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ABSTRAKSI 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Efektivitas penggunaan, Kepercayaan dan 
Umur Terhadap Kinerja Individual dalam menggunakan Teknologi Sistem Informasi 
Akuntansi Adapun populasi yang digunakan sebagi sampel adalah 3 pasar swalayan terbesar 
di kabupaten wonogiri.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan jenis data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada calon responden 
atas pertanyaan yang berhubungan dengan pengaruh efektivitas penggunaan, kepercayaan dan 
umur terhadap  kinerja individual dalam penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi 
pada pasar swalayan.variabel independen adalah efektivitas, kepercayaan dan umur dan 
variabel dependennya kinerja individual.  
Dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, sekaligus 
terbebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas  
dan uji asumsi  klasik didapatkan bahwa data baik dan tidak bias. Sedangkan hasil pengujian 
menunjukkan bahwa Efektivitas penggunaan, Kepercayaan dan Umur berpengaruh  positif  
terhadap  Kinerja  Individual. 
 
Kata kunci: Efektivitas Penggunaan, Kepercayaan, Umur Dan Kinerja Individual 

 

A. LATAR BELAKANG 

Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh informasi 

yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data 

keuangan dari suatu perusahaan. Agar data keuangan yang ada dapat dimanfaatkan baik 

oleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan, maka data tersebut perlu disusun 

dalam bentuk yang sesuai. Untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam 

bentuk yang sesuai juga, diperlukan suatu sistem yang mengatur arus dan pengelolaan 

data akuntansi dalam perusahaan (Baridwan, 1985 : 1). 

Sistem informasi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah 

data keuangan menjadi sistem informasi atau laporan keuangan yang ditujukan kepada 

pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Winarno, 1994 : 9). Data diolah 

menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer. Sistem 

informasi akuntansi memanfaatkan sumberdaya yang ada didalam perusahaan. Sumber 

daya berupa karyawan, mesin otomatis, komputer dan sumber daya lainnya. 

Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang sistem informasi membawa 

pengaruh terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam 



 
 

 
 

pengelolaan bisnis pasar swalayan. Pasar swalayan merupakan bisnis yang bergerak 

dalam bidang perdagangan eceran sebagaimana halnya toko kelontong yang tersebar 

dimana-mana. Kelengkapan barang yang dijual, sistem pengelolaan dan sarana yang 

disediakan membuatnya berbeda dengan toko kelontong dan juga dengan pasar 

tradisional. 

Aagar dapat membuat keputusan secara cepat dan akurat, maka pasar swalayan 

membutuhkan teknologi sistem informasi untuk menampung seluruh informasi yang ada. 

Penerapan teknologi sistem informasi dalam perusahaan khususnya pasar swalayan, 

apabila  dimanfaatkan secara maksimal oleh individu pemakai teknologi sistem informasi. 

akan menyebabkan kurangnya manfaat yang diberikan oleh teknologi sistem informasi 

tersebut, khususnya dalam meningkatkan kinerja individual. Keberhasilan sistem 

informasi suatu perusahaan khususnya pasar swalayan, tergantung bagaimana sistem itu 

dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang 

digunakan. Goodhue dalam Jumaili (2005 : 725) menyatakan bahwa jika evaluasi 

pemakai atas teknologi cocok dengan kemampuan dan tuntutan dalam tugas pemakai, 

maka akan memberikan dorongan pemakai memanfaatkan teknologi.  

Evaluasi pemakai digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan dan 

kualitas jasa system informasi yang dihubungkan dengan kecocokan tugas-tugas dengan 

teknologi. Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja 

individu diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa teknologi sistem informasi 

berbasis komputer yang digunakan dapat dipakai untuk mengendalikan kinerja bawahan. 

Kepercayaan adalah hal yang diperlukan oleh pemakai teknologi system informasi agar 

pemakai tersebut merasa bahwa teknologi system informasi yang diterapkan dapat 

meningkatkan kinerja individual dalam menjalankan kegiatan dalam perusahaan, 

khususnya pasar swalayan.  

Handoko (1999) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk 

memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. variabel efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi menjelaskan variabel kinerja individual dengan 

arah yang positif. 



 
 

 
 

Goodhue dalam Jumaili (2005) mengemukakan bahwa kepercayaan terhadap 

teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja individual diperlukan oleh 

manajemen untuk memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis komputer tersebut 

dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. variabel kepercayaan terhadap 

teknologi sistem informasi mampu menjelaskan variabel kinerja individual dengan arah 

yang positif. 

