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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the influence of computer anxiety, conditions that 

facilitate the long-term consequences, and social factors on the performance of individual employees 

Department of Revenue and the Regional Asset Wealth Management in Karanganyar. The sample in 

this study were employees of the Department of Revenue and Asset Wealth Management area using 

computers to accomplish tasks.Technical analysis of the data used in this research is to test the validity 

and reliability, the classical assumption test, multiple regression analysis, f-test, t-test and test of the 

coefficient of determination (R²).The results showed that: (1) social factors have a significant effect on 

the performance of individual employees, Because the questionnaire results showed that respondents 

feel the environment in which they work to support the work with the help of information technology; 

(2) the long-term consequences affect the performance of individual employees this allows the 

relationship between employees with information technology it is bustling used so that the respondents 

feel that the use of information technology will have a positive impact for the future; (3) the conditions 

that facilitate the effect is not significant likelihood of weak ties is because in terms of the conditions 

that facilitate the measurement of the lack of facilities that allow employees to export more on 

information technology; (4) computer anxiety effect is not significant it is likely influenced by culture 

conditions. 

Keywords: computer anxiety, conditions that facilitate the long-term consequences, social factors, 

the performance of individual employees 

ABSTRAKSI 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh computer anxiety, kondisi yang 

memfasilitasi, konsekuensi jangka panjang, dan faktor sosial terhadap kinerja individual karyawan 

pada instansi pemerintah DPPKAD kabupaten karanganyar. Sampel dalam penelitian ini adalah 

pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah yang menggunakan komputer 

dalam menyelesaikan tugasnya. Metode Penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji koefisien determinasi 

(R²), uji-f, uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor sosial berpengaruh terhadap kinerja 

individual karyawani; (2) konsekuensi jangka panjang berpengaruh terhadap kinerja individual 

karyawan hal ini memungkinkan adanya keterkaitan antara pegawai dengan teknologi informasi yang 

sekarang ini marak digunakan sehingga responden merasa bahwa pemakaian teknologi informasi akan 

berdampak positif untuk masa depan; (3) kondisi yang memfasilitasi tidak berpengaruh kemungkinan 

munculnya hubungan yang lemah ini karena dalam pengukuran hal kondisi yang memfasilitasi tidak 

adanya fasilitas yang memungkinkan pegawai mengekspor lebih tentang teknologi informasi; (4) 

computer anxiety tidakberpengaruhhal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi budaya. 

Kata Kunci: computer anxiety, kondisi yang memfasilitasi, konsekuensi jangka panjang, faktor 

sosial,kinerja individual karyawan. 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan sistem informasi keuangan 

daerah. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan atau memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan 

menyalurkan informasi keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi 

komputer yang dapat mengolah data cepat dan akurat, maka berkembang pula sistem 

informasi yang dapat dihasilkan dan akuntansi. Pengolahan informasi sebenarnya tidak 

harus didasarkan pada komputer. Sistem pengolahan data perusahaan telah banyak 

mengalami perubahan karena munculnya teknologi mainframe. Lingkungan bisnis, 

pengolahan data akuntansi berkembang dan sistem pengolahan manual ke sistem 

pengolahan dengan bantuan teknologi komputer. Saat ini komputer menjadi aspek 

penting dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, karena pemrosesan data 

menjadi lebih cepat, murah, dan tidak banyak membutuhkan tempat. Pengolahan data 

akuntansi dengan bantuan teknologi komputer, diharapkan dapat membantu peningkatan 

kinerja pemakai komputer (Iqbaria, 1994) 

Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untuk 

memperbaiki performa individu dan organisasi, karenanya banyak pengambil keputusan 

menginvestikan dana untuk teknologi informasi. Tetapi harus disadari bahwa investasi di 

bidang teknologi informasi membutuhkan dana yang besar. Roach (1991) dan Strassman 

(1996) memberikan bukti investasi dibidang teknologi informasi membutuhkan dana 

yang besar dan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya dana yang 

dikeluarkan perusahaan dalam investasi dibidang teknologi informasi mengharuskan 

organisasi memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Menurut Teddy Jurnali 

(2001), besarnya dana yang diinvestasikan dan kemungkinan timbulnya resiko dalam 

pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengembangan sistem informasi pada suatu 

organisasi menyebabkan pengembang sistem informasi perlu memahami faktor-faktor 

yang dapat mengarahkan anggota organisasi unruk menggunakan sistem informasi secara 

efektif. Para manajer dan pegawai operasional harus dapat menggunakan aplikasi-aplikasi 

yang tersedia, mempelajari secara langsung aspek perangkat keras dan perangkat lunak 

serta mengadopsi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Pemakaian 

sistem informasi oleh seluruh anggota merupakan salah satu pengukur kesuksesan 

pengembangan sistem informasi pada organisasi yang bersangkutan.  

