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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kepercayaan 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 856) kepercayaan 

memiliki beberapa arti, diantaranya : 

1. “Anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau 

nyata 

2. Sesuatu yang dipercayai 

3. Harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dll).” 

 

 Kepercayaan menurut Pass, Lowes dan Davies (1997 : 664) dalam 

Kamus Lengkap Ekonomi, pengertian kepercayaan atau trust adalah : 

“Aktiva yang dipegang dan dikelola oleh perwalian dari seorang individu 

atau kelompok. Pada saat aktiva ini dipegang oleh perwalian, para ahli 

waris tidak mempunyai kuasa atas pengelolaannya.” 

 
Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah keyakinan dan harapan 

seseorang atau kelompok terhadap sesuatu yang dipercaya itu dapat membawa 

kebaikan.   

 
2.2 Pemanfaatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 711) definisi 

pemanfaatan adalah sebagai berikut : 

“Proses, cara, perbuatan memanfaatkan.” 
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Penulis menangkap dari pengertian pemanfaatan diatas dapat diartikan 

aktifitas menggunakan proses dan sumber belajar. 

 

2.3 Sistem 

2.3.1 Pengertian Sistem 

Pengertian sistem secara pendekatan manual menurut Cole/Neuchel dibagi 

menjadi dua bagian yang saling menunjang yaitu “Sistem” dan “Prosedur” dalam 

Midjan  dan Susanto (2003 : 4) definisi sistem adalah : 

 “Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 
prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang 
dikembangkan menjadi suatu skema untuk melaksanakan sebagian besar 
aktivitas perusahaan.” 

 
Dan pengertian prosedur adalah : 

 “Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan tata usaha (clerical 
operations) yang biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam suatu 
bagian/lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam 
dari transaksi-transaksi yang berulang-ulang dalam perusahaan.” 

 

Menurut Hall (2011 : 5) dalam bukunya “Introduction to Accounting 

Information Systems” mengemukakan bahwa : 

“A system is a group of two or more interrelated components or 

subsystems that serve a common purpose.” 

(Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai 

tujuan yang sama). 
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Menurut Mulyadi (2001 : 1) pengertian umum sistem adalah : 

“Merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang 

lainnya, yang  berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” 

 

Definisi sistem menurut Wilkinson and Cerullo (2000 : 6) adalah sebagai 

berikut : 

“System is a unified group of interacting parts that function together to 

achieve as purpose.” 

(Sistem adalah kesatuan yang saling berinteraksi yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan). 

 

Sesuai dengan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

adalah kumpulan dari komponen-komponen baik fisik maupun nonfisik yang 

saling berinteraksi yang berhubungan dengan prosedur-prosedur yang erat 

hubungannya satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.  

 

2.3.2 Elemen-elemen Sistem 

Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem menurut Abdul Kadir (2003 : 

54) terdiri dari : 

1. Tujuan 
 

Tujuan utama sistem yaitu untuk mendukung fungsi kepengurusan 

manajemen, pengambilan keputusan manajemen, dan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. 
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2. Masukan 
 

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem 

dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-

hal berwujud maupun yang tidak tampak. 

3. Keluaran 
 

Keluaran (output) adalah hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, 

keluaran bisa berupa suatu sistem informasi, sasaran, cetakan laporan, dan 

sebagainya. 

4. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan transformasi dari masukan 

menjadi keluaran yang berguna. 

5. Mekanisme pengendalian dan umpan balik 

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feed back) yang mencuplik keluaran. Umpan 

balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. 

6. Batas 

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan 

daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, 

ruang lingkup, atau kemampuan sistem. 
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Gambar 2.1 Keterkaitan Elemen-elemen Sistem 

Sumber : Pengenalan Sistem Informasi 

 

2.4 Informasi 

2.4.1 Pengertian Informasi  

Sering kita mendengar kata ‘informasi’, berikut definisi-definisi para ahli 

mengenai informasi. Dan Jogiyanto (2001 : 8) mendefinisikan informasi adalah : 

“Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi 

yang menerimanya.” 

 

Baridwan (2000 : 4) juga mendefinisikan informasi adalah: 

“Informasi merupakan keluaran (output) dari suatu proses pengolahan 
data. Output ini biasanya sudah tersusun dengan baik dan mempunyai arti 
bagi yang menerimanya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan oleh manajemen.” 
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Bodnar dan Hopwood (2010 : 3) mendefinisikan informasi sebagai 

berikut: 

“Informasi merupakan suatu data yang diorganisasikan yang dapat 

mendukung ketepatan pengambilan keputusan.” 

 

Berdasarkan definisi dari 3 ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

informasi adalah output dari kegiatan pengolahan data yang memiliki arti bagi 

yang menggunakannya dan dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. 

 

2.4.2 Karakteristik Informasi 

Romney dan Paul John Steinbart (2006 : 12) mengemukakan 

karakteristik informasi yang baik dalam bukunya “Accounting Information 

System” yang telah dialihbahasakan oleh Deny Arnos K. Dan Dewi Fitriasari, 

yaitu : 

1. “Relevan 
 

Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki 
kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat prediksi, 
mengkonfirmasikan atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. 

