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PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  

KINERJA INDIVIDUAL 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah fokus pada penggunaan teknologi informasi. 

Penelitian ini menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan 

teknologi informasi diantaranya faktor sosial, perasaan individu, kompleksitas, 

tingkat kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang, kondisi yang 

memfasilitasi dan kinerja individual. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah purposive sampling, dan diperoleh responden 

sebanyak 35 pegawai PKU Muhammadiyah Surakarta bagian keuangan. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Structural Equation 

Model analysis (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa perasaan individu dan 

kondisi yang memfasilitasi memiliki pengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi, sedangkan faktor sosial, kompleksitas, tingkat kesesuaian tugas dan 

konsekuensi jangka panjang tidak berpengaruh terhadap penggunaan teknologi 

informasi. Untuk hipotesis yang terakhir menunjukan bahwa penggunaan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individu. 

  

Kata Kunci :  faktor sosial, perasaan individu, kompleksitas, tingkat kesesuaian 

tugas, konsekuensi jangka panjang, kondisi yang memfasilitasi dan kinerja 

individual. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to obtain the evidence concerning information technology 

uses. This paper draws factors that influence information technology uses such as 

social factor, affect, complexity, job-fit, long-term consequences, facilitating 

condition; and individual performance in the hospital. The research method used 

is purposive sampling method to 35 hospital employees (finance) shared on the 

hospital of PKU Muhammadiyah Surakarta. The Structural Equation Model 

analysis is used to test the hypothesis. The hypothesis test proved that affect, 

facilitating condition have significantly correlated to information technology uses. 

Nevertheless, social factor, complexity, job-fit, long-term consequences have not 

significantly correlated to information technology use. Finally, the last hypothesis 

test proved that information technology uses was positively and significantly to 

individual performance as well.  

 

Keywords:information technology uses; factors that influences information 

technology uses such as social factor, affect, complexity, job-fit, long-term 

consequences, facilitating condition; and individual performance  

 

1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan kinerja individu sangat dipengaruhi faktor kecanggihan 

teknologi. Kecanggihan teknologi akan membantu organisasi atau perusahaan 
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menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk pengambilan 

keputusan yang efektif (Ismail, 2009 dalam Alannita, dkk. 2014). Menurut 

Raymond dan Pare (1992), kecanggihan teknologi pada dasarnya mencerminkan 

jumlah atau keberhasilan kinerja individu sangat dipengaruhi faktor kecanggihan 

teknologi. Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana 

sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para individual pemakainya, dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue, 1995 dalam Safelia, dkk. 

2012). Perusahaan untuk meraih kinerja yang unggul dituntut untuk melakukan 

peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kualitas merupakan aspek 

perangkat lunak dan aspek perangkat keras yang semakin diperlukan dalam porsi 

yang berimbang. Investasi dalam program struktural (teknologi) seiring dengan 

investasi dalam program-program infrastruktur (people) berhubungan secara lebih 

tinggi daripada rata-rata kinerja (Ward, dkk, 1994). Pernyataan ini didukung oleh 

Zahradan Ellor (1993) bahwa ada dua dimensi yang berhubungan langsung secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu orientasi kepemimpinan dan tingkat 

investasi pada aktivitas penelitian, pengembangan dan inovasi. Menurut Lucas 

dan Spitler (1999), agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif 

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja, maka para karyawan 

dalam perusahaan harus dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik, hal 

ini akan berdampak bagi return investasi yang besar jika karyawan dapat 

memanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitasnya. Salah satu aspek 

penting untuk memahami pemanfaatan teknologi adalah dengan mengerti faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Hasil 

penelitian Al-Khaldi dan Wallace (1999) menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi dipengaruhi oleh sikap individual, karakteristik orang (seperti 

pengalaman dalam menggunakan teknologi informasi), kondisi yang 

memfasilitasi (seperti PC access), dan faktor sosial. 

