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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha (bisnis) yang semakin ketat dalam skala 

global. Kondisi tersebut didorong oleh perkembangan teknologi yang 

perkembangannya relatif menonjol saat ini, yaitu: teknologi informasi, 

teknologi pemanufakturan, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. 

Di antara berbagai jenis teknologi yang berkembang pesat, teknologi 

informasi mempunyai dampak yang paling dominan terhadap perusahaan 

lingkungan bisnis. Istilah teknologi informasi yang sekarang lazim digunakan 

banyak orang, sebenarnya merupakan perpaduan antara teknologi komputer, 

komunikasi dan otomasi kantor yang telah bercampur menjadi satu sehingga 

sulit untuk memisahkannya( Indriantoro, 1996 ). 

Kehadiran dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini 

memberikan berbagai kemudahan pada kegiatan bisnis dalam lingkungan 

yang semakin penuh ketidakpastian. Peran teknologi informasi sebagai alat 

bantu dalam pembuatan keputusan bisnis bagi pengelola bisnis karena 

kemampuan teknologi informasi dalam mengurangi ketidakpastian. 

Berbagai hasil penelitian memberikan bukti empiris mengenai semakin 

meningkatnya peran teknologi komputer untuk berbagai kepentingan bisnis. 

Misalnya, Lovalata (1990) meneliti kemampuan teknologi komputer sebagai 

alat bantu dalam berbagai teknik audit. Dalam bidang pemanufakturan, 
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aplikasi komputer digunakan untuk peningkatan produktivitas dan 

pengendalian mutu produk melalui computer-aided design dan computer 

integrated manufacturing (Bennet et al, 1987). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa teknologi komputer telah dimanfaatkan untuk berbagai 

kepentingan bisnis. Manfaat yang diperoleh antara lain: penghematan dan 

ketepatan waktu, peningkatan produktivitas, dan akurasi informasi yang lebih 

baik. 

Pemanfaatan teknologi komputer juga dilakukan oleh  PT. PLN 

Cabang Surakarta untuk mendukung kegiatan bisnis baik dalam bidang 

keuangan, akunting, manajerial, dan proses produksi. Hal ini tentunya untuk 

mencapai efisiensi atau diferensiasi produk untuk memperoleh keunggulan 

bersaing dan lebih berorientasi pada pencapaian laba dalam jangka panjang 

(Porter, 1980). 

Penerapan teknologi menimbulkan sejumlah problematik yang berasal 

dari berbagai faktor, antara lain: ekonomi, teknologi, konsep sistem dan aspek 

perilaku. Dari berbagai faktor penyebab problematik dalam pengembangan 

teknologi komputer, aspek perilaku merupakan faktor yang dominan (Igbaria, 

1984). 

Thomson et al (1990) mengemukakan pentingnya aspek perilaku 

dalam penerapan teknologi komputer. Hal tersebut berdasarkan hasil 

penelitian empiris yang menguji, pengaruh perilaku individual pemakai 

terhadap penggunaan personal computer (PC) dengan landasaan teori yang 

diusulkan oleh Triandis (1980). Sikap seseorang terdiri atas komponen 



kognisi, afeksi dan komponen-komponen yang berkaitan yang berkaitan 

dengan perilaku. Menurut Triandis (1980) dalam Thomson et al (1990), 

kognisi berkaitan dengan konsekuensi yang diperoleh pada masa depan yang 

diyakini seseorang sehingga mendorong untuk bersikap afektif berkaitan 

dengan perasaan atau emosi seseorang yang mempengaruhi sikap seseorang. 

Sikap positif seseorang terhadap komputer karena didorong oleh keinginan 

yang kuat untuk mempelajarinya. 

