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ABSTRACT 

The purpose of this study is examining the technology to performance chain 
model a structural equation modeling approach. This examination doing because 
Goodhue and Thompson (1995) did not fully test the linkages proposed in their 
technology to performance chain model.   Staples and Seddon (2004) was testing the 
linkages which not tested by Goodhue and Thomspon (1995).  However, they results 
shows inconsistence with theories.  

Data use in this study was collected from individual information technology user 
perception in accounting staff hotel in Badung. Data collected by 500 questionnaires 
through contact person and mail survey. Of that, 163 questionnaires can be used 
(response rate 32,6%). Data analysis was using multivariate structural equation 
modeling by AMOS 4.01 and SPSS 10.0 package software. 

The results shows that task technology fit are positively significant influence to 
expected consequences of use, affect and performance. Expected consequences, social 
norms and facilitating conditions are positively influence information technology 
utilization, but not significant. Affect are negative influence to utilization and utilization 
of information technology positively and significantly influence individual performance. 
 
Keywords:  Task technology fit, expected consequences of use, affect toward use, social 

norms, facilitating conditions, utilization and performance. 
 

LATAR BELAKANG MASALAH 
Salah satu tujuan utama penelitian-penelitian dibidang sistem informasi adalah 

untuk membantu tingkat pemakai akhir dan organisasi agar dapat memanfaatkan 
teknologi informasi secara efektif (Staples & Seddon, 2004). Dibidang akuntansi, 
perkembangan teknologi informasi telah banyak membantu  meningkatkan sistem 
informasi akuntansi. Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu 
bentuk teknologi informasi telah banyak mengubah pemrosesan data akuntasi secara 
manual menjadi otomatis. Dengan otomatisasi atau sistem informasi yang berdasarkan 
pada komputer berbagai fungsi dapat dilakukan secara tepat dan cepat (Daljono, 1999). 
Lebih lanjut, Daljono (1999) mengatakan bahwa di setiap organisasi yang ada saat ini 
telah banyak tersedia peralatan dengan  teknologi  tinggi  yang  bernilai sangat  mahal. 
Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung system informasi yang mereka butuhkan, 
sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja individu maupun kinerja 
organisasi. 

Salah satu model yang dapat  membantu menjelaskan kepada pemakai tentang 
peran teknologi informasi  dalam meningkatkan kinerja adalah technology to 
performance chain (TPC) model yang dikembangkan oleh Goodhue dan Thompson 
(1995).  TPC merupakan sebuah model yang mana teknologi akan memberikan peran 
terhadap kinerja pada tingkat individual.  Inti dari model tersebut  adalah supaya 
teknologi informasi dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pada tingkat 
individual maupun organisasi, maka teknologi harus dimanfaatkan dan harus sesuai 
dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. 
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Goodhue dan Thompson (1995)  telah menguji sebagian dari model TPC, dengan 
hasil bahwa terdapat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja 
individual. Dalam penelitiannya, Goodhue dan Thompson (1995) tidak menguji 
hubungan kesesuaian tugas teknologi terhadap konsekuensi yang diharapkan dari 
pemakaian, affect, norma sosial, kebiasaan dan kondisi yang memfasilitasi. Sebagian dari 
model yang tidak diuji oleh Goodhue dan Thompson (1995) kemudian diuji oleh  Staples 
dan Seddon (2004) dengan menggunakan dua sampel yaitu mandatory use dan voluntary 
use. Staples dan Seddon (2004) menunjukkan bahwa pada mandatory use kesesuaian 
tugas teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap konsekuensi yang diharapkan dari 
penggunaan, affect dan kinerja individual.  Konsekuensi yang diharapkan dari 
penggunaan dan affect berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pemanfaatan, 
sedangkan norma-norma sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan. 
Kondisi yang memfasilitasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pemanfaatan, 
sedangkan pemanfaatan terhadap kinerja juga berpengaruh negatif tidak signifikan. Pada 
voluntary use, konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan dan kinerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap kesesuaian tugas teknologi, sedangkan affect berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap kesesuaian tugas teknologi. Konsekuensi yang 
diharapkan dari penggunaan  berpengaruh positif  signifikan terhadap pemanfaatan,  
sedangkan affect dan norma sosial  berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan, sedangkan 
pemanfaatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja. 

