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ABSTRACT 

Growth of information system require to be supported by many expected factors 
that can give successfulness of itself information system which is mirror through 
satisfaction information system’s user. One of the way so that business organization can 
competing with using information system and  information technology are fourth 
resources after human resource, money resource, and important machine resource in 
organization / company.  

Prior Research  tested component of duty, individual and technological and their 
interaction of mentioned to impact evaluate user without measuring relation evaluate 
user to other research and performance put into individual performance variable with 
result evaluate  user have relation which are positive significant to improvement of 
individual performance. Researcher here only trying to check level of reliance  to new 
information technology in evaluating individual performance and  still use model of 
Goodhue and Irwansyah  with only using technological variable and individual 
performance and add one variable reliance level.  

This research  examines technological relation of new information system to  user’s 
individual performance of new information system as model before (Goodhue, 1995) and 
see level of reliance to information system technology will improve individual 
performance.  

This Research result indicate that reliance to technological and new information 
system of new information system to improvement of individual performance show result 
which are positive. Addition of trust variable to new information system  more improve 
user’s  individual performance. Result of this research can become consideration for 
organization / company that adjusment of technology of new information system along 
with existence of reliance of user to system of new information  can improve user’s 
individual performance so that yielded output can optimal for organization / company. 
Keywords:  technology, reliance, individual performance, new information system. 

 
LATAR BELAKANG  

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat diiringi perkembangan sistem 
informasi yang berbasis teknologi. Perkembangan sistem informasi tersebut perlu 
didukung banyak faktor yang diharapkan dapat memberikan kesuksesan dari sistem 
informasi itu sendiri yang tercermin melalui kepuasan pemakai sistem informasi. Suatu 
sistem informasi akan sukses apabila didukung oleh beberapa faktor pendukungnya, 
diantaranya partisipasi pemakai (Chandrarin dan Indriantoro,1997; Setianingsih dan 
Indriantoro, 1998; Restuningdiah dan Indriantoro, 2000; Suryaningrum, 2003; dan Lau, 
2003). Organisasi yang memiliki kebijakan dan aturan yang memberikan keleluasan bagi 
kreatifitas individu akan mendorong seseorang untuk lebih memaksimalkan kesuksesan 
pengembangan sistem informasi (Dian, 2004). 

Salah satu cara agar organisasi bisnis mampu bersaing dengan para kompetitornya 
adalah dengan menggunakan sistem informasi, tidak sedikit organisasi bisnis yang 
mengeluarkan dana besar dalam investasi sistem informasi tersebut. Rockart (1995; 
dalam Irwansyah,2003) menyatakan bahwa teknologi informasi  merupakan sumber daya  
keempat setelah sumber daya manusia, sumber daya uang, dan sumber daya mesin yang 
digunakan manajer untuk membentuk dan mengoperasikan perusahaan. 

                                                 
1 Artikel ini adalah tugas riset  untuk mata kuliah Teori  Manajemen dan Organisasi di bawah 
asuhan Bapak Dr. Gudono, MBA, Ak  dan telah diseminarkan di kelas. 
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Kepercayaan terhadap teknologi sistem  informasi baru  dalam mengevaluasi 
kinerja individu diperlukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sistem baru  yang 
berbasis komputer dapat digunakan untuk mengendalikan kinerja bawahan. Keberhasilan 
sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, 
kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan 
(Goodhue, 1995) . Konstruk evaluasi pemakai sendiri merupakan suatu konstruk yang 
sangat luas  dan evaluasi pemakai merupakan suatu evaluasi atau pengukuran tentang 
sikap dan kepercayaan individu terhadap sesuatu baik  barang maupun jasa. Godhue  
mengajukan konstruk hubungan kecocokan tugas teknologi untuk dijadikan sebagai acuan 
evaluasi pemakai dalam sistem informasi. Dalam model ini dinyatakan bahwa pemakai 
akan memberikan nilai evaluasi yang tinggi (positif) tidak hanya dikarenakan oleh 
karakteristik sistem yang melekat, tetapi lebih kepada sejauh mana sistem tersebut 
dipercaya dapat memenuhi kebutuhan tugas mereka dan sesuai dengan kebutuhan tugas 
mereka.   

Evaluasi pemakai atas kecocokan tugas teknologi menjadi penting artinya berkaitan 
dengan pencapaian kinerja individual yang tinggi. Goodhue dan Thomson (1995) 
menemukan kecocokan tugas teknologi akan mengarahkan individu untuk mencapai 
kinerja yang lebih baik. Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan 
hendaknya mempertimbangkan pemakai sistem teknologi yang diterapkan dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai.tidak jarang ditemukan 
bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi seing tidak tepat atau tidak 
dimanfaatkan sedara maksimal oleh individu pemakai sistem informasi sehingga sistem 
informasi kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja individual 
(Irwansyah, 2003). 

Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya 
mempertimbangkan pemakai sistem sehingga teknologi yang diterapkan dapat 
bermanfaat sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa 
teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak 
dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi 
kurang memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam 
peningkatan kinerja individual.  