Thompson, dkk (1991) menemukan bahwa ada enam faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi yaitu: faktor sosial (social 

factor), affect, kompleksitas (complexity), kesesuaian tugas (job fit), konsekuensi 

jangka panjang (long-term concequences), dan kondisi yang memfasilitasi 
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(fasiliting condition). Jurnali (2001) menemukan bahwa kecocokan tugas 

berpengaruh positif terhadap kinerja individual akan tetapi tidak dapat 

membuktikan pengaruh positif dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kinerja individual. Hasil penelitian ini tidak mendukung technology acceptance 

model (TAM) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dapat 

mempengaruhi kinerja. Penelitian ini dirancang untuk menguji hubungan antara 

enam faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan kinerja. 

Penelitian ini mencoba menggabungkan dua model di atas (Thompson, dkk, 

1991dan Jurnali, 2001). 

Iranto (2012) dalam Fahmiswari dan Dharmadiaksa (2013) menyatakan 

dalam Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan tahapan manusia melakukan 

suatu tindakan. Secara keseluruhan prilaku seseorang dapat dijelaskan dengan 

mempertimbangkan kepercayaannya, karena kepercayaan seseorang mewakili 

informasi yang mereka peroleh tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. 

Dapat  dikatakan  bahwa  seseorang  akan  memanfaatkan  sistem  informasi  

dengan  baik dengan alasan bahwa sistem tersebut akan menghasilkan manfaat 

dan menguntungkan bagi dirinya. 

Sari (2009) 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 sistem informasi agar pemakai tersebut merasa 

bahwa teknologi sistem informasi yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja 

individual dalam menjalankan kegiatan dalam perusahaan. Sabihani (2006) juga 

mendapatkan hasil penelitian ini mendukung model yang menunjukkan hubungan 

antara enam faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan 

kinerja. Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan positif antara 

faktor sosial dan pemanfaatan teknologi informasi; (2) Terdapat hubungan negatif 

antara affect dan pemanfaatan teknologi informasi; (3) Terdapat hubungan positif 

antara kompleksitas (complexity) dan pemanfaatan teknologi informasi; (4) 

Terdapat hubungan positif antara kesesuaian tugas (Job fit with PC Use) dan 
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pemanfaatan teknologi informasi; (5) Terdapat hubungan positif antara 

konsekuensi jangka panjang dan pemanfaatan teknologi informasi; (6) Terdapat 

hubungan negatif antara kondisi yang memfasilitasi penggunaan PC dan 

pemanfaatan teknologi informasi; (7) Terdapat hubungan positif antara 

pemanfaatan teknologi informasi dan  kinerja. 

2. METODE PENELITIAN  

Jenis Populasi dan Sampel Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian primer kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan yang menggunakan teknologi 

informasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitian ini 

data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui kuesioner yang 

langsung di sebarkan kepada karyawan bagian keuangan yang bekerja di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

Variabel Independen 

Faktor sosial  

Indikator faktor sosial yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi 

menggunakan instrumen yang dikembangkan Thompson et al (1991) mencakup 4 

pernyataan yaitu banyaknya rekan kerja yang menggunakan komputer, pimpinan 

membantu memperkenalkan komputer, atasan  sangat medukung penggunaan PC, 

instansi memberikan dukungan untuk menggunakan komputer. Variable ini 

diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5. 

Affect  

Indikator affect menggunakan  instrumen yang digunakan oleh Thompson 

(1991) yang terdiri dari 3 item pernyataan yaitu pekerjaan yang dilakukan menjadi 

lebih menarik apabila menggunakan komputer, perasaan lebih senang dengan 

menggunakan komputer, dan komputer dapat bermanfaat untuk beberapa jenis 

pekerjaan. Variable ini diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5. 

Kompleksitas  

Indikator kompleksitas menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Thompson (1991) yang terdiri dari 3 item pernyataan yaitu menggunakan 
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komputer dalam melakukan pekerjaan rutin/harian menyita banyak waktu, bekerja 

dengan komputer sangat rumit, memasukkan data menyita banyak waktu, dan 

memerlukan waktu lama untuk mempelajari menggunakan komputer. Variable ini 

diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5. 