Hasil-hasil riset tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dengan teori 
yang  ada, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali terhadap sebagian model TPC. 
Penelitian ini  menguji ulang  sebagian dari model TPC yang telah diuji sebelumnya oleh 
Staples dan Seddon (2004) dengan pertanyaan penelitian (1) apakah  kesesuaian tugas 
teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap konsekuensi yang diharapkan dari 
penggunaan, affect dan kinerja; (2) apakah konsekuensi yang diharapkan dari 
penggunaan, affect, norma sosial dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif 
terhadap pemanfaatan dan; (3) apakah pemanfaatan  berpengaruh positif terhadap kinerja. 
Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk (1)  menguji pengaruh kesesuaian tugas tenologi 
terhadap konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan, affect dan kinerja; (2) menguji 
pengaruh konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan, affect, norma sosial dan kondisi 
yang memfasilitasi  terhadap kinerja dan; (3) menguji pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap kinerja individual. 
Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori tentang 
pemanfaatan teknologi informasi yang telah ada, khususnya model rantai kinerja 
teknologi (technology to performance chain).  Secara praktik penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi bagi organisasi, khususnya pengguna teknologi informasi 
untuk dapat lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat 
meningkatkan kinerja.  
 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Penelitian-penelitian tentang  sikap pemakai sebagai prediktor dari pemanfaatan 

didasarkan pada teori sikap dan perilaku yang dikembangkan Fishbein dan Ajzen (1975) 
dan  Triandis (1980). Fishbein dan Ajzen (1975) mengembangkan theory of reasoned 
action (TRA).  Menurut teori ini kinerja individu dari perilaku yang telah ditetapkan akan 
ditentukan oleh maksud dari tindakan  yang akan dilakukan  dan tujuan perilaku secara 
bersama-sama ditentukan oleh sikap individu dan norma-norma subyektif.  Triandis 
(1980) menyatakan bahwa faktor-faktor sosial, affect dan konsekuensi yang dirasakan 
mempengaruhi tujuan perilaku dan sebaliknya akan mempengaruhi perilaku.  Kebiasaan-
kebiasaan merupakan penentu sikap secara langsung dan tidak langsung.  Perilaku tidak 
mungkin terjadi jika situasinya (misalnya, kondisi yang memfasilitasi) tidak 
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memungkinkan. Jadi, jika seseorang bermaksud untuk menggunakan personal computer, 
tetapi tidak mempunyai kemudahan atau kesempatan untuk memperolehnya, maka 
manfaat yang dirasakan akan berkurang.  
 
 
Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran 
a. Pengaruh Kesesuaian Tugas Teknologi  Terhadap Konsekuensi yang Diharapkan 

dari Penggunaan dan Affect 
Menurut Staples dan Seddon (2004)  kesesuaian tugas dapat dinilai dari  dua cara. 

Pertama, pendekatan  facet-of-fit yang bertujuan untuk menilai kesesuaian tentang segi-
segi penting dari kebutuhan tugas yang  dapat dipenuhi. Kedua,  pendekatan predicted-
outcome yang bertujuan untuk menilai kesesuaian tugas dari segi apakah alat-alat  yang 
ada  berperan penting terhadap hasil yang diharapkan. Jika kesesuaian tugas teknologi 
secara tepat diidentifikasi dari kedua  pengukuran tersebut seharusnya memiliki korelasi 
yang tinggi.  Staples dan Seddon (2004), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
tidak signifikan antara kesesuaian tugas teknologi terhadap konsekuensi yang diharapkan 
dari penggunaan dan affect. 
H1 : Kesesuaian tugas teknologi  berpengaruh positif terhadap konsekuensi yang 

diharapkan dari penggunaan. 
H2 : Kesesuaian tugas teknologi berpengaruh  positif terhadap affect. 
b.  Pengaruh Kesesuaian Tugas Teknologi  Terhadap Kinerja 

Jika teknologi yang dibutuhkan oleh pemakai sesuai dengan tugas yang 
dilaksanakan dan pemakai mempunyai kemampuan untuk menggunakan teknologi 
tersebut, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja.  Hal ini sesuai dengan Goodhue 
dan Thompson (1995) dan Diana (2001) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif signifikan kesesuaian tugas teknologi terhadap kinerja.   
H3 : Kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja. 
c. Pengaruh Konsekuensi yang Diharapkan dari Penggunaan Terhadap 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Kemampuan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas,  mengubah 

pekerjaan atau memperoleh kesempatan kerja di masa yang akan datang yang lebih 
berarti bagi user, sangat menentukan pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut 
sesuai dengan Thompson et al (1991) dan  Diana (2001) yang memberikan bukti empiris 
terdapat  hubungan positif signifikan konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan 
terhadap pemanfaatan PC.  
H4 : Konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan berpengaruh positif terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi. 
d.  Pengaruh Affect Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi 
 Kondisi psikologi akan sangat menentukan perilaku seseorang. Jika seorang 
individu secara psikologis merasa senang atau gembira dengan adanya penggunaan 
teknologi informasi, maka individu tersebut akan termotivasi untuk memanfaatkannya 
dengan baik, begitu juga sebaliknya.  