Penelitian yang dilakukan Goodhue (1995) menyatakan bahwa jika evaluasi 
pemakai atas teknologi cocok dengan kemampuan dan tuntutan dalam tugas pemakai, 
maka akan memberikan dorongan pemakai memanfaatkan teknologi. Oleh sebab itu 
evaluasi pemakai akan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan dan kualitas 
jasa sistem informasi yang dihubungkan dengan kecocokan tugas  tugas  dengan 
teknologi. Ada dua model yang  diajukan oleh Goodhue (1995) yaitu: 

1. Hubungan karakteristik tugas, teknologi dan individual kepada evaluasi 
pemakai dan interaksi karakteristik/hubungan kecocokan tugas/teknologi 
kepada evaluasi pemakai, 

2. Hubungan evaluasi pemakai dengan kinerja individual. 
Penelitian Goodhue (1995) hanya menguji komponen dari tugas, teknologi dan 

individual serta interaksi ketiga hal tersebut  ke dampak evaluasi pemakai tanpa 
mengukur hubungan evaluasi pemakai terhadap kinerja. Irwansyah (2003) memasukkan 
variable kinerja individual dengan hasil evaluasi pemakai  mempunyai hubungan yang 
positif signifikan terhadap peningkatan kinerja individual. Peneliti disini hanya mencoba 
meneliti dengan melihat tingkat kepercayaan terhadap teknologi informasi baru dalam 
mengevaluasi  kinerja individual dengan  tetap menggunakan model Goodhue dalam 
penelitian Irwansyah dengan hanya menggunakan variable teknologi dan kinerja 
individual dan menambahkan  satu variable tingkat kepercayaan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan  teknologi  sistem 
informasi  baru  terhadap kinerja individu pemakai sistem informasi baru   sebagai model 
sebelumnya (Goodhue, 1995) dan melihat tingkat kepercayaan  terhadap teknologi sistem 
informasi baru akan meningkatkan kinerja individu.  

 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 724 

 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN SEBELUMNYA 

Model dasar yang digunakan dalam peneitian ini adalah model yang dikembangkan 
oleh Goodhue (1995) yang   mencoba mengukur keberhasilan sistem informasi  yang 
diimplementasikan dalam organisasi/perusahaan dengan menggunakan evaluasi pemakai. 
Model ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Gooodhue dan 
Thompson (1995) yang sebelumnya mencoba melihat hubungan teknologi informasi 
dengan kinerja (technology to performance chain/TPC). Dalam penelitian tersebut 
ditemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja. 

Evaluasi pemakai atas sistem informasi dalam model yang diajukan diukur melalui 
kecocokan tugas teknoogi (task-technology fit/TTF) yang merupakan korespondensi 
antara kebutuhan tugas, kemampuan individual dan fungsi-fungsi teknologi dalam sistem 
informasi dalam perusahaan (Goodhue, 1995; Strong dan Dishaw, 1999). Penelitian 
serupa untuk mengukur hubungan kecocokan tugas dan teknologi dengan kinerja juga 
pernah dilakukan oleh  Sugeng (1995) serta Sumardiyanti (1999) yang menemukan 
bahwa dari kecocokan tugas dan teknologi berpengaruh positif terhadap peningkatan 
kinerja. Hanya saja dalam penelitian mereka tersebut tidak menggunakan model TTF 
secara murni tetapi memasukkan variabel utilization/pemanfaatan dan model ini dikenal 
dengan model TPC.  

Penelitian yag dilakukan oleh Irwansyah (2003) menggunakan model yang 
dikembangkan oleh Goodhue (1995) dengan  menganalisa hubungan evaluasi pemakai 
dari kecocokan tugas dan teknologi terhadap kinerja. Perbedaan mendasar dari TTF  
dengan model  TPC adalah dimasukkannya variabel utilization/pemanfaatan pada model 
TPC sedangkan pada model TTF variabel utilization/pemanfaatan tidak dimasukkan 
dengan pertimbangan jika penggunaan TTF merupakan suatu pilihan atau keharusan 
maka variabel utilization/pemanfaatan dapat tidak disertakan sebagai variabel untuk 
mengukur kinerja. 

Utilization merujuk pada keputusan individu untuk menggunakan atau tidak 
menggunakan teknologi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya (Sugeng, 1995). 
Pada model TPC variabel utilization masih merupakan satu hal yang bersifat pilihan, 
dimana pemanfaatan sestem secara penuh merupakan pilihan bagi pemakai. Logikanya 
walaupun sistem informasi atau teknologi yang di implementasikan  sudah sesuai dengan 
karakteristik kebutuhan tugas tetapi bila hal tersebut tidak dimanfaatkan secara penuh 
oleh pemakai maka kinerja juga tidak mengalami peningkatan yang berarti. 

Dalam penelitian ini, peneliti melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh 
Irwansyah (2003) dengan menambahkan variabel kepercayaan yang didasarkan pada 
karakteristik teknologi dan kinerja individu dalam teknologi sistem informasi baru yang 
diterapkan dan digunakan oleh pemakai sistem tersebut. 

 
TEKNOLOGI 

Goodhue (1995) mendefinisikan teknologi sebagai alat yang digunakan oleh 
individu untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dalam penelitian sistem 
informasi, teknologi merujuk pada sistem komputer  yang terdiri dari perangkat keras, 
perangkat lunak dan data serta dukungan layanan yang disediakan untuk membantu para 
pemakai dalam menyelesaikan tugasnya. 