Ketiga komponen sikap dimuka kognisi, afeksi dan keinginan, pada 

dasarnya saling terkait antara satu dengan yang lain. Keinginan seseorang 

dipengaruhi oleh keyakinan akan konsekuensi masa yang akan datang, 

sehingga menimbulkan afeksi seseorang yang dinyatakan dengan sikap suka 

atau tidak suka terhadap teknologi komputer. Ketidaksukaan seseorang 

terhadap komputer dapat disebabkan oleh ketakutan terhadap pengguna 

teknologi komputer / disebut juga computer anxiety (Igbaria dan Pasuraman, 

1989). Penelitian ini selanjutnya menitikberatkan pada aspek computer anxiety 

sebagai refleksi sikap seseorang terhadap teknologi komputer. 

Penelitian Heinssen et al (1987) menyatakan bahwa mahasiswa dengan 

computer anxiety yang lebih tinggi mempunyai kepercayaan pada kemampuan 

diri sendiri dan kinerja yang lebih rendah dibanding mereka yang memiliki 

computer anxiety  yang lebih rendah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

tugas dengan menggunakan komputer, subyek dengan computer anxiety yang 

lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut dibandingkan subyek yang 

memiliki computer anxiety yang lebih rendah. 



Hasil penelitian Sudaryono (2004) yang menguji pengaruh computer 

anxiety dari 254 dosen akuntansi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan 

Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Semarang, Solo, Malang dan Surabaya 

terhadap keahlianya dalam menggunakan komputer mendapatkan hasil bahwa 

computer anxiety mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap 

keahlian dalam menggunakan komputer. 

Dan penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Sudaryono 

(2004) tentang pengaruh computer anxiety terhadap keahlian dosen akuntansi 

dalam menggunakan komputer. Oleh karena itu penelitian ini mengambil 

judul “PENGARUH COMPUTER ANXIETY TERHADAP KEAHLIAN 

KARYAWAN DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER ( Survei Pada 

Karyawan PT. PLN (PERSERO) Cabang Surakarta )”. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Oleh 

Sudaryono (2004). Penelitian sebelumnya mengambil sampel dosen akuntansi 

sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel karyawan pada 

PT. PLN (PERSERO) Cabang Surakarta. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini, juga berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sudaryono (2004). Penelitian sebelumnya menggunakan 

metode analisis korelasi Spearman dan Kendall’ tau-b, sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

 
B. Perumusan Masalah 



Masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: “Apakah computer anxiety mempunyai pengaruh terhadap 

keahlian karyawan dalam menggunakan komputer?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah pengaruh computer anxiety terhadap keahlian karyawan 

dalam menggunakan komputer, dalam hal ini adalah keahlian karyawan PT. 

PLN. Karyawan yang akan diteliti adalah karyawan PT. PLN Cabang 

Surakarta yang menggunakan teknologi komputer dalam sebagai penunjang 

pekerjaannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di dunia nyata. Juga 

sebagai tambahan pengetahuan dan informasi tentang kemajuan teknologi 

informasi dalam dunia yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai 

landasan serta kerangka perumusan masalah untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi responden 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh computer anxiety yang 

dimiliki terhadap keahliannya dalam mengoperasikan komputer. 



3. Bagi masyarakat atau penelitian 

Dapat dijadikan sumber informasi tentang teknologi informasi, 

kemajuan dan perkembangan teknologi komputer saat ini, dan dapat 

dijadikan bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian  

berikutnya. 

 

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Landasan Teori 

Di sini dikemukakan teori – teori yang menjadi pedoman penulisan 

yang diharapkan menjadi dasar penulisan yang kuat dalam 

menyusun skripsi serta hipotesis yang dijadikan dasar pemikiran 

oleh penulis. 

BAB III Metode Penelitian 

Berisi keterangan rincian tentang bagaimana model yang 

digunakan dalam penelitian model tersebut diestimasikan dan diuji 

validitasnya.  

BAB IV  Analisis Data Dan Pembahasan 



Dalam bab ini menguraikan tentang pengaruh computer anxiety 

terhadap keahlian karyawan dalam menggunakan komputer pada 

karyawan PT. PLN Cabang Surakarta. 

BAB V  Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran – saran yang sesuai dengan 

hasil penelitian. 

 