Compeau, Christopher dan Huff (1999) dan Qadri (1997), memberikan  bukti 
empris bahwa affect berhubungan positif signifikan terhadap pemanfaatan  PC. 
Thompson et al (1991) menunjukkan bahwa affect berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap pemanfaatan PC. Sedangkan Jin (2003) memberikan bukti empiris bahwa  affect 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi.  
H5 : Affect berpengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi. 
e.  Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi 
 Jika ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang tidak 
melanggar norma, memberikan manfaat dan dapat mendukung pelaksanaan tugas, maka  
akan mendorong individu untuk memanfaatkan teknologi informasi. Dukungan empiris 
untuk hubungan antara norma-norma sosial dan perilaku dapat ditemukan dalam beberapa 
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studi. Tornatzky dan Klien (1982) menemukan bahwa keseimbangan dari inovasi dengan 
norma-norma sosial mempunyai pengaruh signifikan pada pemanfaatan. Thompson et al 
(1991), Qadri, (1997)  dan Diana (2001) memberikan bukti empiris bahwa terdapat 
hubungan positif dan signifikan faktor sosial terhadap pemanfaatan PC. Jin (2003) 
menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan 
TI.   
H6 :  Faktor sosial berpengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi informasi. 
f.  Pengaruh Kondisi yang Memfasilitasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 
Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, ketentuan-ketentuan yang 

mendukung  user adalah merupakan bentuk dari kondisi yang memfasilitasi yang akan 
mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi.  Ketentuan-ketentuan yang mendukung  
user dilakukan dengan memberikan pelatihan dan membantunya ketika menghadapi 
kesulitan, sehingga beberapa halangan dalam pemanfaatan akan dapat dikurangi atau 
dihilangkan.  
 Schultz dan Slevien (1975) memberikan bukti empiris bahwa kondisi yang 
mendukung pemanfaatan teknologi informasi atau dukungan untuk pemanfaatan 
teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 
teknologi informasi. Sedangkan Thompson et al (1991) dan  Qadri (1997) menunjukkan 
bahwa kondisi-kondisi yang memfasilitasi berhubungan negatif lemah terhadap 
pemanfaatan  PC. Begitu juga dengan  Jin (2003) yang memberikan bukti empiris 
pengaruh negatif dan lemah kondisi yang memfasilitasi terhadap pemanfaatan  teknologi 
inforamsi.   
H7 : Kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi. 
g. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual 
 Teknologi informasi akan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja baik 
ditingkat individu maupun organisasi jika dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Thompson et al (1991) yang menyatakan bahwa 
pemanfaatan merupakan perilaku dari menggunakan teknologi dalam melakukan 
pekerjaan. Pengalaman sesungguhnya dari pemanfaatan teknologi akan berpengaruh 
terhadap pemakai, baik pada saat teknologi tersebut memberikan dampak lebih baik 
maupun lebih buruk pada kinerja, namun tetap akan mempengaruhi kinerja di masa yang 
akan datang (Goodhue & Thompson, 1995). 
 Goodhue dan Thompson (1995) memberikan bukti empiris bahwa  pemanfaatan 
teknologi informasi  berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individual. Darwin 
(1999) dan Diana (2001), memberikan bukti empiris bahwa pemanfaatan PC berpengaruh  
positif signifikan  terhadap kinerja individual.   
H8 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap  kinerja individual 
 
Kerangka Pemikiran Teoritis 
 Model kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan hubungan antara 
konstruk eksogen yaitu kesesuaian tugas teknologi, faktor sosial dan kondisi yang 
memfasilitasi dan konstruk endogen konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan, 
affect, pemanfaatan dan kinerja ditunjukkan pada Gambar  1. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan hotel di Kabupaten 
Badung, Propinsi Bali dengan sampel penelitian staf akuntansi yang menggunakan 
teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penentuan jumlah sampel yang 
akan diambil menggunakan model size (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998) dengan 
jumlah sampel yang diambil sebanyak 200 sesuai dengan ketentuan structural equation 
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model (SEM). Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling yang merupakan metode pengambilan sampel dengan didasarkan pada kriteria 
tertentu. Kriteria sampel penelitian ini adalah individu yang bekerja sebagai staf 
akuntansi seluruh hotel di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. 

 
 
 
 
 

GAMBAR 1 
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Staples and Seddon (2004) 
 

Jenis dan Sumber Data 
 Penelitian ini menggunakan jenis data subyek (self-report data) dengan respon 
yang diberikan tertulis.  Sumber data penelitian adalah data primer (primary data) yang 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.  
Prosedur Pengumpulan Data 
 Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui contact person  dan mail survey.  
Kuesioner yang dikirimkan sebanyak 500 kuesioner dengan asumsi respon rate adalah 
40%.    
Definisi Operasional Variabel 