Kecocokan tugas dengan teknologi   dapat berhubungan dengan lokabilitas data 
yang berkeitan dengan kemudahan dalam menemukan data yang dibutuhkan, otoritas 
dalam mengakases data, ketepatan waktu dalam menyelesaikan  tugas, kemudahan dlam 
mengoperasikan sistem, dan reliabilitas sistem.   

 
 

KINERJA INDIVIDUAL 
Organisasi atau perusahaan menanamkan investasi yang besar  untuk memperbaiki 

kinerja individual atau organisasi berkaitan dengan implementasi teknologi dalam suatu 
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sistem informasi (Sumardiyanti, 1999). Untuk mengukur keberhasilan suatu sistem secara 
ekstrem sulit dilakukan. Goodhue (1995) mengajukan konsep evaluasi pemakai untuk 
melihat keberhasilan pengimplementasian suatu sistem informasi. Secara umum konsep 
evaluasi pemakai adalah suatu penilaian yang dilakukan  tentang  kepada pemakai sesuatu 
barang atau jasa  tentang sikap atau kepercayaan mereka terhadap penggunaan sesuatu 
tersebut. Dalam konteks penelitian sistem informasi pemakai akan diberikan evaluasi 
berdasarkan pada suatu kenyataan apakah sistem informasi yang diterapkan dalam 
perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. 

Dalam penelitian Goodhue dan Thomson (1995), pencapaian kinerja individual 
dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan 
dukungan teknologi informasi yang ada. Pengukuran kinerja individual ini melihat  
dampak sistem yang baru trhadap efektifitas penyelesaian tugas, membantu 
meningkatkan kinerja dan menjadikan pemakai lebih produktif dan kreatif. 

 
KEPERCAYAAN 

Kepercayaan adalah  hal yang diperlukan  bagi pemakai sistem informasi yang baru 
agar ia merasa  teknologi sistem informasi yang baru dapat meningkatkan kinerja 
individu dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi/perusahaan. Model konsep  
kepercayaan lebih banyak dipakai dalam konteks komunikasi (Gerck, 2003). Gerck 
memusatkan  pada suatu konsep keterpaduan dari kepercayaan dalam penggunaan 
rancang bangun komunikasi internet dimana  kepercayaan diperlukan dalam konteks ini. 
Kepercayaan dipertimbangkan sebagai sesuatu  yang  utama dapat  disampaikan  dengan 
aturan yang spesifik untuk komunikasi. 

 Pada tahun   1948, Claude E. Shannon (dalam Gerck, 2003) menciptakan teori 
informasi  dan menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam komunikasi adalah apakah 
tiruan pesan  antara titik awal mulai akan sama pada  titik yang lain pada saat pesan 
dikirim sampai. Dalam hal ini kepercayaan atas komunikasi diterapkan dalam suatu 
teknologi sistem informasi baru yang muncul dari pemakai sistem informasi  itu 
diharapkan bisa meningkatkan kinerja individu. 

 
HUBUNGAN ANTAR  VARIABEL DALAM  MODEL PENELITIAN DAN 

PERUMUSAN HIPOTESIS 
HUBUNGAN ANTARA TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI BARU DENGAN 
KINERJA INDIVIDU 

Sistem informasi yang diimplementasikan oleh perusahaan sebaiknya memenuhi 
karakteristik: mudah didapatkan dari staff/personel sistem informasi perusahaan, obyektif 
dan dianggap dapat memberikan dampak/manfaat pada proses penyelesaian tugas. Secara 
umum sistem informasi yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan seharusnya 
memudahkan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan 
menginterpretasikan data tersebut.  Data dalam sistem informasi tersebut juga seharusnya 
merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit perusahaan/organisasi sehingga dapat 
digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam perusahaan (Date 1981 & Marthin 
1982; dalam Goodhue, 1995).  

Jumlah sarana komputer dalam perusahaan sangat mempengaruhi dalam 
implementasi teknologi sistem informasi baru pada perusahaan. Dengan lebih banyak 
fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakai maka semakin memudahkan pemakai 
mengakses data yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas individu dalam 
perusahaan/organisasi.  Diharapkan dengan teknologi sistem informasi yang baru 
individu dari perusahaan/organisasi yang merupakan pemakai sistem tersebut 
menghasilkan out put yang semakin baik dan kinerja yang dihasilkan tentu akan 
meningkat. 

Dari uraian diatas dirumuskan hipotesa pertama yaitu: 
H1: Teknologi sistem informasi baru berhubungan positif dengan kinerja individu 

dalam perusahaan/organisasi. 
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HUBUNGAN ANTARA TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI  DENGAN 
KINERJA INDIVIDU MELALUI KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM 
INFORMASI BARU. 

Kepercayaan terhadap sistem informasi yang baru mencerminkan sikap individu 
pemakai tentang keyakinan bahwa  sistem yang baru ini memang lebih baik dengan 
sistem sebelumnya. Kepercayaan ini bisa muncul karena kecepatan proses sistem yang 
baru  dalam membatu pekerjaan,  dan rasa keadilan dalam penerapan sistem baru ini  bisa 
menilai kinerja individu dengan lebih baik. 