Plude dan Hoyer dalam Jogiyanto (2007) Umur merupakan faktor intrinsik yang 

diyakini mempengaruhi penggunaan sistem informasi. Perbedaan umur akan berhubungan 

dengan kesulitan di dalam memproses stimuli kompleks dan mengalokasikan perhatian 

kepada informasi. Variabel umur terhadap pengguna teknologi sistem informasi 

menjalaskan variabel kinerja individual dengan arah yang positif.   

Sutemeister dalam Srimulyo (1999) mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja 

individual dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 1) faktor kemampuan meliputi  

pengetahuan berupa pendidikan, pengalaman, latihan, dan minat, 2) faktor keterampilan 

meliputi kecakapan dan kepribadian berupa faktor motivasi seperti lingkungan keluarga 

dan tempat tinggal. Fisiologis (persepsi) dan egoistis (sifat egois) Penilaikan kinerja pada 

dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia dalam melakukan peran yang 

dimainkannya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan pokok dalam penelitian 

kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil 

yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal 

yang dituangkan dalam anggaran. Pengertian kinerja atau prestasi diberikan batasan oleh 

Majer sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lowler 

menyatakan bahwa kinerja adalah succesfull role achievement yang diperoleh seseorang 

dari perbuatan-perbuatannya. yang berarti bahwa efektivitas, kepercayaan dan umur akan 

teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja individual.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah di lakukan oleh Sari 

(2009) yaitu untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dan Kepercayaan 

Terhadap Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pada Pasar 

Swalayan  di Kota Denpasar. Variabel-varibel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi dan kepercayaan terhadap teknologi 



 
 

 
 

sistem informasi sebagai variabel Independen. Variable Dependen adalah kinerja 

individual. 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sari (2009) yaitu tempat yang diteliti, periode penelitian, serta penambahan variable 

independen yaitu umur dengan judul :”Pengaruh Efektivitas Penggunaan, 

Kepercayaan Dan Umur Terhadap Kinerja Individual Dalam Penggunaan 

Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Pada Pasar Swalayan Di Kabupaten 

Wonogiri”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap 

kinerja individual?  

2. Apakah kepercayaan akan teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual? 

3. Apakah umur penggunaan teknologi sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi berpengaruh 

terhadap kinerja individual.  

2. Untuk mengetahui kepercayaan akan teknologi sistem informasi berpengaruh 

terhadap kinerja individual.  

3. Untuk mengetahui umur penggunaan teknologi sistem informasi berpengaruh 

terhadap kinerja individual.  

 

D. Tinjauan Pustaka  



 
 

 
 

1. Pengertian sistem informasi  

Sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi komputer di dalam 

organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi “berbasis 

komputer” merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat (Jusuf Amir 

Abadi dan Tambunan M. Rudi, 2001 : 4). 

Hall James A. (2009 : 9) mendefinisikan sistem informasi (information system) 

adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi 

informasi dan didistribusikan ke para pengguna. 

2. Teknologi sistem informasi  

Sutarman (2009 : 13) teknologi sistem informasi adalah sebuah sistem yang 

mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem 

informasi terdiri atas input (data, intruksi) dan output (laporan, kalkulasi). Teknologi 

adalah sebuah alat, teknologi disini adalah berupa komputer, sistem informasi itu 

sendiri. Teknologi sebuah alat yang digunakan untuk memproses input menjadi output. 

Teknologi sistem informasi suatu perusahaan atau organisasi akan membantu 

penyediaan informasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan manajer dalam 

pengambilan keputusan.  

Teknologi sistem informasi 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).  

3. Efektivitas Terhadap Teknologi Sistem Informasi 

Jumaili (2005) mengemukakan bahwa secara umum, efektivitas penggunaan 

atau pengimplementasian teknologi system informasi dalam suatu perusahaan dapat 

dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan 

menginterpretasikan data tersebut. Data dalam sistem informasi tersebut seharusnya 

merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit perusahaan atau organisasi sehingga 

dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam perusahaan. Jumlah sarana 



 
 

 
 

komputer dalam perusahaan juga sangat mempengaruhi dalam pencapaian efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi dalam perusahaan. Dengan lebih banyak 

fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakai, maka akan semakin memudahkan 

pemakai mengakses data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas individu dalam 

perusahaan atau organisasi. Diharapkan dengan penggunaan teknologi sistem 

informasi, individu dari perusahaan atau organisasi yang merupakan pemakai system 

tersebut dapat menghasilkan output yang semakin baik dan kinerja yang dihasilkan 

tentu akan meningkat (Jumaili, 2005). 

4. Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi 

Goodhue dalam Jumaili (2005:213-236) mengemukakan bahwa kepercayaan 

terhadap teknologi sistem informasi dalam mengevaluasi kinerja individual diperlukan 

oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem informasi yang berbasis komputer 

tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan.  Keberhasilan sistem 

informasi suatu perusahaan sangatlah penting karena dengan adanya kepercayaan itu, 

kinerja individual akan merasa yakin dalam melakukan pekerjaannya dan akan 

mendapat hasil yang maksimal.  Kepercayaan adalah hal yang diperlukan bagi pemakai 

sistem informasi agar dia merasakan teknologi sistem informasi yang baru dapat 

meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan kegiatan organisasi atau perusahaan 

5. Umur Terhadap Teknologi Sistem Informasi 

Umur merupakan faktor intrinsik yang diyakini mempengaruhi penggunaan 

sistem informasi baru. Perbedaan umur akan berhubungan dengan kesulitan di dalam 

memproses stimuli kompleks dan mengalokasikan perhatian kepada informasi (Plude 

dan Hoyer dalam Jogiyanto, 2007).  

6. Kinerja Individual 

Pengertian kinerja atau prestasi diberikan batasan oleh Majer sebagai 

kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lowler menyatakan 

bahwa kinerja adalah succesfull role achievement yang diperoleh seseorang dari 

perbuatan-perbuatannya. Dari batasan tersebut, As’ad menyimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil yang dicapai seseorang menurut aturan yang berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan (As’ad, 1991). 



 
 

 
 

 Menurut Kalbers dan Forgarty dalam Udiyana (2000), Kinerja didefinisikan 

sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan melalui atasan langsung, rekan 

kerja, diri sendiri dan bawahan langsung. Kinerja dapat menjadi maju dan mencapai 

tingkat yang paling baik dengan mengidentifikasi dan menganalisa aktivitas kerja.  

 

E. Kerangka Penelitian 

Dalam penelitian ini Efektivitas, kepercayaan, umur Sistem Informasi Akuntansi 

diukur melalui Kemampuan Menyelesaikan Tugas, Ketersediaan Teknologi, Keamanan 

Sistem Teknologi, Pemeliharaan Teknologi, Kompleksitas Sistem dan Faktor Sosial yang 

menjadi prinsip untuk mengevaluasi suatu sitem. Sementara itu Kinerja Individual sendiri 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor motivasi seperti kondisi sosial, fisiologi dan 

egoistis para pegawai, serta faktor kemampuan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. 

untuk mendapatkan gambaran dalam memahami masalah dengan lebih mudah, peneliti 

akan menyajikan kerangka penelitian. kerangka penelitian ini disajikan dalam bentuk 

skema atau gambaran yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel yaitu sebagai 

berikut: 

                                            GAMBAR 

Model Penelitian 

                                                       

 

 H1  

  H2  

  

 H3 

  

 

 

Efektifitas 

Kinerja 

Individual 
Kepercayaan 

Umur 



 
 

 
 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey, dengan memberikan 

kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan yang disusun 

secara tertulis. Kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang berupa jawaban 

dari responden. Data kuesioner terdiri dari profil responden dan beberapa item 

pertanyaan.  

2. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Sampel 

Menurut Supranto (2004:76) Populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dirancang untuk mengamati dan 

menganalisis pengaruh faktor intrinsik terhadap penggunaan teknologi informasi dalam 

mendukung kinerja individual.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pasar swalayan di 

Wonogiri yaitu Swalayan Baru, Swalayan Luwes, dan Swalayan Rolan. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode purposive sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random, atau 

daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2006 : 139-140). 

Penentuan sampel dari penelitian ini adalah dengan pendekatan metode non probability 

sampling yaitu purposive sampling dengan kriteria :  

1. Pasar swalayan terbesar yang berada di Kabupaten Wonogiri sebanyak 3 pasar 

swalayan.  

2. Karyawan yang bekerja pada pasar swalayan di Kabupaten Wonogiri dengan 

jumlah keseluruhan sebanyak 535 karyawan.  

3. Karyawan yang bekerja dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi 

Akuntansi meliputi : a). Supervisor, b). Kasir, c). Gudang, keseluruhan total 56 

kuesioner data yang diperoleh  sebanyak  45   kuesioner dari 50  kuesioner. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka anggota populasi yang 

digunakan sebagai sampel adalah sebanyak 3 pasar swalayan dengan 50 buah 

kuesioner yang disebar pada masing-masing pasar swalayan adalah 20 orang pada 

pasar swalayan baru, 22 orang pada pasar swalayan luwes, 8 orang pada pasar 



 
 

 
 

swalayan rollan. Pengujian Instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas, serta 

pengujian asumsi klasik, yang meliputi uji he teroskedastisitas, uji normalitas, uji 

multikolinieritas. 