Variabel kesesuaian tugas teknologi diukur dengan 12 indikator, yaitu 6 indikator 
dikembangkan oleh Moore dan Benbasat (1991),  3 indikator dikembangkan oleh Davis 
(1989) dan 3 indikator dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh (1988). Variabel 
konsekuensi dari penggunaan diukur dengan 10 indikator, yaitu 6 indikator 
dikembangkan oleh  Davis (1989), 2 indikator dikembangkan Moore dan Benbasat 
(1991), dan 2 indikator dikembangkan oleh Thomposen et al (1991). Variabel affect 
diukur dengan 8 indikator yang dikembangkan oleh Hartwick dan Barki (1994). Norma-
norma sosial diukur dengan 4 indikator yang kembangkan oleh Hartwick dan Barki 
(1994). Variabel kondisi yang memfasilitasi diukur dengan 4 indikator yang 
dikembangkan oleh Thompson et al (1991). Variabel pemanfaatan diukur dengan 6 
indikator, 4 indikator dikembangkan oleh  Hartwick dan Barki (1994) dan 2 indikator 
oleh  Staples dan Seddon, (2004). Variabel kinerja diukur dengan 7 indikator, 2 indikator 
dikembangkan oleh Moore dan Benbasat (1991) dan 5 indikator dikembangkan oleh 
Staples dan Seddon, (2004).  Instrumen yang digunakan untuk mengukur effect dan 
pemanfaatan diukur dengan menggunakan skala kategori, sedangkan instrumen lainnya 

Task
Technology

Fit

Social
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Affect
Toward

Use

Expected
consequences

of use

Facilitating
Conditions

Utilization

Performance
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dikur dengan menggunakan lima skala Likert (1 = sangat tidak setuju  sampai 5 = sangat 
setuju). 
Teknik Analisis Data 
 Pengujian  hipotesis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation 
Modelling (SEM) dengan paket program AMOS 4.01 dan SPSS 10.0. 
 

ANALISIS HASIL 
Gambaran Umum Responden 
 Dari 500 kuesioner yang dikirimkan, yang kembali sebanyak 172 buah dan yang 
bisa diolah sebanyak 163 buah kuesioner (32,6%).   
 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
Evaluasi Asumsi SEM 
  Salah satu syarat yang harus terpenuhi apabila menggunakan maximum likelihood 
estimation adalah asumsi normalitas baik secara univariat maupun multivariate.  Dilihat 
dari kriteria critical  ratio  skweness  dan kurtosis  value pada taraf signifikansi 0,01  data 
penelitian ini berdistribusi normal seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

TABEL 1 
UJI NORMALITAS DATA 

 min max skew c.r. kurtosis c.r. 
x50 1 5 -0.097 -0.507 -0.458 -1.193 
x8 2 5 0.082 0.430 -0.770 -2.006 
x7 2 5 -0.049 -0.254 -0.558 -1.455 
x6 1 5 0.044 0.229 -0.795 -2.072 
x49 1 5 -0.270 -1.410 -0.173 -0.450 
x48 1 5 -0.371 -1.935 -0.345 -0.900 
x47 1 5 0.085 0.442 -0.621 -1.619 
x46 1 5 -0.325 -1.692 -0.637 -1.659 
x45 1 5 -0.338 -1.764 -0.611 -1.593 
x43 1 5 -0.267 -1.391 -0.218 -0.569 
x42 1 5 -0.403 -2.103 -0.195 -0.508 
x41 1 5 0.118 0.615 -0.642 -1.674 
x40 1 5 -0.330 -1.722 -0.676 -1.762 
x39 1 5 -0.300 -1.564 -0.699 -1.822 
x38 1 5 -0.393 -2.046 -0.370 -0.966 
x37 1 5 -0.264 -1.374 -0.511 -1.331 
x36 1 5 -0.233 -1.212 -0.242 -0.630 
x35 1 5 -0.365 -1.900 -0.384 -1.001 
x22 1 5 -0.012 -0.061 -0.919 -2.395 
x21 1 5 -0.197 -1.024 -0.890 -2.318 
x20 1 5 -0.073 -0.379 -0.915 -2.384 
x16 1 5 -0.177 -0.922 -0.943 -2.459 
x15 1 5 -0.285 -1.487 -0.836 -2.180 
x13 1 5 -0.213 -1.108 -0.800 -2.084 
x29 2 5 0.462 2.409 -0.151 -0.393 
x27 2 5 -0.172 -0.898 -0.707 -1.841 
x26 2 5 0.087 0.455 -0.751 -1.956 
x25 2 5 -0.125 -0.651 -0.924 -2.407 
x34 2 5 0.050 0.263 -0.838 -2.183 
x33 2 5 -0.240 -1.250 -0.740 -1.929 
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x32 2 5 0.090 0.469 -0.791 -2.062 
x31 2 5 0.023 0.119 -0.881 -2.295 
x5 2 5 -0.118 -0.617 -0.849 -2.212 
x2 2 5 -0.081 -0.423 -0.708 -1.844 
x1 1 5 -0.054 -0.282 -0.745 -1.942 
       
Multivariate     13.881 1.741 

                 Sumber : Data penelitian diolah, 2005 
  Hasil uji outlier univariate dengan z-score pada Tabel 2 menunjukkan tidak ada 
nilai z-score yang lebih besar dari + 3,0 sehingga tidak terdapat univariate outlier pada 
data yang dianalisis. Hasil output AMOS 4.01 menunjukkan tidak ada kasus yang 
memiliki mahalanobis distance lebih besar dari �2 (551, 0,05) =  606,71, sehingga tidak 
terdapat kasus multivariate outlier pada responden yang berpartisipasi dalam penelitian 
ini. 