Goodhue dan Thomson (1995) memberikan bukti empiris tentang hubugan kinerja 
individual dengan kecocokan tugas teknologi.  Dalam penelitian tersebut dinyatakan 
bahwa kinerja berkaitan dengan pencapaian  tugas-tugas individu didukung oleh 
teknologi yang ada. Penelitian yang dilakukan Sugeng (1997) menemukan hubungan 
kecocokan tugas dan teknologi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. 

Teknologi sistem yang baru yang dipercaya oelh individu dapat meningkatkan 
kinerjanya akan menghasilkan tingkat pencapaian kinerja yang lebih baik oleh individu.  
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 diharapkan  
kinerja juga akan meningkat.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis: 
H2: Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi baru akan meningkatkan 

kinerja individu. 
Dari dua hipotesis diatas maka model penelitian yang dapat digambarkan adalah 

sebagai berikut: 
 
   
 
 
    

 
 
 

METODE PENELITIAN 
Sampel penelitian diambil dari populasi organisasi pendidikan  yang menggunakan 

sistem baru (misalnya menggunakan jaringan LAN/internet pada sistem akademis) 
dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang manual. Populasi organisasi pendidikan 
diambil karena kemudahan peneliti dalam mengakses data.  Data yang diperlukan diambil 
dari mahasiswa S1 jurusan Akuntansi UGM dan S2 M.Si Akuntansi dan manajemen 
UGM. Mahasiswa S1 adalah mahasiswa semester 8 yang hampir sudah merampungkan 
seluruh mata kulahnya yang merupakan pemakai dari sistem jaringan LAN dan internet 
dalam mengakses data yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Mahasiswa S2  adalah 
para dosen/praktisi yang merupakan pemakai dari sistem di institusi asalnya  masing-
masing.  

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan melalui kuissioner yang dibagikan 
langsung oleh peneliti atau disebar melalui bantuan rekan penulis. Kuissioner yang 
disiapkan oleh peneliti sebanyak 100 buah dengan penyebaran sebagai berikut: 

• Melalui kelas  S2 Akuntansi semester 1 disebar  25  yang diisi/kembali  19. 
• Melalui kelas  S2 akuntansi semester 2 kelas A disebar 19  yang diisi/kembali 

16. 
• Melalui kelas  S2 Akuntansi semester 2 kelas B disebar 16 yang diisi/kembali 

14. 
• Melalui kelas  S1 Akuntansi semester 8 disebar 20 yang diisi/kembali 16. 
• Melalui  ruang Student Lounge  dan Lobby Msi disebar 20 yang diisi/kembali 

12. 
Kuissioner terdiri dari 30 pertanyaan  yang terdiri dari: 

TEKNOLOGI 

KEPERCAYAAN 
KINERJA 
INDIVIDU 
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Descriptive Statistics

75 3,47 6,37 5,0749 ,60970
75 2,25 7,00 5,6867 ,86904
75 1,33 7,00 6,1778 ,84066
75

T rata-rata
K rata-rata
I rata-rata
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

• 19 item pertanyaan untuk variabel teknologi diwakili pertanyaan nomor 4 
sampai dengan nomor 22. Untuk menghindari bias karena sampel menjawab 
sembarangan maka peneliti membuat item pertanyaan negatif ( nomor 8, 11, 
13, 18, 20 dan 21).  Pada saat pengolahan data maka item pertanyaan ini 
skornya di koreksi dahulu. Jika ada bias dalam menjawab kuissioner maka 
peneliti akan membuang sampel ini. 

• 3 item pertanyaan untuk variabel kinerja individu yang diwakili oleh 
pertanyaan nomor 1 , 2 dan 3 atau nomor 23, 24 dan 25.  Tiga pertanyaan 
pertama sebenarnya sama tiga dengan pertanyaan  kedua ( nomor 1 sama 
dengan nomor 23, nomor 2 sama dengan nomor 24 dan nomor 3 sama dengan 
nomor 25). Namun yang diolah hanya pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 saja  
apabila sampel menjawab konsisten, jika tidak maka peneliti akan membuang 
sampel ini. 

• 4 item pertanyaan untuk variabel kepercayaan yang diwakili oleh pertanyaan 
nomor 26 sampai dengan 29.  Khusus untuk pertanyaan no. 30 penulis meminta 
sampel untuk menuliskan seberapa besar kepercayaan mereka terhadap sistem 
informasi yang baru dalam range 0 sampai 100% . Tujuannya untuk 
memastikan seberapa besar dalam persen rata-rata kepercayaan terhadap 
teknologi sitem informasi yang baru dalam menilai kinerja individu. 

Dari 77 kuissioner yang  diisi/kembali setelah diperiksa ada 2 kuissioner yang 
dibuang karena ada item yang tidak diisi dengan  lengkap sehingga yang dianalisa lebih 
lanjut sebanyak 75 kuissioner sebagai sampel penelitian ini. 

 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 

PENGUKURAN VARIABEL 
Instrumen pengukuran variabel yang akan digunakan dalam suatu penelitan dapat 

dikembangkan sendiri oleh peneliti atau mengadopsi dari penelitian sebelumnya. Dalam 
penelitian ini, peneliti  mengadopsi instrumen pengukuran yang telah dikembangkan  dan 
diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya. 