Kesesuaian tugas 

Indikator kesesuaian tugas menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Thompson (1991) yang terdiri dari 6 item pernyataan yaitu, menggunakan 

komputer mempengaruhi kinerja, dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan, menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas 

hasil pekerjaan, mengunakan komputer meningkatkan efektifitas, jumlah  output 

yang dihasilkan akan lebih banyak, menggunakan komputer dapat membantu 

tugas. Variable ini diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5. 

Konsekuensi jangka panjang 

Indikator konsekuensi jangka panjang menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Thompson (1991) yang terdiri dari 5 item pernyataan yaitu 

membuat pekerjaan menjadi menantang, menggunakan komputer akan 

meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan tugas yang lebih disukai di masa 

mendatang, menggunakan komputer membuat pekerjaan lebih bervariasi, 

menggunakan komputer akan meningkatkan kesempatan untuk mendapat 

pekerjaan yang lebih penting, meningkatkan kesempatan untuk melakukan tugas 

yang berbeda, dan dapat meningkatkan posisi. Variable ini diukur menggunakan 

skala likert 1 sampai 5. 

Kondisi yang memfasilitasi 

Indikator kondisi yang memfasilitasi menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Thompson (1991) yang terdiri dari 3 item pernyataan yaitu 

tersedia panduan dalam memilih  software dan hardware, tersedia bantuan jika 

ditemukan kesulitan, tersedia panduan mengenai  software  dan  hardware  dan 

tersedia bantuan jika ditemukan kesulitan yang berhubungan dengan hardware. 

Variable ini diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5. 
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Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

individu. Pengukuran variabel kinerja individu dilakukan melalui tiga indikator 

pertanyaan, intensitas penggunaan komputer, frekuensi dari pemakaian komputer, 

banyaknya paket sofware yang digunakan dalam pekerjaan. Variabel ini diukur 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modelling (SEM). Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah path analysis (analisis jalur) dengan menggunakan aplikasi Smart 

Partial Least Square 2.0 (SmartPLS 2.0) Versi 2.0. Analisis ini digunakan karena 

SmartPLS 2.0 tidak menggunakan asumsi-asumsi tertentu seperti yang 

disyaratkan dalam aplikasi lainnya.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Obyek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi dan kinerja individual di RS.PKU,Muhammadiyah Surakarta. Populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di RS. PKU 

Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden 

berjumlah 65 kuesioner, namun ada responden yang tidak sesuai kriteria turut 

Faktor Sosial 

affect 

kompleksitas 

Kinerja 

Individu 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi  Kesesuaian tugas 

Konsekuensi jangka panjang 

Kondisi yang memfasilitasi 
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serta dalam mengisi kuesioner sebanyak 30 responden, sehingga harus 

dikeluarkan dari sampel penelitian. Jumlah sampel bersih penelitian yang siap 

dilakukan pengolahan sebanyak 35.  

Uji Validitas Data dan Reliabilitas 

Berdasarkan uji validitas hasil  factor loadings dan nilai AVE masing-masing 

pernyataan yang membentuk setiap konstruk adalah > 0,5 sehingga dapat 

dikatakan baik. Demikian juga reliabilitasnya menghasilkan nilai composite 

reliability setiap butir pernyataan dan konstruk pengukuran telah memenuhi yakni 

> 0,7. Untuk uji hipotesis, apabila nilai critical rasio > 1,96 dan nilai P Values < 

0,05, maka hipotesis diterima (Ghozali, 2011: 39-45). 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2
 digunakan untuk mengukur kemampuan model 

dalam menejelaskan variabel-variabel independen. Berdasarkan hasil perhitungan 

untuk nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai R-square untuk variable 

kinerja individual diperoleh sebesar 0,554, hasil ini menunjukkan bahwa 55,4% 

variable kinerja individual dapat dipengaruhi oleh variabel pemanfaatan teknologi 

informasi, faktor sosial, affect, kompleksitas, kesesuaian tugas, konsekuensi 

jangka panjang, dan kondisi yang memfasilitasi sedangkan sisanya sebesar 44,6% 

dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Nilai 

R-square untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,000, hasil ini 

menunjukkan bahwa 100 % variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat 

dipengaruhi oleh variable faktor sosial, affect, kompleksitas, kesesuaian tugas, 

konsekuensi jangka panjang, dan kondisi yang memfasilitasi sedangkan sisanya 

sebesar 0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model 

penelitian. 

