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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

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) 

Di luar perkembangan tersebut manfaat potensial komputer dalam 

membantu pengambilan keputusan manajerial belum secara penuh dapat 
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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. 

Teknologi informasi meliputi teknologi komputer (computing technology) 

dan teknologi informasi (communication technology) yang digunakan untuk 

memproses dan menyebarkan informasi baik itu yang bersifat financial atau non 

financial (Bodnar dan Hopwood, 1995). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi 

informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk 

menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik 

menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. 

Pemanfaatan teknologi  juga berhubungan dengan perilaku menggunakan 

teknologi tersebut untuk menyesuaikan tugas. Teori sikap dan perilaku (theory of 

attitudes and behavior) dari Triandis (1980) menyatakan bahwa pemanfaatan 

personal komputer (PC) oleh pekerja yang memiliki pengetahuan di lingkungan 

yang dapat memilih (optional) akan dipengaruhi oleh perasaan individual (affect) 

terhadap penggunaan komputer personal, norma sosial (social norm) dalam tempat 

kerja yang memperhatikan penggunaan komputer personal, kebiasaan (habit) 
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sehubungan dengan penggunaan komputer, konsekuensi individual yang 

diharapkan (consequencies) dari penggunaan komputer personal dan kondisi yang 

memfasilitasi (facilitation conditions) dalam lingkungan yang kondusif dalam 

penggunaan PC 

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 
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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. 
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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)”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini mengenai pengaruh 

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

faktor sosial terhadap kinerja individual karyawan. Maka berdasarkan latar 

belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Apakah computer anxiety berpengaruh  terhadap kinerja individual karyawan? 

b. Apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap kinerja individual 

karyawan? 

c. Apakah konsekuensi jangka panjang berpengaruh terhadap kinerja individual 

karyawan? 

d. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap kinerja individual karyawan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis : 

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 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi bahan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam mengenai Pengaruh 

ComputerAnxiety, Kondisi Yang Memfasilitasi, Konsekuensi Jangka Panjang, 

dan Faktor sosial Terhadap Individual Kinerja Karyawan. 
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2. Kegunaan Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah untuk lebih 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya di DP2KAD sehingga 

dapat meningkatkan tanggung jawab kinerja individual dengan memanfaatkan 

teknologi-teknologi yang lebih modern saat ini. 

3. Kegunaan Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga regulator lainnya dalam 

meningkatkan tanggungjawab kinerja instansi pemerintah serta penerapan 

teknologi informasi di masa yang modern ini. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pemandu uraian-uraian mengenai isu penelitian dan 

permasalahan yang timbul sehingga mendorong penelitian ini dilakukan. Bab ini 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan diuraikan tori-teori dan penelitian terdahulu berkaitan 

dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka 
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pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Di dalam kerangka 

pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel bebas dan variabel terikat 

dari penelitian ini.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi 

variabel penelitian dan definisi operasional, jenis penelitian, penentuan sampel, 

metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dibahas objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, 

dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji validitas, 

reliabilitas, Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.  

BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 