Untuk mengukur variabel teknologi  digunakan model dari Dale L Goodhue (1995) 
yang juga dipakai oleh Irwansyah (2003), namun peneliti disini hanya menggunakan 19 
item dari 30 item yang ada.  Variabel kinerja individual menggunakan model dari 
Irwansyah (2003)  dengan 3 item pertanyaan . Variabel kepercayaan yang ditambahkan 
dalam penelitian ini menggunakan 4 item pertanyaan. 

Pada penelitian ini semua variabel diukur dengan mengunakan kuissioner dengan 
skala likert 7 point dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju) dan tertinggi (sangat 
setuju). Dengan demikian diperoleh median sebesar (7 +1)/2 = 4,00. Tabel 1 statistik 
deskriptif data responden menunjukkan bahwa mean skor semua variabel penelitian 
berada di atas nilai median 4,00. Nilai mean observasi berkisar antara 5,07 – 6,18, 
sehingga dapat disimpulkan kecenderungan responden pada semua variabel penelitian 
adalah cukup tinggi..  

TABEL 1 
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Dalam tabel 2 ditunjukkan korelasi antara Teknologi sistem informasi baru dengan 
kinerja individu adalah ditemukan signifikan ( r = 0,584; p< 0,01), antara teknologi 
sistem informasi baru dengan kepercayaan terhadap sistem informasi baru ditemukan 
signifikan (r = 0,463, p<0,01), dan antara kepercayaan terhadap sistem informasi baru 
dengan kinerja individu ditemukan signifikan (r=0,658, p<0,01). 
 

TABEL 2 

Correlations

1 ,463** ,584**
, ,000 ,000

75 75 75
,463** 1 ,658**
,000 , ,000

75 75 75
,584** ,658** 1
,000 ,000 ,

75 75 75

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

T rata-rata

K rata-rata

I rata-rata

T rata-rata K rata-rata I rata-rata

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
 

UJI VALIDITAS  
Uji validitas menguji seberapa baik satu atau seperangkat instrumen pengukuran 

mengukur dengan tepat suatu konsep studi yang dimaksudkan  untuk di ukur (Cooper, 
2003). Validitas berkaitan dengan seberapa baik konsep studi didefinisikan oleh 
instrumen-instrumen pengukuran. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk 
menguji validitas konstruk setiap tabel  yaitu dengan melakukan analisa faktor dengan 
program SPSS for windows versi 11.  Analisa faktor bertujuan untuk menduga uni 
dimensionalitas pengukuran yang digunakan.  Suatu pengukuran dikatakan memiliki sifat 
uni dimensional bila item-item yang digunakan secara tegas hanya mengukur satu faktor 
yang mendasarinya dan tidak menjadi bagian dari faktor lain. Ini ditunjukkan dengan 
faktor loading yang tinggi di hanya sat faktor saja. Rules of thumb yang digunakan adalah 
faktor loading harus lebih besar atau sama dengan 0,40 (Hair et al, 1998).  

Penelitian ini mengadopsi instrumen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 
yang pernah dilakukan oleh peneliti (Goodhue, 1995; Irwansyah, 2003). Namun masih 
perlu dilakukan  pengujian validitas instrumen lagi untuk meyakinkan bahwa instrumen 
cocok digunakan  dalam sampel penelitian ini. Hasil pengujian validitas dengan analisa 
faktor disajikan pada tabel 3 berikut: 

Berdasarkan hasil analisa faktor  yang disajikan pada tabel 3 diatas, terlihat bahwa 
untuk item-item pada teknologi (item  T1 sampai dengan T 19) ada yang memiliki faktor 
lebih kecil dari 0,4 dan harus dieliminasi agar item yang tersisa adalah item-item yang 
memenuhi persyaratan validitas. Item yang dieleminasi  adalah item  T5, T6, T7, T8, T10, 
T12, T13,  dan T17.  Untuk Kepercayaan  item K4 dieliminasi sedangkan Kinerja 
Individu seluruh itemnya memiliki faktor lebih besar dari 0,4 dan memenuhi persyaratan 
validitas. 
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TABEL 3 
Hasil Analisa Faktor 

Component Matrixa

,665 -,218 -,272 -,313 ,223 ,153
,667 -,174 -,350 -,343 ,255 6,419E-02
,729 -9,32E-02 -,332 -,163 ,232 -,146
,767 -5,44E-02 -,179 -,264 ,134 -6,92E-02
,174 -,384 ,690 -,114 -8,89E-03 -,144
,124 ,466 -,403 ,330 -,183 ,343

-,364 ,746 -2,86E-02 -,104 ,246 -,117
,380 -,736 2,236E-02 2,217E-02 -,300 ,152
,543 ,226 ,542 1,788E-02 ,204 ,159
,244 3,916E-02 ,756 -,119 ,200 ,127
,709 ,411 ,113 -9,83E-02 -,254 -5,67E-02
,356 ,163 8,948E-02 -,225 -,609 ,182
,333 5,743E-02 -3,11E-02 ,228 1,239E-02 -,773
,773 ,298 8,110E-02 9,811E-02 -,260 -,150
,419 ,223 ,119 ,416 ,397 ,320
,681 5,530E-02 -,265 ,170 -6,74E-02 3,129E-02
,322 -,224 -2,87E-02 ,688 6,497E-03 -,140
,429 -,236 8,665E-02 ,592 5,846E-02 ,126
,641 ,379 ,254 -9,01E-02 -,117 -5,72E-02

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19

1 2 3 4 5 6
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
6 components extracted.a. 