 

G. Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Efektivitas Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Individual 

Variabel efektivitas pengguna teknologi sistem informasi diketahui nilai thitung 

(2,289) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,027 

< ?  = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap kinerja individual.  

 Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini 

mendukung hipotesis alternatif yang dikembangkan (H1), yaitu bahwa efektivitas 

penggunaan teknologi sistem informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

kinerja individual. Apabila efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi semakin 

meningkat, maka kinerja individual akan semakin meningkat pula. Hal ini bermakna 

pada pasar swalayan di Kabupaten Wonogiri, variabel efektivitas penggunaan 

teknologi sistem informasi mampu menjelaskan variabel kinerja individual. Hasil ini di 

dukung dengan penelitian yang telah dilakukan  oleh (Ghozali, 2009:88) 

2. Pengaruh Kepercayaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Individual 

Variabel kepercayaan teknologi sistem informasi diketahui nilai thitung (3,306) 

lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,002 < ?  = 

0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

kinerja individual.  

Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis alternatif yang dikembangkan (H1) yaitu bahwa kepercayaan terhadap 

teknologi sistem informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja 

individual. Apabila kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi semakin 



 
 

 
 

meningkat, maka kinerja individual akan semakin meningkat pula. Hasil ini didukung 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jumaili (2005). 

3. Pengaruh Umur Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Individual 

Variabel umur pengguna teknologi sistem informasi diketahui nilai thitung 

(2,152) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,037 

> ?  = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap kinerja individual. 

Dari pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis alternatif yang dikembangkan (H1) yaitu bahwa umur terhadap penggunaan 

teknologi sistem informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja 

individual. Apabila umur terhadap penggunaan teknologi sistem informasi semakin 

tringgi, maka kinerja individual akan semakin meningkat pula. Hasil ini di dukung 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Morris, dkk dalam Jogiyanto (2007). 

 

H. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas pengguna teknologi sistem informasi mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja individual 

Hal ini didukung : 

a. Koefisien regresi efektivitas pengguna teknologi sistem informasi (X1) positif 

sebesar 0,663. 

b. Hasil uji t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel (2,289 > 2,021) atau t.sig 

(0,027) lebih kecil dari 0,05 (? ). 

2. Kepercayaan teknologi sistem informasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

individual. 

Hal ini didukung : 

a. Koefisien regresi kepercayaan teknologi sistem informasi (X2) positif sebesar 

0,296. 



 
 

 
 

b. Hasil uji t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel (3,306 > 2,021) atau t.sig 

(0,002) lebih kecil dari 0,05 (? ). 

3. Umur pengguna teknologi sistem informasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

individual. 

Hal ini didukung : 

a. Koefisien regresi umur pengguna teknologi sistem informasi (X3) positif sebesar 

1,512. 

b. Hasil uji t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel (2,152 < 2,021) atau t.sig 

(0,037) lebih besar dari 0,05 (? ). 

4. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 10,253 > 2,84 dan nilai 

signifikansi = 0,000 < ?  = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, sehingga variabel 

efektivitas pengguna teknologi sistem informasi, kepercayaan teknologi sistem 

informasi, dan umur pengguna teknologi sistem informasi berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kinerja individual.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dialami oleh, 

namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. 

Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Sampel dalam penelitian ini hanya diambil dari karyawan pasar swalayan di Wonogiri 

yaitu Swalayan Baru, Swalayan Luwes dan Swalayan Rolan 

2. Keterbatasan metode survei menggunakan kuestioner yaitu bahwa peneliti tidak dapat 

mengontrol jawaban responden, maka bisa saja terjadi pengisian kuesioner bukan oleh 

responden yang bersangkutan.  

3. Dimungkinkan masih adanya variabel lain selain efektivitas pengguna teknologi sistem 

informasi, kepercayaan teknologi sistem informasi, dan umur pengguna teknologi 

sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja individual. 

 

  



 
 

 
 

C. Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah srbagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya responden diperluas lagi tidak hanya karyawan di 

tiga pasar swalayan saja, tetapi dapat memperluas sampel pada karyawan pasar 

swalayan yang lain dan menggunakan metode pemilihan sampel yang lainnya, 

sehingga daya generalisasi hasil penelitian dapat diperbesar. 

2. Penelitian ini didasarkan untuk menggunakan metode wawancara atau abservasi 

langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat dikontrol sehingga 

tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden terhadap instrumen penelitian yang 

digunakan.  
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