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. 

Sedangkan penelitian tentang konsekuensi jangka panjang dan faktor sosial 

sebelumnya dilakukan oleh Rahmawati (2008) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan menyatakan faktor sosial bekaitan dengan internalisasi individu dari 

referensi kelompok budaya subyektif dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi 

bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus. Sedangkan 

Konsekuensi jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa 



mendatang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan 

kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Lindawati dan Salamah (2012). 

Penelitian tersebut menguji variabel Kesesuaian Tugas Teknologi, Persepsi Kemanfaatan, 

Kompleksitas, Kondisi yang Memfasilitasi, Kecemasan Berkomputer, dan Keahlian 

Terhadap Kinerja Individual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

dilakukan pada karyawan yang bekerja pada instansi pemerintahan DPPKAD di 

Kabupaten Karanganyar. Penelitian sekarang menguji pengaruh computer Anxiety, 

Kondisi Yang Memfasilitasi, Konsekuensi Jangka Panjang, dan Faktor Sosial terhadap 

Kinerja Individual Karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti 

terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul: 

”PENGARUH COMPUTER ANXIETY, KONDISI YANG MEMFASILITASI, 

KONSEKUENSI JANGKA PANJANG DAN FAKTOR SOSIAL TERHADAP 

KINERJA INDIVIDUAL KARYAWAN (Studi Kasus Pada instansi pemerintah di 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar)”. 

2. Tujuan Penelitian

a. Pengaruh computer anxiety terhadap kinerja individual karyawan

b. Pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap kinerja individual karyawan

c. Pengaruh konsekuensi jangka panjang terhadap kinerja individual karyawan

d. Pengaruh faktor sosial terhadap kinerja individual karyawan

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Individual Karyawan

Kinerja individu didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan 

sesuatu dengan keahlian tertentu. Stephen Robbins mengemukakan bahwa kinerja 

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. 

2. Computer Anxiety

Computer anxiety adalah kecenderungan seseorang menjadi khawatir, cemas, atau 

ketakutan mengenai penggunaan komputer di masa sekarang atau di masa mendatang. 

Kecemasan berkomputer dapat juga 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 anxietyyang 

tinggi akan menyebabkan kinerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan  computer 

anxiety  yang kecil atau tanpa computer anxiety 

. 

3. Kondisi Yang Memfasilitasi

Dalam konteks pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi, kondisi yang 

memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 



pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi. Menurut Triandis (1980) dalam 

Jogiyanto (2008) kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi 

faktor objektivitas yang ada di lingkungan kerja yang memudahkan pemakai dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Dengan diterapkannya sistem teknologi informasi di kalangan 

pemerintah daerah, diharapkan dapat mempermudah semua pekerjaan yang berkaitan 

dengan penggunaan teknologi informasi. 

4. Konsekuensi Jangka Panjang

Hasil yang diperoleh di masa mendatang dengan pemanfaatan komputer, yaitu 

meningkatkan fleksibilitas untuk merubah pekerjaan atau meningkatkan kesempatan kerja 

yang lebih berarti. Beberapa individu, motivasi untuk mengadopsi dan menggunakan 

personal komputer mungkin berhubungan dengan perencanaan di masa mendatang dari 

pada kebutuhan sekarang. Beatty (1986), yang menemukan suatu hubungan positif kuat 

antara konsekuensi jangkapanjang yang dirasakan dan penggunaan nyata sistem 

CAD/CAM. 

Untuk mengetahui pengaruh faktor konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan 

teknologi informasi Thompson et al (1991) mengembangkan enam instrument yaitu: 

a. Menggunakan teknologi informasi menjadikan pekerjaan lebih menantang

b. Menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk

mendapatkan tugas yang lebih disukai dimasa mendatang

c. Menggunakan teknologi informasi membuat pekerjaan lebih bervariasi

d. Menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk

melakukan tugas yang berbeda

e. Menggunakan teknologi informasi akan meningkatkan kesempatan untuk

mendapatkan pekerjaan yang lebih penting sehingga dapat menerapkan

kemampuan yang dimiliki

f. Menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan kesempatan untuk meraih

posisi yang lebih baik.