Pembahasan 

Adapun hasil pengujian nilai tstatistik dari variabel faktor sosial terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,407, lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 

1,96 sehingga H1 ditolak yang artinya faktor sosial tidak berpengaruh terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sebagian besar 

responden menggunakan teknologi informasi tanpa adanya dorongan dari atasan 
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atau karena pengaruh lingkungan tempat responden bekerja, namun karena 

memang kebutuhan dari tugas yang harus diselesaikan. Selain itu original sample 

menunjukkan bahwa hubungan faktor sosial terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi adalah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi faktor 

sosial yang ada dilingkungan responden maka semakin tinggi keinginan 

responden untuk menggunakan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan 

seseorang akan menggunakan system teknologi informasi karena dorongan dari 

atasan dan syarat yang harus diterapkan apabila mereka berada dilingkungan 

tersebut, sehingga secara tidak langsung responden juga akan menggunakan 

teknologi tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kinarwanto (2012) yang 

menyatakan bahwa faktor sosial tidak mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun berkebalikan dengan hasil 

penelitian Filiaty (2012) yang menyatakan bahwa faktor sosial mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

Hasil pengujian dengan menggunakan PLS menunjukkan nilai tstatistik dari 

variabel affect (perasaan individual) adalah 57,094 lebih besar dari nilai ttabel yaitu 

1,96 sehingga H2 diterima yang artinya affect (perasaan individu) berpengaruh 

terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan 

bahwa dalam penelitian ini untuk mengukur affect lebih ke perasaan suka atau 

tidak suka dan senang atau tidak senang terhadap teknologi sistem informasi, 

sebagian besar responden penelitian ini merasa suka dan senang menggunakan 

STI, jadi pada saat mereka harus menyelesaikan tugas dengan menggunakan 

STI maka secara otomatis mereka akan menerima dan menerapkannya dalam 

menyelesaikan pekerjaan atau tugas mereka.  

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Safelia dkk, (2012) 

yang menyatakan bahwa perasaan individual memiliki hubungan yang signifikan 

dengan pemanfaatan teknologi. Sedangkan hasil penelitian ini berkebalikan 

dengan hasil penelitian Sabihaini (2006) yang menyatakan bahwa affect 

(perasaan individual) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan 

teknologi. 
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Hasil pengujian menunjukkan nilai tstatistik dari variabel adalah 0,867, 

lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,96 sehingga H3 ditolak yang artinya 

kompleksitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Selain 

itu original sample menunjukkan bahwa hubungan antara kompleksitas dan 

pemanfaatan teknologi informasi adalaha negative, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi tingkat kompleksitas inovasi maka dalam memanfaaatkan 

teknologi informasi justru akan berkurang. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa 

semakin kompleks inovasi yang telah diciptakan, apabila tidak diimbangi 

dengan kemampuan dari pengguna maka tidak akan meningkatkan kemauan 

dalam memanfaatkan teknologi sistem informasi, karena para pengguna justru 

akan merasa sulit menggunakan software baru tanpa adanya pelatihan khusus.  

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Safelia dkk, (2012) 

yang menyatakan bahwa kompleksitas tidak memiliki hubungan dengan 

pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian Sabihaini (2006) yang menjelaskan bahwa kompleksitas 

memiliki hubungan negative dengan pemanfaatan teknologi informasi.  

