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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi informasi telah 

menjadi pilihan utama dalam organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan 

keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai merambah ke berbagai 

bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Peranan 

teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan dapat dipahami karena 

sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem 

informasi dengan penggunaan komputer. Penyelesaian suatu pekerjaan akan 

lebih cepat dan menghasilkan output yang relevan dan akurat terutama dalam 

hal pemrosesan dan pengolahan data yang berhubungan dengan kegiatan 

organisasi (Wilkinson dan Cerullo, 1997 dalam Amalia, 2010). 

Penelitian Mahmood dan Mann (Rahmawati, 2008) memberikan bukti 

secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan 

kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Teknologi 

informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi untuk memperbaiki 

performa individu dan organisasi, oleh sebab itu banyak pengambil keputusan 

menginvestasikan dananya untuk teknologi informasi. Dengan demikian 
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pemakai atau pengguna merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari 

keberhasilan penerapan suatu teknologi. 

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya 

sebagai sarana atau alat. Namun demikian keberadaannya sangat penting dan 

sangat signifikan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja, 

menghemat waktu, tenaga, pikiran, serta mempercepat arus informasi bagi para 

pimpinan untuk mengambil keputusan. Manajer menggunakan teknologi 

informasi untuk memperoleh, memproses dan mentransfer informasi sehingga 

mereka dapat mengambil keputusan secara efektif. Pemanfaatan teknologi 

informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem 

informasi dalam melaksanakan tugasnya (Fabrianie, 2013).  

Irwansyah yang dikutip Jumaili (2005) mengemukakan bahwa 

penggunaan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya 

mempertimbangkan pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang 

diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan 

secara maksimal oleh individu pemakai sistem informasi, sehingga sistem 

informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja 

individual. 

Menurut Nelson (Sari, 2008) diterimanya suatu teknologi komputer 

tergantung pada teknologi itu sendiri, tingkat skill, dan expertise dari individu 

yang menggunakannya. Bagi perusahaan aplikasi teknologi yang tepat akan 

mendatangkan competitive advantage, sedangkan keahlian yang dimiliki akan 

meningkatkan kinerja individu yang bersangkutan. 
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Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam 

perusahaan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh 

keunggulan kompetitif. Informasi telah menjadi aktiva tidak berwujud, yang 

jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk meningkatkan sumber-

sumber perusahaan lainnya. Karena itu banyak perusahaan yang mulai 

mengembangkan dan memberikan perhatian khusus pada teknologi informasi 

sebagai sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi 

secara efektif. Salah satu bentuk perhatian ini adalah penggunaan sistem 

informasi berbasis komputer untuk memperlancar arus informasi perusahaan. 

Masalah yang biasanya terjadi dalam pemakaian paket software adalah tidak 

kompatibelnya sistem dengan proses bisnis dan informasi yang diperlukan 

organisasi (Janson dan Subramanian, 1996; Lucas, Walton, dan Ginzberg, 

1998). Ketidaksesuaian antara software aplikasi dengan proses bisnis dapat 

menimbulkan masalah signifikan bagi pemakai. Perusahaan yang mengubah 

proses bisnisnya agar sesuai dengan aplikasi software sistem informasi, 

menyebabkan pemakai harus mempelajari cara baru lagi untuk mengatasi 

kompleksitas software dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Kesulitan 

teknis yang mengganggu dalam software, masalah interfacing dalam sistem, 

dan kesulitan dalam hardware dapat membuat pemakai frustrasi dan 

menurunkan tingkat kepuasan pemakai. 

Dalam penggunaan teknologi informasi tentunya diperlukan 

kepercayaan terhadap sistem informasi tersebut, karena dengan begitu berarti 

pemakai mempunyai keyakinan bahwa sistem tersebut memang dapat 
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membantu dalam penyelesaian pekerjaannya. Sistem yang berkualitas tinggi 

akan mempengaruhi kepercayaan pemakai bahwa dengan sistem tersebut 

tugas-tugas yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan 

cepat. Karena tugas-tugas relatif lebih mudah dan cepat dikerjakan maka 

diharapkam kinerja juga meningkat (Jumaili, 2005). 

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah karyawan Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, dimana sampel adalah pegawai 

pengguna teknologi informasi yang berbasis komputer yang bekerja pada 

perusahaan tersebut. Tempat ini dijadikan sasaran penelitian karena dalam 

Kantor Pelayanan Pajak harus selalu memberikan pelayanan prima kepada 

wajib pajak yang mana wilayah kerjanya meliputi dua Kabupaten yaitu 

Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Organisasi pelayanan publik 

sebagai fokus dalam ilmu administrasi negara selalu mengaitkan segala sumber 

daya yang cukup penting adalah informasi. Oleh karena itu, diperlukan 

penggunaan teknologi informasi yang baik di dalam perusahaan publik. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fabrianie (2013) telah 

melakukan penelitian Pengaruh Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, dan Kepercayaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual 

(Survei pada Pegawai Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo). Hasil dari 

penelitian menyimpulkan bahwa teknologi informasi, pemanfaatan teknologi 

informasi dan kepercayaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual. Perbedaan peneilitian ini terdapat pada tempat, waktu dan 

penambahan satu variabel. 



5 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang judul “PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, EFEKTIVITAS 

PENGGUNAAN DAN KEPERCAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL (Survei pada KPP Pratama 

Sukoharjo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini 

adalah 

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individual? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual? 

3. Apakah efektivitas penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

kinerja individual? 

4. Apakah kepercayan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

individual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Untuk menguji apakah teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap 

kinerja individual. 
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2. Untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh 

terhadap kinerja individual. 

3. Untuk menguji apakah efektivitas penggunaan teknologi informasi 

memiliki pengaruh terhadap kinerja individual. 

4. Untuk menguji apakah kepercayaan teknologi informasi memiliki pengaruh 

terhadap kinerja individual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat untuk berbagai pihak, anatara lain  

1. Kegunaan Praktis  

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan suatu bentuk pembelajaran mahasiswa 

untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah 

dalam dunia nyata sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti.  

b. Bagi Instansi Terkait 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan distribusi 

praktis bagi perusahaan/instansi dan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui pengaruh teknologi informasi, pemanfaatan teknologi 

informasi, efektivitas penggunaan dan kepercayaan teknologi informasi 

terhadap kinerja individual sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam peningkatan kualitas kinerja perusahaan/instansi. 
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c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya. 

2. KegunaanTeoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna bagi perkembangan keilmuan akuntansi 

khususnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur, dan 

terperinci. Demikian pula dalam penelitian ini, sistematika pembahassan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, 

dan sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar 

penelitian yang meliputi teknologi informasi, system 

informasi direktorat jenderal pajak, pemanfaatan teknologi 

informasi, efektivitas penggunaan, kepercayaan teknologi 
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informasi dan kinerja individual, penelitian terdahulu, 

hipotesis penelitian, rerangka pemikiran 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian,  sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data. 

BAB IV   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup deskripsi obyek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan penelitian. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan 

saran saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 