5. Faktor Sosial

Faktor-faktor sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah internalisasi individual 

yaitu sesama teman sekerja yang menggunakan Personal komputer untuk pengolahan data, 

atasan langsung (supervisor), manager senior serta organisasi itu sendiri terhadap 

penggunaan komputer. Thompson et al (1991) menemukan adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara faktor-faktor sosial pengguna komputer, dimana faktor-faktor sosial 

dijelaskan dalam bentuk besarnya dukungan teman sekerja, manajer senior, pimpinan dan 

organisasi 

Faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yang 

dikembangkan oleh Thompson et al (1991) mencakup pernyataan tentang: 

a. Banyaknya rekan kerja yang menggunakan teknologi informasi khususnya

teknologi komputer dalam melaksanakan tugas/pekerjaan harian

b. Terdapatnya manajer senior/atasan yang membantu/mendorong baik dalam

memperkenalkan maupun dalam memanfaatkan teknologi informasi

c. Perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan/penggunaan teknologi

informasi

C. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari metode analisisnya penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini dalam melakukan pengujiannya menggunakan pengujian 



hipotesis dan menggunakan alat uji statistik dalam memproses data yang didapat dari hasil 

kuesioner. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya 

pengaruh computer anxiety, kondisi yang memfasilitasi, konsekuensi jangka panjang dan 

faktor sosial terhadap kinerja individual karyawan pada DPPKAD kabupaten 

Karanganyar. Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan teori-teori yang 

selanjutnya diuji berdasarkan data yang sudah terkumpul. 

2. Data dan Sumber

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

sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama (Lubis, 

2010:174). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner 

kepada responden. Pengukuran kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala likert 

dengan skor 1 sampai dengan 5 

3. 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 kepada responden untuk dijawabnya. 

Penulis membuat dan membagikan kuesioner mengenai permasalahan yang akan diteliti 

dan responden diminta mengisinya sesuai pendapat dari masing-masing individu. 

D. Analisa Data 

1. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua 

metode yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. UjiValiditas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui tingkah kesahihan masing-masing item 

pertanyaan dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan terhadap seluruh butir pertanyaan 

dalam instrument, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

Teknik yang digunakan adalah korelasi product moment 

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan kuesioner yaitu 

sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat ukur 

yang sama. Peneliti melakukan uji reliabilitasdengan menghitung cronbach alpha dari 

masing-masing instrument dalam suatu variabel 

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S) 

cronbach alpha> 0,60 (Ghozali, 2005:42). 

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan pengujian apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen, jika terjadi korelasi maka terdapat problem 

multikolinearitas. Pengujian yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel. Untuk 

mendeteksi ada atau tidak nya multikolinearitas di dalam model regresi, dapat dilihat dari 

VIF (varian inflation factor) dan nilai tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi > 0,10 atau nilai VIF < 10 

(ghozali, 2005:92). 



TABEL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Computer anxiety 0,625 1.599 Bebas 

Multikolinearitas 

Kondisi Yang Memfasilitasi 0,785 1.274 Bebas 

Multikolinearitas 

Konsekuensi Jangka Panjang 0,460 2.176 Bebas 

Multikolinearitas 

Faktor Sosial 0,569 1.756 Bebas 

Multikolinearitas 

Sumber : data diolah 2014 

diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai tolerance > 0,10 dan VIF 

 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel, bebas dari 

multikolinearitas 

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikansinya. Jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). 

TABEL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Sumber: data diolah 2014 

Berdasarkan IV.15 tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel-variabel bebas tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat karena sig > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel ini bebas dari heteroskedastisitas. 

Variabel thitung Sig Keterangan 

Computer anxiety 1,996 0,052 Bebas Heteroskedastisitas 

Kondisi Yang 

Memfasilitasi 

0,530 0,599 Bebas Heteroskedastisitas 

Konsekuensi 

Jangka Panjang 

-1,120 0,269 Bebas Heteroskedastisitas 

Faktor Sosial 0,965 0,340 Bebas Heteroskedastisitas 



4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda pada hipotesis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam model penelitian ini 

variabel independen yaitu faktor sosial (FS), konsekuensi jangka panjang (KJP), kondisi 

yang memfasilitasi (KYM) dan computer anxiety (CA). sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu kinerja individual karyawan (KIK). 

