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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap perusahaan menginginkan perusahaannya terus maju dan 

semakin berkembang, maka perusahaan menggunakan sistem teknologi 

informasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Sistem teknologi 

informasi adalah hal yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasionalnya. Sistem informasi merupakan salah 

satu cara agar perusahaan dapat memberikan keunggulan kompetitif dan 

mampu bersaing dengan para kompetitornya.  

Peningkatan kinerja pegawai mela lui sistem teknologi informasi 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan sehingga fungsi–fungsi 

dari organisasi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Teknologi yang 

lazim digunakan oleh perusahaan adalah teknologi berbasis komputer. 

Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang sistem informasi 

membawa pengaruh terhadap hampir semua as pek dalam pengelolaan 

bisnis (Sari, 2009). Dengan penggunaan teknologi informasi berbasis 

komputer perusahaan dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi data, 

mengakses data dan menginterprestasikan data yang diintegrasi ke seluruh 

unit perusahaan. sehingga manajer dapat lebih mudah memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat yang dapat digunakan 
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untuk melakukan perencanaan, pengangaran dan pengambilan keput usan 

yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja (Yunita, 2011).  

Perkembangan teknologi informasi  memiliki dampak yang 

signifikan, terutama terhadap sistem informasi akuntansi didalam suatu 

organisasi bisnis. Dampak yang nyata dirasakan adalah pemrosesan data 

yang mengalami perubahan dari sistem manual digantikan oleh komputer 

sebagai alat pemrosesan data. Sistem akuntansi berbasis komputer 

dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Ini 

merupakan serangkaian prosedur dimana data dikumpulkan dan diproses 

menjadi informasi, dan didistribusikan ke para pemakai.  

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan kunci 

pokok yang harus diperhatikan segala kebutuhannya. Sebagai kunci 

pokok, teknologi informasi akan menentukan keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan. Kepercayaan terhadap teknologi informasi dalam 

mengevaluasi kinerja individu diperlukan oleh perusahaan untuk 

memastikan bahwa teknologi sistem informasi berbasis komputer yang 

digunakan dapat dipakai untuk mengendalikan kinerja individual pegawai 

perusahaan. 

 Kepercayaan adalah hal yang diperlukan oleh pemakai teknologi 

sistem informasi agar pemakai tersebut merasa bahwa teknologi sistem 

informasi yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja individual dalam 

menjalankan kegiatan dalam perusahaan. Kepercayaan pegawai terhadap 

teknologi informasi akan menentukan apakah sistem teknologi informasi 
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tersebut dipercaya dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai 

dengan kebutuhan tugas mereka. Dengan adanya kepercayaan yang 

dimiliki pegawai perusahaan, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai 

melalui kepercayaan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi 

yang dimiliki oleh perusahaan. Penggunaan teknologi informasi dan 

kepercayaan pegawai menggunakan teknologi informasi dalam 

menjalankan sistem perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

pegawai.  

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan 

diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban 

suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu 

kebijakan operasional yang diambil (Nasir dan Oktari, 2011).  Penerapan 

sistem informasi dan teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika 

dapat meningkatkan kinerja pegawai, yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya penerapan sistem 

informasi dan teknologi informasi tersebut perusahaan perlu 

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu menjalankan 

teknologi sistem informasi yang diberlakukan oleh perusahaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

efektivitas penggunaan teknologi informasi dan kepercayaan teknologi 

informasi terhadap kinerja pegawai  serta mencari variabel mana yang 

berpengaruh. Hasil analisis Sari (2009)  menunjukkan bahwa variabel 
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efektivitas penggunaan dan kepercayaan teknologi secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, artinya 

semakin tinggi nilai kedua variabel bebas tersebut maka semakin tinggi 

pula kinerja pegawai.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya, 

maka penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1.  Apakah terdapat pengaruh efektivitas penggunaan teknologi 

informasi terhadap kinerja pegawai di kantor PDAM Surakarta ? 

2.  Apakah terdapat pengaruh kepercayaan teknologi informasi 

terhadap kinerja pegawai di kantor PDAM Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk menguji pengaruh efektivitas penggunaan teknologi 

informasi terhadap kinerja pegawai di kantor PDAM Surakarta. 

2.   Untuk menguji pengaruh kepercayaan teknologi informasi 

terhadap  kinerja pegawai di kantor PDAM Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

1.  Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebagai evaluasi 

perusahaan dimasa mendatang.  

2.  Bagi Penelitian Lebih Lanjut 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian berikutnya. 

3.       Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh efektivitas penggunaan dan kepercayaan sistem 

teknologi informasi terhadap kinerja pegawai bagi suatu 

perusahaan. 

4.       Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi untuk para 

akademisi bagi pengembangan konsep teori pengaruh efektivitas 

penggunaan dan kepercayaan sistem teknologi informasi terhadap 

kinerja pegawai. 
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E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah memberikan gambaran secara menyeluruh 

dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab. 

Bab I  : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian.  

 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka membahas landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis.  

 BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, variabel dan 

pengukuran variabel, serta alat analisis data. 

 BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab pembahasan membahas hasil pelaksanaan penelitian, 

pengujian data, analisis data, hasil data dan 

pembahasannya,  

 BAB V : PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