 
Communalities

1,000 ,650
1,000 ,677
1,000 ,542
1,000 ,242

K1
K2
K3
K4

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Communalities

1,000 ,771
1,000 ,883
1,000 ,775

I1
I2
I3

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

UJI RELIABILITAS 
Uji reliabilitas menguji seberapa konsisten satu atau seperangkat instrumen 

pengukuran mengukur secara konsisten suatu konsep studi yang dimaksudkan untuk 
diukur. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsisten instrumen pengukuran dalam 
mengukur konsep studi. Pengujian reliabilitas pengukuran setiap variabel dalam 
penelitian ini menggunakan koefisien  cronbach’s alpha dan item to total correlation 
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yang berguna untuk memperbaiki pengukuran dengan mengeliminasi butir-butir yang 
kehadirannya akan memperkecil cronbach’s alpha. Rules of thumb menyarankan bahwa 
nilai cronbach’s alpha harus lebih besar atau sama dengan 0,70 dan item to total 
correlation lebih besar atau sama dengan 0,50 (Hair et al, 1998). Jika ada nilai item to 
total correlation yang kurang dari 0,50, item tersebut dapat dipertahankan jika bila di 
eliminasi justru akan menurunkan cronbach’s alpha (Purwanto, 2002). 

        
 TABEL 4 

Hasil Uji Reliabilitas 
 
 
      Scale          Scale      Corrected 
      Mean         Variance       Item-            Alpha     Coeficient 
      if Item        if Item       Total           if Item   Cronbach’s 
      Deleted        Deleted    Correlation        Deleted     Alpha 
 
T1    51,7162        66,9732        ,6132           ,8077      ,8317 
T2    51,5405        66,4709        ,6165           ,8072 
T3    51,2568        68,4674        ,6510           ,8060 
T4    51,4324        66,3310        ,6897           ,8011 
T8    52,7297        72,3095        ,3005           ,8403 
T11   50,5270        74,6636        ,5430           ,8191 
T14   50,8649        72,5294        ,6202           ,8130 
T15   51,9459        70,5450        ,3336           ,8392 
T16   51,5946        67,0389        ,6258           ,8066 
T18   51,7027        71,9652        ,3550           ,8328 
T19   50,6351        74,8650        ,5058           ,8207 
K1    11,5333         5,0901        ,5910           ,5947      ,7078            
K2    11,6000         4,1351        ,5664           ,5664 
K3    12,0667         3,4955        ,4903           ,7113 
 
I1    12,1600         3,1632        ,7292           ,8669      ,8812 
I2    12,4000         2,8649        ,8502           ,7595 
I3    12,5067         2,9560        ,7356           ,8643 
 

Berdasarkan tabel 4 diatas, pengujian reliabilitas konsistensi internal untuk setiap 
variable menunjukkan nilai cronbach’s alpha yang dihasilkan untuk Teknologi  dan 
Kinerja Individu memenuhi rules of thumb yang disyaratkan yaitu � 0,7. Untuk item to 
total correlation rata-rata menunjukkan  nilai diatas 0,50, walaupun ada beberapa item 
yang nilainya dibawah 0,50  namun tetap dipertahankan karena kalau di eliminsdi akan 
menurunkan nilai cronbach’s alpha. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas pengukuran di atas, dilakukan 
eliminasi  terhadap item kuissioner yang tidak memenuhi syarat dan selanjutnya 
dilakukan pengujian terhadap item yang memenuhi syarat saja sehingga karakteristik 
teknologi, kepercayaan dan kinerja individu bias digunakan untuk analisa selanjutnya 
sesuai dengan kepentingan penelitian ini.   

 
PENGUJIAN HIPOTESIS 

Analisa data dengan variabel independen teknologi sistem informasi baru dan 
variabel dependen kinerja individu  dalam pengujian hipotesis 1 disajikan pada tabel 
berikut: 

TABEL 5  DI  SINI 
Hasil analisa data terhadap hipotesis 1 (H1) yang menguji  hubungan teknologi 

sistem informasi baru akan  meningkatkan kinerja individu dalam perusahaan/organisasi 
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan (t = 4,837; p = 0,000 < 0,05). Dengan 
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melihat arah hubungan ini, ini berarti bahwa bila skor pada variabel teknologi meningkat 
maka dapat diramalkan skor variabel kinerja meningkat pula.  Dalam hal ini hipotesis H1 
yang merepresentasikan hubungan teknologi sistem informasi baru terhadap kinerja 
individu dalam perusahaan/organisas terdukung.  

Hasil analisa ini sesuai dengan temuan penelitian Goodhue (1995) dan Irwansyah 
(2003) yang menemukan pemakai memberikan nilai evaluasi  yang tinggi adalah pemakai 
yang merasa bahwa  teknologi sistem informasi baru yang  diimplementasikan dalam 
organisasi/perusahaan meningkatkan kinerja individu pemakai tersebut. 