Hasil pengujian menunjukkan nilai tstatistik dari variabel tingkat kesesuaian 

tugas (job fit with PC use) adalah 0,276 lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,96 

sehingga H4 ditolak yang artinya tingkat kesesuaian tugas (job fit with PC use) 

tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu original 

sample menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat kesesuaian tugas (job fit 

with PC use) dan pemanfaatan teknologi informasi adalah negative, sehingga  

dapat  disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian tugas (job fit with 

PC use) maka pemanfaatan teknologi informasi semakin rendah. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa banyaknya inovasi teknologi yang baru, apabila tidak sesuai 

dengan tugas atau tanggungjawab individu yang bersangkutan, maka individu 

tersebut tidak akan memanfaatkan teknologi sistem informasi yang ada, karena 

hanya akan menghambat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Filiaty (2012) dan 

Sabihaini (2006) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

kesesuaian tugas (job fit with PC use) dan pemanfaatan teknologi informasi. 
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Hasil pengujian menunjukkan nilai tstatistik dari variabel konsekuensi jangka 

panjang adalah 0,204 lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,96 sehingga H5 ditolak 

yang artinya konsekuensi jangka panjang tidak berpengaruh terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu original sample menunjukkan 

bahwa hubungan antara konsekuensi jangka panjang dengan pemanfaatan 

teknologi sistem informasi adalah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang dihasilkan, berkaitan dengan 

keuntungan di masa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas dalam 

perubahan pekerjaan atau peningkatan kesempatan untuk pekerjaan yang lebih 

baik di rumah sakit maka semakin perlu pemanfaatan teknologi informasi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Sabihaini (2006) yang menyatakan 

bahwa konsekuensi jangka panjang memiliki hubungan yang positif terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai tstatistik dari variabel kondisi yang 

memfasilitasi konsekuensi jangka panjang adalah 1,986 lebih tinggi dari nilai ttabel 

yaitu 1,96 sehingga H6 diterima yang artinya kondisi yang memfasilitasi 

berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu original 

sample menunjukkan bahwa hubungan antara konsekuensi jangka panjang 

dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi adalah positif, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konsekuensi jangka panjang diukur dari output yang 

dihasilkan, berkaitan dengan keuntungan di masa yang akan datang, seperti 

peningkatan fleksibilitas dalam perubahan pekerjaan atau peningkatan kesempatan 

untuk pekerjaan yang lebih baik di rumah sakit maka semakin perlu pemanfaatan 

teknologi informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sabihaini 

(2006) yang menyatakan bahwa konsekuensi jangka panjang memiliki hubungan 

yang positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai tstatistik dari variabel pemanfaatan 

teknologi informasi adalah 2,845 lebih tinggi dari nilai ttabel yaitu 1,96 sehingga 

H7 diterima yang artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap dengan kinerja individu. Selain itu original sample menunjukkan 

bahwa hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja adalah 
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positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi yang 

diterapkan di suatu organisasi maka diharapkan dapat mempermudah individu 

dalama menyelesaikan pekerjaannya, begitu juga dengan di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta, adanya pemanfaatan system informasi juswtru 

sangat membantu responden dalam menjalankan tugasnya, serta ditunjang 

dengan adanya pelatihan apabila ada system yang baru diterapkan, maka 

individu merasa bahwa dengan adanya system informasi yang diguakan sangat 

membantu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sabihaini (2006) dan 

Filiaty (2012) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja individu. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Faktor sosial tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, Affect 

(perasaan individu) berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, 

Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, 

Tingkat kesesuaian tugas (job fit with PC use) tidak berpengaruh terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi, Konsekuensi jangka panjang tidak 

berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, Kondisi yang 

memfasilitasi berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi informasi, 

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja individu. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel hanya pada RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta, sehingga hasil penelitian hanya berlaku pada tempat 

yang dijadikan objek penelitian belum bisa tergeneralisir. Sampel penelitian ini 

hanya karyawan bagian keuangan di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, 

sehingga sampel tergolong kecil yang memungkinkan adanya biasa data dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen 

kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga 

kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 

penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan 

wawancara atau pertanyaan lisan.  
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