TABEL 2 
OUTLIER UNIVARIATE 

N Minimu
m 

Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(X1) 163 -2.59288 1.61248 3.859760E-17 1.0000000
Zscore(X2) 163 -1.94174 1.52363 -7.9363599E-17 1.0000000
Zscore(X5) 163 -1.70808 1.50443 3.261280E-16 1.0000000
Zscore(X6) 163 -2.46223 1.74032 1.660998E-15 1.0000000
Zscore(X7) 163 -1.81670 1.77992 -1.6436505E-16 1.0000000
Zscore(X8) 163 -1.62730 1.68832 1.568624E-15 1.0000000
Zscore(X13) 163 -1.83502 1.46094 -3.7925392E-16 1.0000000
Zscore(X15) 163 -1.85156 1.38494 -1.1800456E-15 1.0000000
Zscore(X16) 163 -1.85241 1.40304 9.488937E-16 1.0000000
Zscore(X20) 163 -1.86615 1.51366 -7.8062556E-17 1.0000000
Zscore(X21) 163 -1.83093 1.40421 5.290907E-16 1.0000000
Zscore(X22) 163 -1.65863 1.64848 7.806256E-16 1.0000000
Zscore(X25) 163 -1.66168 1.46356 3.374037E-16 1.0000000
Zscore(X26) 163 -1.46217 2.04274 -8.8210689E-16 1.0000000
Zscore(X27) 163 -1.76943 1.58426 1.767683E-15 1.0000000
Zscore(X29) 163 -1.49490 2.17850 -2.6020852E-18 1.0000000
Zscore(X31) 163 -1.61450 1.58181 -6.1582683E-16 1.0000000
Zscore(X32) 163 -1.74588 1.60211 3.114696E-15 1.0000000
Zscore(X33) 163 -1.96378 1.37056 -8.4893030E-16 1.0000000
Zscore(X34) 163 -1.61095 1.63084 6.817463E-16 1.0000000
Zscore(X35) 163 -2.15968 1.52647 -6.1495947E-16 1.0000000
Zscore(X36) 163 -2.42991 1.57085 7.663141E-16 1.0000000
Zscore(X37) 163 -2.91148 1.45239 -1.2143064E-16 1.0000000
Zscore(X38) 163 -2.10442 1.51585 5.106592E-16 1.0000000
Zscore(X39) 163 -1.89933 1.70056 -1.9851742E-16 1.0000000
Zscore(X40) 163 -2.04417 1.36452 4.119968E-16 1.0000000
Zscore(X41) 163 -1.83040 1.66937 -1.8752361E-15 1.0000000
Zscore(X42) 163 -2.36322 1.51793 1.128438E-15 1.0000000
Zscore(X43) 163 -2.51920 1.57686 -4.7141110E-16 1.0000000
Zscore(X45) 163 -1.95780 1.69976 2.576064E-16 1.0000000
Zscore(X46) 163 -2.08621 1.38371 4.527628E-16 1.0000000
Zscore(X47) 163 -1.85356 1.65958 9.488937E-16 1.0000000
Zscore(X48) 163 -2.32139 1.42501 -3.2222489E-16 1.0000000
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Zscore(X49) 163 -2.54138 1.58046 -9.0335725E-16 1.0000000
Zscore(X50) 163 -2.20820 2.27699 -6.8402315E-16 1.0000000
Valid N 
(listwise) 

163 

    Sumber : Data penelitian diolah, 2005 
   
  Hasil output AMOS 4.01. menunjukkan nilai determinant of sample covarian 
matrix  sebesar 1.0269e-007.  Nilai ini berada di atas nol dan tidak terdapat warning dari 
program yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multicollinearity atau singularity.  
 Analisis Full Structural Equation Modelling (SEM)  
  Hasil output Amos 4.01 atas estimasi full latent variable model ditampilkan 
dalam Gambar 2.   
 Evaluasi terhadap kriteria goodness-of-fit ditunjukkan dalam Tabel 3 yang 
menunjukkan nilai kesesuaian yang baik untuk menerima model yang diajukan. 
 Hasil output AMOS 4.01 juga menunjukkan bahwa korelasi antara faktor sosial 
dengan kondisi yang memfasilitiasi sebesar 0,052,  sehingga disimpulkan tidak terdapat 
korelasi antara konstruk eksogen. 
 