Analisa  data  dengan variabel independen teknologi sistem informasi baru dan 
dimasukkannya variabel kepercayaan terhadap sistem informasi baru  dengan variabel 
dependen kinerja individu  dalam pengujian hipotesis 2 disajikan pada tabel berikut: 
 

 TABEL 6 
Hasil Analisa Regresi 

Model Summary

,493a ,243 ,232 ,73656
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), T rata valida. 
 

ANOVAb

12,692 1 12,692 23,395 ,000a

39,604 73 ,543
52,296 74

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), T rata valida. 

Dependent Variable: I rata validb. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil analisa data terhadap hipotesis 2 (H2) yang menguji  hubungan kepercayaan 

terhadap teknologi sistem informasi baru akan meningkatkan kinerja 
individu.menunjukkan pengaruh positif dan signifikan (F change = 42,629; p =0,000< 0,01).  
Dengan penambahan variabel independen kepercayaan terhadap sistem informasi baru 
maka besarnya kinerja individu pemakai  yang dapat dijelaskan meningkat sebesar 29,9% 
(�R2 = 0,542 – 0,243 = 0,299).  Dengan melihat arah hubungan ini, ini berarti bahwa bila 
skor pada variabel teknologi sistem informasi baru  dan kepercayaan terhadap sistem 
informasi baru  meningkat maka dapat diramalkan skor variabel kinerja meningkat pula.  
Dalam hal ini hipotesis H2 yang merepresentasikan hubungan  kepercayaan  terhadap 
teknologi sistem informasi baru akan meningkatkan kinerja individu dalam 
perusahaan/organisasi didukung.  

  
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  dalam mengukur 
penerapan teknologi sistem informasi yang baru serta kepercayaan terhadap sistem 

Coefficientsa

3,597 ,540 6,656 ,000
,501 ,104 ,493 4,837 ,000

(Constant)
T rata valid

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: I rata valida. 
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informasi baru tersebut terhadap peningkatan kinerja individu pemakai.  Peneliti  
menggunakan  sebagian model yang digunakan oleh Goodhue (1995) dan Irwansyah 
(2003) berkaitan dengan penggunaan teknologi sistem informasi baru  sebagai variabel 
independen  dan menambah variabel baru yaitu kepercayaan terhadap sistem informasi 
baru.  Tujuannya untuk melihat hubungan  teknologi  sistem informasi  baru  terhadap 
kinerja individu pemakai sistem informasi baru   sebagai model sebelumnya (Goodhue, 
1995) dan melihat hubungan kepercayaan  terhadap teknologi sistem informasi baru akan 
meningkatkan kinerja individu.  

Secara umum dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap 
sistem informasi baru  dan teknologi sistem informasi baru  terhadap peningkatan kinerja 
individu menunjukkan hasil yang positif. Penambahan variabel kepercayaan terhadap 
sistem informasi baru makin meningkatkan kinerja individu pemakai. 

Hasil  penelitian ini dapat menjadi pertimbangan  bagi organisasi/perusahaan 
bahwa penerapan teknologi sistem informasi baru beserta adanya kepercayaan dari 
pemakai terhadap sistem informai baru dapat meningkatkan kinerja individu pemakai 
sehingga output yang dihasilkan bisa optimal bagi organisasi/perusahaan. 

Keterbatasan penelitian yang dilakukan ini adalah jumlah sampel yang masih 
kurang representatif (rules of thumb minimal 100  sampel), sampel diambil hanya dari 
lingkungan  S1  Akuntansi dan Msi Akuntansi dan Manajemen UGM saja sehingga 
belum dapat mewakili populasi organisasi pendidikan yang sesungguhnya. Uji analisa 
faktor mengharuskan beberapa item ( 8 item dari 19 item) yang memiliki nilai dibawah 
0,4  harus dieliminasi. Ini menunjukkan masih ada beberapa item pertanyaan yang belum 
valid dan reliable  yang bila  tidak dieliminasi  bisa merubah kesimpulan hasil  analisa 
menjadi   tidak signifikan. Selain itu jika peneliti mengambil sampel selain mahasiswa S1 
dan S2 (misalnya pimpinan Universitas atau Fakultas) maka kemungkinan akan mendapat 
kesimpulan yang berbeda pula. 

Kecilnya jumlah sampel dan ketersediaan data dalam penelitian ini, peneliti 
mengharapkan agar penelitian ini diulang kembali di masa mendatang  dengan jumlah 
sampel yang jauh lebih besar dan sebaran sampel yang lebih besar agar hasil yang 
diperoleh lebih bisa mewakili  populasi. Penelitian selanjutnya bisa merinci faktor lain 
yang bisa meningkatkan kinerja individu dalam organisasi/perusahaan dan  melakukan 
studi eksperimen  terhadap kepercayaan terhadap sistem baru dengan memasukkan 
teknologi sistem yang lama dibandingkan dengan teknologi sistem  yang baru   dan 
melihat pengaruhnya pada kinerja individu pemakai. 
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LAMPIRAN 
 
 
 

ehubungan dengan mini riset yang saya lakukan untuk tugas mata kuliah Manajemen 
dan Teori Organisasi, saya mengharapkan Saudara untuk dapat  membantu dengan 
menjawab daftar pertanyaan di bawah ini. Saudara sebagai individu yang merupakan  
anggota/wakil dari Perusahaan (tempat Saudara bekerja) atau Institusi (Universitas 
tempat Saudara mengajar/menuntut ilmu). Semua pertanyaan yang diajukan berkaitan 
dengan penerapan teknologi sistem baru pada perusahaan/institusi Saudara dan 
kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut..  
Atas partisipasi yang diberikan Saudara berikan,  saya ucapkan terima kasih. 

