting untuk 

memperhatikan keberadaan sumber daya manusia untuk meningkatkan 

kualitasnya menjadi lebih baik, sehingga tujuan suatu organisasi dapat 

tercapai. 
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Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi, dibutuhkan kinerja 

individual yang cepat, akurat, dan berkualitas tinggi. Selain mencapai tujuan 

organisasi, kinerja individual juga berpengaruh penting untuk mendapatkan 

keuntungan dalam berkompetisi. Kinerja juga penting bagi setiap individu, 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan baik dapat memberikan 

kepuasan, dan perasaan bangga. Menurut Haryanti (2012), teknologi 

komputer mempunyai potensi untuk memperbaiki kinerja individu dan 

organisasi sehingga perusahaan melakukan investasi dalam berbagai aplikasi 

komputer. 

Di luar perkembangan tersebut manfaat potensial komputer dalam 

membantu pengambilan keputusan manajerial belum secara penuh dapat 

direalisasikan karena tingkat penerimaan yang rendah oleh para pemakai. 

Penggunaan komputer oleh para profesional dan manajer dibatasi oleh 

berbagai faktor seperti kecemasan terhadap komputer atau ketakutan akan 

komputer, sikap negatif terhadap komputer, dan rendahnya motivasi individu 

untuk mengadopsi suatu teknologi baru. Oleh karena itu, merupakan suatu hal 

yang penting untuk mengetahui bagaimana orang memutuskan untuk 

menggunakan suatu teknologi khusus sehingga pengembang dapat 

melihatnya sebagai pertimbangan dalam pengembangan suatu sistem. 

Menurut Jogiyanto (2007) dalam Pirade, et al (2013), dimasa sekarang 

ini walaupun kualitas sistem informasi sudah membaik, tetapi masih juga 

terdengar banyak sekali sistem informasi yang gagal diterapkan, penyebab 

kegagalan sekarang adalah manusia menolak atau tidak ingin  
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menggunakannya. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi dapat 

dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kinerja karyawan, yang pada 

akhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Perkembangan 

perusahaan sangat didukung oleh kemajuan teknologi  informasi dan sistem 

informasi dengan faktor-faktor yang berpegaruh terhadap kinerja individual 

karyawan yaitu kesesuaian tugas teknologi (Task-Technology Fit), kondisi 

yang memfalisitasi (Facilitating Condition), dan kecemasan berkomputer 

(Computer Anxiety).  

Thompson, et al (1991) dalam Lindawati dan Salamah (2012) 

menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana 

kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas. Hubungan 

antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai 

dukungan secara empiris. Variabel kesesuaian tugas-teknologi merupakan 

korespondensi antara kebutuhan tugas, kemampuan individual dan fungsi-

fungsi teknologi dalam sistem informasi dalam organisasi (Goodhue, 1995 

dalam Lindawati dan Salamah, 2012). 

Selain faktor kesesuaian tugas teknologi, dalam konteks pemanfaatan 

sistem informasi dan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat 

dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

kinerja individual karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Schultz dan 

Slevin (1975) dalam Lindawati dan Salamah (2012) membuktikan bahwa 

kondisi yang memfasilitasi pengguna sistem informasi dan teknologi 
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informasi atau dukungan untuk  pengguna sistem informasi dan teknologi 

informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

sistem informasi dan teknologi informasi. Namun penelitian yang dilakukan 

oleh Thompson, et al (1991) dalam Lindawati dan Salamah (2012) 

menemukan hubungan yang negatif dan lemah antara kondisi yang 

memfasilitasi dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. 

Sedangkan Irma (2012) dalam Lindawati dan Salamah (2012) menemukan 

bahwa kondisi yang memfasilitasi akan meningkatkan kinerja individual. 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja individual 

karyawan adalah kecemasan berkomputer (Computer Anxiety). Kecemasan 

berkomputer dapat diartikan sebagai penolakan terhadap perubahan. 

Penolakan dapat berupa gejala atau sesuatu yang lain seperti ketakutan akan 

sesuatu yang tidak diketahui, ketakutan akan kegagalan, atau ketidakinginan 

untuk mengubah keadaan sekarang. Computer anxiety digambarkan sebagai 

suatu ketakutan terhadap komputer ketika menggunakannya atau 

kemungkinan yang menakutkan menggunakan komputer (Chua, Chan & 

Wong 1999 dalam Lindawati dan Salamah 2012). Ini berbeda dari sikap 

negatif terhadap komputer yang memerlukan kepercayaan dan perasaan  

tentang komputer dibanding reaksi emosional terhadap menggunakan 

komputer (Heinssen, Glass & Knight, 1987 dalam Lindawati dan Salamah, 

2012). Jadi dengan demikian, computer anxiety  yang tinggi akan 

menyebabkan kinerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan  computer 

anxiety  yang kecil atau tanpa computer anxiety. 
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Penelitian tentang pengaruh kesesuaian tugas, kondisi yang 

memfasilitasi dan computer anxiety terhadap kinerja individual sebelumnya 

telah dilakukan oleh Lindawati dan Salamah (2012) dengan judul 

Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja Individual Karyawan. Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa kesesuaian tugas berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja individual karyawan. Kondisi yang memfasilitasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual karyawan. Sedangkan 

computer anxiety berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual 

karyawan. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada 

karyawan yang bekerja pada PT. Bengawan Inti Kharisma. Perusahaan ini 

bergerak dalam bidang jasa properti. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk 

penelitian dengan judul  

”PENGARUH KESESUAIAN TUGAS TEKNOLOGI, KONDISI YANG 

MEMFASILITASI, DAN COMPUTER ANXIETY TERHADAP 

KINERJA INDIVIDUAL KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT. 

Bengawan Inti Kharisma)”. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kesesuaian tugas teknologi berpengaruh terhadap kinerja 

individual karyawan? 
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2. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual karyawan? 

3. Apakah computer anxiety berpengaruh terhadap kinerja individual 

karyawan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di wilayah kota Surakarta. 

2. Penelitian dilakukan pada perusahaan jasa properti yang menerapkan 

sistem komputerisasi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris 

dalam hal : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian tugas teknologi terhadap 

kinerja individual karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap 

kinerja individual kayawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Computer Anxiety terhadap kinerja 

individual karyawan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan seberapa jauh pengaruh 

kesesuaian tugas teknologi, kondisi yang memfasilitasi, dan  computer 

anxiety terhadap kinerja individual karyawan. 

b. Bagi perusahaan 

Memberikan informasi kepada PT. Bengawan Inti Kharisma tentang 

faktor-faktor yang membantu meningkatkan kinerja individual 

karyawannya. 

c. Bagi akademis 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penelitian 

selanjutnya dengan pengembangan yang lebih luas. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyuluruh 

dalam penelitian ini, maka penulis membaginya dalam lima bab berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, 

dan Metode Pengambilan Sampel, Data dan Sumber data, Metode 

Pengumpulan data, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel, Metode Analisis Data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil pelaksanaan penelitian, pengujian 

kualitas data, analisis data, pembahasan. Dalam bab ini juga 

dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang sebelumnya. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


