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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kesesuaian 
tugas teknologi, kondisi yang memfasilitasi dan computer anxietyakan 
meningkatkan kinerja individual pada karyawan PT Bengawan Inti Kharisma. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey dengan metode purposive 
sampling yaitu dengan mengumpulkan informasi dari elemen populasi 
berdasarkan kriteria tertentu.Dalam hal ini adalah yang menggunakan komputer 
dalam pekerjaanya dan telah bekerja minimal satu tahun.Data diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner sejumlah 36 kuesioner kepada karyawan perusahaan.Model 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.Sebelum pengujian 
hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji validitas dan uji 
reliabilitas.Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas dan uji normalitas.Pengujian hipotesis yang digunakan adalah 
uji signifikansi simultasn (uji-F), uji koefisien determinasi (R2) dan uji parsial 
(uji-t). Pengujian yang dilakukan tersebut menggunakan bantuan paket program 
SPSS for Windows versi 16.0 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu 
kesesuian tugas teknologi, kondisi yang memfasilitasi dan computer anxiety 
berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja individual karyawan. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem informasi dan teknologi informasi pada saat ini merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan bagi dunia bisnis.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. 

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi, dibutuhkan kinerja 

individual yang cepat, akurat, dan berkualitas tinggi. 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  menggunakannya.Penerapan sistem informasi dan 

teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, yang padaakhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris dalam 

hal: 

1. Analisis pengaruh kesesuaian tugas teknologi terhadap kinerja individual 

karyawan. 



2. Analisis pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap kinerja individual 

kayawan. 

3. Analisis pengaruh computer anxiety terhadap kinerja individual karyawan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kesesuaian Tugas Teknologi 

Kesesuaian tugas adalah besar kecilnya keyakinan individu terhadap 

pemanfaatan komputer dalam meningkatkan kinerja (Haryanti, 2012).Thompson, 

et al. (1991) dalam  Rahmawati (2008) menjelaskan bahwa kesesuaian tugas 

berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas. 

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). 

B. Kondisi yang Memfasilitasi 

Kondisi yang memfasilitasi didefinisikan sebagai faktor obyektif yang ada di 

lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam bertindak atau bekerja 

(Triandis, 1980 dalam Rahmawati, 2008). Triandis (1980) dalam Haryanti (2012) 

menyatakan bahwa perilaku tidak dapat terjadi jika kondisi obyektif dalam 

lingkungan menghalanginya.Irma (2012) dalam Lindawati dan Salamah (2012) 

menemukan bahwa kondisi yang memfasilitasi akan meningkatkan kinerja 

individual. 

 



C. Computer Anxiety 

Computer anxietydapat digambarkan sebagai suatu ketakutan terhadap 

komputer ketika menggunakannya atau kemungkinan yang menakutkan 

menggunakan komputer (Chua, Chan & Wong, 1999 dalam Lindawati dan 

Salamah, 2012).Computer anxiety adalah kecenderungan seseorang menjadi 

khawatir, cemas, atau ketakutan mengenai penggunaan komputer di masa 

sekarang atau di masa mendatang (Igbaria dan Parasuraman, 1989 dalam Pirade, 

et al, 2013). 

D. Kinerja Individual Karyawan 

Stephen Robbins mengemukakan bahwa kinerja individu diartikan sebagai  

hasil evaluasi pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria 

yang telah ditetapkan bersama (Robbins, 1996:439 dalam Sinambela, 2012:5). 

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa kinerja seseorang sangatlah perlu, 

sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, 

karena menggunakan pengujian hipotesis dan menggunakan alat uji statistik 

dalam mengolah data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. 

 

 



B. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. 

Bengawan Inti Kharisma yang berjumlah 85 karyawan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bengawan Inti Kharisma 

yang bekerja dengan menggunakan komputer, yaitu sebanyak 40 orang karyawan. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122). 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada 

responden.Pengukuran kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala likert 

dengan skor 1 sampai dengan 5. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuesioner. Metode kuesioner adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur.Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kinerja 

individual karyawan, kesesuaian tugas teknologi, kondisi yang memfasilitasi, dan 

computer anxiety. Adapun penjelasan masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 



1. Kinerja Individual Karyawan 

Kinerja individual karyawan dalam penelitian ini adalah sebagai variabel 

dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel independen. Instrumen kinerja individual karyawan terdiri 

dari delapan butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert dengan 

lima skor, skala terendah (skor 1) menunjukkan kinerja individual karyawan 

“sangat tidak setuju”, sedangkan skala tertinggi (skor 5) menunjukkan kinerja 

individual karyawan “sangat setuju”. 

2. Kesesuaian Tugas teknologi 

Kesesuaian tugas teknologi dalam penelitian ini adalah sebagai variabel 

independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen.Instrumen kesesuaian tugas 

teknologi terdiri dari delapan butir pertanyaan yang diukur menggunakan 

skala likert dengan lima skor, skala terendah (skor 1) menunjukkan 

kesesuaian tugas teknologi yang “sangat tidak setuju”, sedangkan skala 

tertinggi (skor 5) menunjukkan kesesuaian tugas teknologi yang “sangat 

setuju”. 