 
Hormat Saya, 
 
 
Salman Jumaili 
Mahasiswa Program M.Si Akuntansi 
Universitas Gadjah Mada 
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A. Data Responden 
Jenis Kelamin :   Lk / Pr   (lingkari yang sesuai) 
Pendidikan  :   S2  / S1  / D3  (lingkari pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh 
sekarang) 
 

B. Daftar Pertanyaan 
Lingkari nomor jawaban yang sesuai dengan pengalaman saudara 
Keterangan: 1) Sangat tidak setuju   2) Tidak Setuju   3)Agak tidak setuju    4) Netral 
                      5) Agak setuju              6) Setuju              7) Sangat setuju  

 
No. Item Pertanyaan S

T
S 
 

T
S 

A
T
S 

 
N 

A
S 

 
S 

S
S 

1. Pemanfaatan sistem komputer perusahaan/institusi mempunyai 
pengaruh besar dan positif terhadap efektifitas dan produktifitas 
penyelesaian tugas Saudara.  

1 2 3 4 5 6 7 

2. Sistem komputer  baru yang Saudara manfaatkan serta layanannya 
mempunyai arti dalam membantu meningkatkan kinerja individual.  

1 2 3 4 5 6 7 

3. Setelah menggunakan teknologi komputer dalam tugas, saudara 
merasa lebih produktif dan kreatif. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Perusahaan/institusi memelihara dan menyediakan  data dengan 
rinci untuk memenuhi kebutuhan bagian Saudara. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Saudara mudah mengetahui/menemukan data yang dibutuhkan 
mengenai hal tertentu. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Sistem baru lebih mudah  mendefinisikan data yang saudara 
butuhkan 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Saudara mudah menemukan data terbaru yang menyangkut 
persoalan tertentu 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Saudara tidak mempunyai wewenang dalam mengakses data yang 
diperlukan. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Wewenang dalam mengakses data  hanya diberikan pada orang 
tertentu saja. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Kesulitan mengakses data yang Saudara perlukan karena sulitnya 
mendapatkan wewenang. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Untuk mendapatkan wewenang dalam mengakses data yang berguna 
merupakan hal yang sulit dan memakan waktu dalam tugas Saudara. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Pemanfaatan komputer dapat memenuhi kebutuhan Saudara dalam 
menyelesaikan tugas tepat waktunya. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Penggunaan teknologi komputer dalam tugas malah menyulitkan 
Saudara dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi andalan Saudara 
sehingga teknologi komputer diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan.  

1 2 3 4 5 6 7 

15. Aktifitas yang umum bagian saudara  dapat dipenuhi oleh sistem 
informasi dengan lengkap. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Saudara pernah mendapatkan pelatihan/kursus dalam 
mengoperasikan komputer 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Sistem komputer yang mendukung tugas saudara mudah digunakan 1 2 3 4 5 6 7 
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18. Pemahaman Saudara dalam menggunakan sistem komputer masih 
rendah. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Sistem komputer perusahaan/institusi  selalu siap dan tersedia 
sewaktu-waktu dibutuhkan. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Sistem komputer yang saudara gunakan sering mengalami 
kemacetan yang tidak diharapkan sehingga tugas Saudara menjadi 
sulit untuk diselesaikan. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Teknologi komputer yang anda gunakan sudah ketinggalan zaman 1 2 3 4 5 6 7 

22. Saudara mampu menyelasaikan tugas dengan lebih baik setelah 
memakai sistem komputer dibanding sebelumnya. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Pemanfaatan sistem komputer perusahaan/institusi mempunyai 
pengaruh besar dan positif terhadap efektifitas dan produktifitas 
penyelesaian tugas Saudara.  

1 2 3 4 5 6 7 

24. Sistem komputer yang Saudara manfaatkan serta layanannya 
mempunyai arti dalam membantu meningkatkan kinerja individual.  

1 2 3 4 5 6 7 

25. Setelah menggunakan teknologi komputer dalam tugas, saudara 
merasa lebih produktif dan kreatif. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Saudara percaya bahwa  teknologi sistem yang baru akan 
mempercepat pekerjaan selesai. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Saudara merasa sistem informasi perusahaan/institusi harus selalu 
diperbarui. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk sistem baru tidak menjadi 
masalah jika out-put dari  sistem baru  bisa meningkatkan kinerja.  

1 2 3 4 5 6 7 

29. Saudara percaya kinerja individual bisa dinilai secara adil dengan 
sistem informasi yang  baru 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Tingkat kepercayaan Saudara  terhadap system 
 informasi yang baru                                               =  _____   %     ( 0 – 100 %) 

 