GAMBAR 2 
MEASURENMENT MODEL FULL STRUCTURAL 

STANDARDIZED ESTIMATES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Data Penelitian Diolah, 2005 
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TABEL 3 
PERBANDINGAN HASIL DENGAN GOODNESS-OF-FIT INDECES 

Fit Measure Saturated 
(Fit 

Sempurna) 

Model 
Penelitian 

Independenc
e 

(fit jelek) 

Cut 
Off 

Macro Keterangan 

Descrepancy 0.000 636.246 2735.258  CMIN 5%; 551= 
606.71 

Degrees of 
Freedom 

0 551 0  DF Baik 

P  0.007 0.000  P Marginal 
Descrepancy
/DF 

 1.155 4.597 � 2 CMIN/DF Baik 

GFI 1.000 0.827 1.000 � 
0.90 

GFI Marginal 

AGFI  0.802  � 
0.90 

AGFI Marginal 

Normad Fit 
Index 

1.000 0.767 0.000 � 
0.90 

NFI Kurang Baik 

Tucker-
Lewis Index 

 0.957 0.000 � 
0.95 

TLI Baik 

Comparativ
e Fit  Index 

1.000 0.960 0.000 � 
0.95 

CFI Baik 

RMSEA  0.031 0.149 � 
0.08 

RMSEA Baik 

* Chi-Square tabel pada � ; df.  Sumber : Data penelitian diolah, 2005 
 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hipotesis 
  Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan dalam Tabel 4. 
 

TABEL 4 
HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI PARAMETER ESTIMASI UNTUK 

MODEL STRUCTURAL EQUATION MODELLING 
 

Konstruk Estimate S.E. C.R. P 
Keputusan 

5% 

ECU 
<-
- TTF 

0.182 
0.121 2.018 0.044 Signifikan 

Aff 
<-
- TTF 

0.227 
0.088 2.180 0.029 Signifikan 

Uti 
<-
- ECU 

0.116 
0.051 1.288 0.198 Tidak Signifikan 

Uti 
<-
- Aff 

-0.068 
0.091 -0.674 0.500 Tidak Signifikan 

Uti 
<-
- SN 

0.050 
0.059 0.560 0.575 Tidak Signifikan 

Uti 
<-
- FC 

0.045 
0.047 0.494 0.621 Tidak Signifikan 

PI 
<-
- TTF 

0.388 
0.084 3.514 0.000 Signifikan 

PI 
<-
- Uti 

0.226 
0.097 2.307 0.021 Signifikan 

 Sumber : Data penelitian diolah, 2005 
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Dari hasil pengujian tersebut, pembahasan untuk tiap-tiap hipotesis adalah sebagai berikut 
:a. H1 :  Kesesuaian Tugas Teknologi Berpengaruh Positif Terhadap Konsekuensi 
yang Diharapkan Dari Penggunaan 
  Hasil output AMOS 4.01 pada Tabel 4 menunjukkan nilai p = 0,044.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05 hipotesis 1 gagal untuk ditolak. Hal ini 
menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dengan menggunakan sistem baru 
yang tepat maka tugas-tugas individu dapat dilakukan secara tepat. Pada tingkat 
signifikansi ini penggunaan sistem  yang  compatible terhadap seluruh tugas individu 
akan dapat meningkatkan produktivitas individu. Sistem yang mudah digunakan dan 
dipelajari serta bersifat user friendly  akan mempermudah pelaksanaan tugas individu 
sepenuhnya, dapat memperbaiki kualitas pekerjaan yang dilakukan, dan akan memotivasi 
seorang individu untuk memanfaatkannya dengan baik.   
b. H2 : Kesesuaian Tugas Teknologi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap 

Affect 
  Hasil  output AMOS 4.01 pada Tabel 4  menunjukkan p = 0,029.  Dengan 
demikian pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 2 gagal ditolak. Gagal ditolaknya 
hipotesis 2 ini  mengindikasikan bahwa penggunaan sistem baru yang tepat dan 
compatible dengan seluruh aspek pekerjaan individu dapat menyebabkan seorang 
individu menyukai pekerajaannya, sehingga akan dapat meningkatkan frekuensi 
penggunaan sistem. Adanya sistem yang  mudah  dipalajari akan meningkatkan frekuensi 
pemanfaatan sistem pemakai.   
c.  H3 : Kesesuaian Tugas Teknologi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 
  Hasil output AMOS 4.01 Tabel 4,  menunjukkan nilai p = 0,000.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05 hipotesis 3 gagal untuk  ditolak. Gagal 
ditolaknya hipotesis 3  ini menunjukkan bahwa sistem yang sesuai dengan  kebutuhan 
tugas-tugas individu, mudah untuk digunakan, mudah untuk mempelajarinya dan bersifat 
user frendly, menyebabkan sistem tersebut merupakan solusi yang efektif untuk 
kebutuhan tugas seorang individu.  Dengan sistem yang memilikki karakteristik seperti 
itu, maka manfaat yang dirasakan dari penggunaan sistem akan lebih banyak dari pada 
kerugiannya.  Dengan demikian, maka  secara keseluruhan dengan menggunakan sistem 
yang ada, seorang individu akan merasakan kepuasan tersendiri sehingga kinerjanya 
dapat meningkat.   Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian tugas akan dapat 
meningkatkan kinerja individual. 
d. H4 :  Konsekuensi  Yang Diharapkan Dari Penggunaan Berpengaruh Positif 

Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi 
  Hasil output AMOS 4.01 Tabel 4,   menunjukkan nilai p = 0,198.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 4 gagal untuk diterima.  Hal ini 
menunjukkan bahwa  penggunaan sistem baru yang diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas dan kinerja belum mampu menjadikan sistem sebagai sarana yang efektif 
untuk kebutuhan seorang individu. Sistem juga belum mampu mendorong individu untuk 
memanfaatkan sebuah sistem secara signifikan, meskipun secara keseluruhan seorang 
individu  menyadari bahwa sistem baru akan bermanfaat terhadap pelaksanaan tugas-
tugasnya. Secara keseluruhan individu belum puas dengan sistem yang ada. 
e. H5 : Affect Berpengaruh Positif Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi 
 Hasil output AMOS 4.01 Tabel 4,   menunjukkan nilai p = 0,500.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 5 gagal untuk diterima. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa meskipun secara psikologis seorang individu merasa 
senang menggunakan teknologi informasi, menggunakan teknologi informasi tidak 
membuatnya frustasi, dan individu tersebut tidak merasa bosan jika bekerja dengan 
menggunakan komputer, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan intensitas dan 
frekuensi penggunaan maupun jenis software yang dikuasainya.  Berdasarkan  jawaban 
responden, diketahui bahwa perasaan senang dalam menggunakan teknologi informasi 
baru mampu membawa pegawai untuk menggunakan teknologi informasi dengan 
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intensitas rata-rata 90-105 menit dalam sehari, sedangkan frekuensi penggunaannya rata-
rata hanya sekali dalam  sehari.   
f.  H6 :  Faktor Sosial Berpengaruh Positif Terhadap Pemanfaatan Teknologi  

Informasi  
 Hasil output AMOS 4.01 Tabel 4,  menunjukkan nilai p = 0,575.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 6 gagal untuk diterima. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa eksistensi faktor sosial dalam mempengaruhi tingkat 
pemanfaatan teknologi informasi pada hotel di Kabupaten Badung, Propinsi Bali  lemah.  
Dukungan dari rekan sekerja, pimpinan kantor, atasan, dan organisasi terhadap 
pemanfaatan teknologi informasi belum mampu meningkatkan intensitas dan frekuensi 
penggunaan teknologi informasi.  Dukungan-dukungan dari lingkungan sosial tersebut 
belum mampu meningkatkan banyaknya jenis software yang dikuasai pengguna dalam 
menyelesaikan tugas-tugas rutinnya.   
g. H7 : Kondisi Yang Memfasilitasi Berpengaruh Positif Terhadap Pemanfaatan 

Teknologi  Informasi 
 Hasil output AMOS 4.01 Tabel 4,   menunjukkan nilai p = 0,621.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 6 gagal untuk diterima. Ini 
memberikan gambaran bahwa tersedianya panduan dalam memilih dan menggunakan 
hardware dan software, tersedianya bantuan jika pengguna menemukan kesulitan yang 
berhubungan dengan hardware dan software belum mampu memperbaiki tingkat 
pemanfaatan teknologi informasi pada staff akuntansi hotel di Badung.  Panduan dan 
bantuan tersebut belum mampu meningkatkan intensitas dan frekuensi penggunaan 
teknologi informasi serta jenis-jenis software yang dikuasai pengguna. 
g.  H8 :  Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap  Kinerja 

Individual. 
  Hasil output AMOS 4.01 Tabel 2,  menunjukkan nilai p = 0,021.  Dengan 
demikian, maka pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 8 gagal untuk ditolak. Hal ini 
berarti bahwa dengan tingkat rata-rata 20 jam/minggu dalam beberapa bulan terakhir, 
sistem sangat berpengaruh bagi individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan 
mengharapkan dapat menggunakan sistem 30 jam/minggu dalam beberapa bulan 
mendatang  diharapkan sistem akan lebih efisien dan efektif dalam mendukung tugas-
tugas individu. 
Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
  Kekuatan pengaruh antar konstruk penelitian ditunjukkan pada Tabel 5.  
 

TABEL 5 
STANDARDIZED DIRECT AND INDIRECT EFFECT 

Standardized Direct Effects - Estimates 
 FC SN TTF ECU Aff Uti PI 
ECU 0.000 0.000 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 
Aff 0.000 0.000 0.227 0.000 0.000 0.000 0.000 
Uti 0.045 0.050 0.000 0.116 -0.068 0.000 0.000 
PI 0.000 0.000 0.388 0.000 0.000 0.226 0.000 

Standardized Indirect Effects - Estimates 
 FC SN TTF ECU Aff Uti PI 
ECU 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Aff 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Uti 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 
PI 0.010 0.011 0.001 0.026 -0.015 0.000 0.000 

Sumber : Data penelitian diolah, 2005 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kesesuaian tugas teknologi 
terhadap kinerja melalui konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan, affect dan 
pemanfaatan sebesar 0,001.  Dengan demikian, kesesuaian tugas teknologi akan 
berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja jika pengaruh tersebut bersifat langsung dari 
pada  jika pengaruh tersebut bersifat tidak langsung sebesar 0,338. Tabel 5 juga 
menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antara konsekuensi yang diharapkan dari 
penggunaan terhadap kinerja melalui pemanfaatan sebesar 0,026, sedangkan pengaruh 
tidak langsung affect terhadap kinerja melalui pemanfaatan sebesar -0,015. Dengan 
demikian maka keberadaan pemanfaatan dapat digunakan untuk memediasi pengaruh 
konsekuensi yang diharapkan dari penggunaan terhadap kinerja dan affect terhadap 
kinerja. 
 