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Variabel Koefisien thitung Sig 

(constant) 5.181 1.384 0.173 

Computer Anxiety -0,129 -1,247 0,219 

Kondisi Yang Memfasilitasi -0,071 -0,485 0,630 

Konsekuensi Jangka Panjang 0,423 3,292 0,002 

Faktor Sosial 0,624 3,690 0,001 

Adjusted R2 0,550 

Fhitung 15.961 

Probabilitas F 220,355 

Sumber: data diolah 2014 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa FS (faktor sosial) dan KJP (konsekuensi Jangka 

Panjang) berpengaruh positif terhadap KIK (Kinerja Individual Karyawan) dengan 

signifikansi FS (0,001) dan KJP (0,002). Sedangkan KYM (Kondisi Yang Memfasilitasi) dan 

CA (computer anxiety) berpengaruh negatif terhadap KIK (Kinerja Individual Karyawan) 

dengan signifikansi KYM (0,630) dan CA (0,219). Sehingga dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

KIK = 5,181 – 0,129CA – 0,71KYM + 0,423KJP + 0,624FS + e 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 5,181 menyatakan bahwa jika 

variabel independen dianggap konstanta, maka rata-rata KIK sebesar 5,181%. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Nilai 

determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R
2
 karena variabel independen dalam penelitian ini

berjumlah lebih dari dua. 

HASIL UJI R
2

Model R square Adjusted R Square 

1 0,587 0,550 

Sumber: data diolah 2014 

menunjukkan nilai R square sebesar 0,587, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel independent Computer Anxiety (CA), Kondisi Yang Memfasilitasi (KYM), 

Konsekuensi Jangka Panjang (KJP) dan Faktor Sosial (FS) mempengaruhi Kinerja Individual 

Karyawan (KIK) sebesar 58,7% dan sisanya 42,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 



c. Uji F (Signifikansi Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005:127). 

HASIL UJI f 

Maka dari uji F dengan nilai 15,961 dan nilai signifikan 0,000 yang berarti 

dibawah 0,05 maka dapet disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara 

bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. 

d. Uji t

HASIL UJI t 

Variabel Thitung Sig Keterangan 

Computer Anxiety -1,247 0,219 CA Ditolak 

Kondisi Yang Memfasilitasi -0,485 0,630 KYM Ditolak 

Konsekuensi Jangka Panjang 3,292 0,002 KJP Diterima 

Faktor Sosial 3,690 0,001 FS Diterima 

Sumber: data diolah 2014 

Analisis uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini, data dan analisisnya 

sama dengan analisis regresi berganda, dengan kata lain thitung dan nilai signifikansinya 

untuk uji t tersebut sudah dihasilkan ketika dilakukan analisis regresi berganda. Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah computer anxiety (CA), konsekuensi jangka 

panjang (KJP), kondisi yang memfasilitasi (KYM) secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan (berarti atau tidak) terhadap kinerja individual karyawan 

(KIK) 

E. Kesimpulan 

1. Variabel computer anxiety (CA) tidak berpengaruh terhadap kinerja individual

karyawan DPPKAD kabupaten Karanganyar. Hasil ini tidak mendukung hipotesis

pertama (H1) dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya

kecemasan dalam menggunakan komputer, tidak mempengaruhi kinerja individual

karyawan.

2. Variabel kondisi yang memfasilitasi (KYM) tidak berpengaruh terhadap kinerja

individual karyawan DPPKAD kabupaten Karanganyar. Hal ini tidak mendukung 

hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa memadai atau 

tidaknya fasilitas ada di lingkungan kerja karyawan, tidak mempengaruhi kinerja 

individual karyawan. 

3. Variabel konsekuensi jangkapanjang (KJP) berpengaruh terhadap kinerja individual

karyawan DPPKAD kabupaten karanganyar. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H3)

dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi jangkapanjang

memperngaruhi kinerja individual karyawan.

4. Variabel faktor sosial (FS) berpengaruh terhadap kinerja individual karyawan DPPKAD

kabupaten karanganyar. Hasil ini mendukung hipotesis keempat (H4) dalam penelitian

Model 

F hitung Sig 

15,961 0,000 



ini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial mempengaruhi kinerja individual 

karyawan. 

F. SARAN 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti sebaiknya terlibat langsung dalam penyebaran kuesioner untuk

responden dan perlu metode lain dalam pengambilan data seperti metode

wawancara, agar responden bias memberikan jawaban yang seharusnya dan hasil

penelitian tidak bersifat bias.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada beberapa instansi, agar hasilnya

tidak hanya mewakili satu instansi saja, dan diharapkan menambah sample

penelitian sehingga akan diperoleh data yang lebih valid.

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih

bervariasi dengan menambah variabel lainnya yang juga memiliki pengaruh

terhadap kinerja individual karyawan, agar hasil penelitian lebih lengkap dan

maksimal.
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