3. Kondisi yang Memfasilitasi 

Kondisi yang Memfasilitasi dalam penelitian ini adalah sebagai variabel 

independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen.Instrumen Kondisi yang 

Memfasilitasi terdiri dari delapan butir pertanyaan yang diukur menggunakan 

skala likert dengan lima skor, skala terendah (skor 1) menunjukkan Kondisi 



yang Memfasilitasi yang “sangat tidak setuju”, sedangkan skala tertinggi 

(skor 5) menunjukkan Kondisi yang Memfasilitasi yang “sangat setuju”. 

4. Computer Anxiety 

Computer Anxiety dalam penelitian ini adalah sebagai variabel 

independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen.Instrumen Computer Anxiety 

terdiri dari sepuluh butir pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert 

dengan lima skor, skala terendah (skor 1) menunjukkan Computer Anxiety 

yang “sangat tidak setuju”, sedangkan skala tertinggi (skor 5) menunjukkan 

Computer Anxiety yang “sangat setuju”. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengujian 

kualitas data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. 

1. Pengujian Kualitas Data. 

Uji kualitas pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas 

dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner.Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item 

dinyatakan valid karena rproduct moment> dari rtabel (0,329) pada taraf 

signifikansi 5%. 

 

 



b. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien 

reliabilitas> dari 0,6, seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel. 

Kuesioner dinyatakan reliable jika nilai Conbrach Alpha> dari 0,6. 

2. Pengujian Asumsi Klasik. 

Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. 

a. Uji Normalitas 

Ghozali (2005:110) menyebutkan bahwa uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Cara untuk melihat normalitas dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test. 

Hasil perhitungan uji normalitas dapat diketahui bahwa angka yang 

> 0,05 (0,997> 0,05) ini menjelaskan bahwa data residu hasil estimasi 

menunjukkan penyebaran yang normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan pengujian untuk menentukan apakah 

pada model regresi ditemukan adanya masalah di antara variabel 

independen. Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 

10. Apabila hasil analisis menunjukkan hasil VIF di bawah nilai 10 dan 

tolerance value di atas 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Ghozali, 2005:91).  



Hasil uji perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel yang 

digunakan bebas dari masalah multikolinieritas, yaitu nilai tolerance > 

dari 0,1 dan nilai VIF <dari 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa probabilitas variabel 

lingkungan bisnis, perencanaan strategi, dan inovasi > dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3. Pengujian Hipotesis. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi 

berganda, ujiF, uji t, dan koefisien determinasi (R2). 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

analisis regresi berganda. Adapun dari hasil analisis linier berganda 

dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏1𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑏𝑏2𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝑏𝑏3𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑒𝑒 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Adjusted-R2 sebesar 24% 

sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel kesesuaian tugas 

teknologi, kondisi yang memfasilitasi, dan computer anxiety 

menjelaskan terhadap kinerja perusahaan sebesar 24%,sedangkan 

sisanya sebesar 76% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian  ini. 



c. Uji Signifikansi Simultan(F) 

Dari hasil perhitungan, diperoleh Fhitung (4,688), yang mana > dari 

Ftabel (2,92) dengan probabilitas sebesar 0,008 (p < 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi tersebut adalah fit. 

d. Uji t 

1. Hasil uji t variabel kesesuaian tugas teknologi  memiliki nilai thitung 

(1,997) < dari ttabel (2,037), yang artinya variabel kesesuaian tugas 

teknologi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja individual 

karyawan. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian 

ini tidak terdukung secara statistik dengan taraf signifikansi 0,05, 

yaitu (0,054> 0,05).  

2. Hasil uji t variabel kondisi yang memfasilitasi memiliki nilai thitung < 

ttabel (-1,080 < 2,037), yang artinyavariabel kondisi yang 

memfasilitasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

individual karyawan. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dalam 

penelitian ini tidak terdukung secara statistik dengan taraf 

signifikansi 0,05, yaitu (0,228 > 0,05).  

3. Hasil uji t variabel computer anxiety memiliki nilai thitung < ttabel 

(1,341 < 2,037), yang artinya variabel computer anxiety berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja individual karyawan. Oleh karena 

itu, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini tidak terdukung secara 

statistik dengan taraf signifikansi 0,05, yaitu (0,189> 0,05). 

 



G. Kesimpulan 

1. Variabel kesesuaian tugas teknologi (KTT) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja individual karyawan PT Bengawan Inti Kharisma. Hasil 

ini tidak mendukung hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini.  

2. Variabel kondisi yang memfasilitasi (KYM) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja individual karyawan PT Bengawan Inti Kharisma. Hasil 

ini tidak mendukung hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini.  

3. Variabel computer anxiety (CA) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja individual karyawan PT Bengawan Inti Kharisma. Hasil ini tidak 

mendukung hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini.  

H. Saran 

1. Bagi peneliti sebaiknya terlibat langsung dalam penyebaran kuesioner 

untuk responden dan perlu metode lain dalam pengambilan data seperti 

metode wawancara, agar responden bisa memberikan jawaban yang 

seharusnya dan hasil penelitian tidak bersifat bias. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada beberapa perusahaan, 

agar hasilnya tidak hanya mewakili satu perusahaan saja, dan diharapkan 

menambah sampel penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih 

valid dan kesimpulan dapat digeneralisasikan. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang 

lebih bervariasi denga menambah variabel lainnya yang juga memiliki 

pengaruh terhadap kinerja individual karyawan, agar hasil penelitian 

lebih lengkap dan maksimal. 
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