KESIMPULAN,  IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
Kesimpulan 
a. Kesesuaian tugas teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap  konsekuensi yang 

diharapkan,  affect dan kinerja individual  pada taraf tingkat signifikansi 0,05.  
b. Konsekuensi yang diharapkan berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan  

pada taraf singnifikanasi 0,05.  
c.  Pada taraf signifikanasi 0,05, affect berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi.  
d. Norma-norma sosial berpengaruh  positif tidak signifikan terhadap pemanfaatan  

teknologi informasi pada taraf signifikansi 0,05.  
e. Pada taraf signifikansi 0,05, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja individual. 
Implikasi 
a. Implikasi Teoritis 
  Implikasi teoritis sebagai agenda penelitian yang akan datang dari temuan 
penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut dapat dilakukan pada obyek yang lebih 
luas. Di samping itu, penelitian selanjutnya hendaknya menguji kontribusi tiap-tiap 
dimensi dari kesesuaian tugas teknologi. 
 
 
b. Implikasi Praktek 
 Gagal ditolaknya hipotesis 1, 2 dan 3 secara  statistik pada taraf signifikansi 0,05, 
memberikan implikasi bagi staf akuntansi hotel di Kabupaten Badung, Propinsi Bali 
untuk lebih meningkatkan penggunaan sistem yang tepat sesuai dengan kebutuhan tugas-
tugasnya sehingga kinerjanya akan dapat lebih meningkat. 
 Ditolaknya hipotesis 4 secara statistik memberikan konsekuensi bagi para 
penggunanya untuk  lebih meyakini bahwa menggunakan teknologi informasi dapat 
memberikan manfaat, khususnya dalam penyelesaian tugas-tugas rutinnya.  Adanya 
keyakinan tersebut, selanjutnya akan memperbaiki tingkat pemanfaatan teknologi 
informasi. Dengan kegagalan uji statistik untuk menerima hipotesis 5 menunjukkan 
bahwa para pengguna teknologi informasi harus mampu lebih memanfaatkan aspek 
psikologis yang dimilikkinya yaitu perasaan senang dalam menggunakan teknologi 
informasi untuk lebih meningkatkan intensitas atau frekuensi maupun jenis software yang 
dikuasainya. Dengan gagal diterimanya hipotesis 6 secara statistik ini memberikan 
tantangan tersendiri bagi para pengguna teknologi informasi untuk lebih memilikki 
kesadaran dan kemauan dari dalam dirinya dalam menggunakan teknologi informasi dan 
meningkatkan kapabilitasnya sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan mencapai 
hasil yang maksimal. 
 Dengan ditolaknya secara statistik hipotesis 7, memberikan implikasi praktek 
bagi staf akuntansi hotel di Kabupaten Badung, Propinsi Bali untuk terus meningkatkan 
kapabilitasnya, sehingga kalaupun mereka harus menggunakan teknologi informasi tanpa 



SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 
 

 
 

892 

 

adanya panduan atau bantuan, mereka akan tetap dapat menggunakan teknologi tersebut 
tanpa adanya hambatan yang berarti.   Dengan diterimanya secara statistik hipotesis 8, 
memberikan implikasi bagi staf akuntansi hotel di Kabupaten Badung, Propinsi Bali 
untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui pemanfaatan teknologi informasi, misalnya 
dengan meningkatkan intensitas atau frekuensi penggunaan teknologi informasi maupun 
meningkatkan jenis software yang dikuasainya.   
Keterbatasan 
  Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mengganggu hasil 
penelitian.  Obyek penelitian yang berlokasi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali dapat 
mengurangi kemampuan generalisasi temuan penelitian. Pengumpulan data yang 
menggunakan kusioner hasil cetakan, tidak menggunakan media elektronik yang dapat 
menunjang penggunaan teknologi informasi, menyebabkan kurang dapat mengukur 
apakah responden benar-benar mampu menggunakan teknologi informasi. Dalam 
penelitian ini tidak diuji kontribusi tiap-tiap dimensi dari kesesuaian tugas teknologi. 
Keterbatasan lain dalam penelitian ini dikarenakan pengukuran seluruh variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini  bersifat subyektif atau berdasarkan persepsi responden, 
sehingga dapat menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan 
sesungguhnya. 
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