 
2. Andal 

 
Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan dan 
secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi. 

 
3. Lengkap   

 
Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari 
kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 
diukurnya.  

 
4. Tepat Waktu 
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Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang teoat untuk 
memungkinkan pengambilan keputusan menggunakannya dalam membuat 
keputusan. 

 
5. Dapat Dipahami  

 
Informasi yang dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai 
dan jelas. 

 
6. Dapat Diverifikasi 

 
Informasi dapat diverifikasi jika dua orng dengan pengetahuan yang baik 
bekerjasama secara independen dan masing-masing akan menghasilkan 
informasi yang sama.” 
 

2.5 Sistem Informasi 

2.5.1 Pengertian Sistem Informasi 

Definisi dari Susanto (2004 : 61) mengenai sistem informasi adalah 

sebagai berikut : 

“Sistem informasi merupakan kumpulan dari subsistem baik phisik 
maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 
sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu mengolah data menjadi 
informasi yang berguna.” 

 

Pengertian sistem informasi menururt John F. Nash dan Martin B. 

Robert yang dialihbahasakan oleh Midjan dan Susanto (2001 : 29-30) sebagai 

berikut : 

1. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat, 

teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang dimaksudkan untuk 

menata jaringan komunikasi yang penting, mengolah transaksi-transaksi 

tertentu yang rutin, membantu manajemen dan pamakai intern dan ekstern 
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serta menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

tepat. 

2. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi memiliki tujuan 

disamping untuk menyediakan informasi yang dapat membantu 

pengambilan keputusan manajemen dalam operasi perusahaan sehari-hari 

juga untuk menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar perusahaan. 

 

Kesimpulan yang penulis tangkap dari definisi-definisi diatas, sistem 

informasi adalah suatu alat kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat, teknologi, 

media, prosedur dan pengendalian untuk memproses data menjadi informasi yang 

baik dan tepat yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh 

manajemen di dalam perusahaan. 

 

2.5.2 Peran Sistem Informasi 

Menurut O’Brien (2006 : 9) terdapat tiga peran penting yang dapat 

dilakukan sistem informasi untuk sebuah perusahaan bisnis, yaitu: 

1. “Support of its business processes and operations 

2. Support of decision making by its employees and managers 

3. Support of its strategies for competitive advantage.” 

 

(1. Mendukung proses dan operasi bisnis 

2. Mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. 

3. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif). 
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Handaiyani & Ketut S (2008 : 5) berpendapat mengenai fungsi sistem 

informasi, sebagai berikut : 

“Fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk pengolahan data. 

Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang 

paling mendasar dalam setiap organisasi.” 

 

2.5.3 Komponen Sistem Informasi 

Komponen sistem informasi menurut Jogiyanto (2000) terdiri dari: 

1. “Perangkat keras 
2. Perangkat lunak 
3. Manusia 
4. Prosedur 
5. Data 
6. Jaringan komunikasi.” 

Penjelasan komponen di atas adalah sebagai berikut: 

1. Perangkat keras (hardware), merupakan komponen fisik yang terdiri dari 

peralatan pengolah (processor), peralatan untuk mengingat (memory), 

peralatan output dan peralatan komunikasi, terdiri dari komputer, printer, 

jaringan. 

2. Perangkat lunak (software), merupakan kumpulan dari program-program 

yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. 

3. Manusia (brainware), sebagai pengoperasi sistem. 

4. Prosedur, merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 
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5. Data, merupakan komponen dasar informasi yaitu fakta-fakta atau 

kumpulan bahan-bahan pemrosesan. 

6. Jaringan komunikasi (network), didefinisikan sebagai penggunaan media 

elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu 

lokasi ke satu atau beberapa pihak yang berkomunikasi. 

 

2.6 Teknologi Informasi 

2.6.1 Pengertian Teknologi Informasi 

Pengertian teknologi Informasi oleh Goodhue (1995) dalam Jumaili 

(2005 : 724) adalah sebagai berikut : 

“Teknologi sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk membantu 

menyelesaikan tugas-tugas mereka.” 

  

Jumaili (2005 : 724) sendiri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa : 

“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.” 

 
 

Tidak hanya dari Goodhue dan Jumaili, penulis juga menemukan 

pengertian teknologi informasi dari O’Brien (2003 : 8). O’Brien memiliki definisi 

teknologi sistem informasi yang tidak jauh berbeda, pengertiannya sebagai 

berikut:  
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“Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai 

komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis 

hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi” 

. 

Dari beberapa opini dari para ahli, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan 

telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti hardware, software, manajemen 

data dan dukungan layanan yang disediakan lainnya. Dalam perusahaan teknologi 

informasi dipakai untuk sistem informasi suatu organisasi untuk menyediakan 

informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. 

 

2.7 Pengertian Database 

Connolly dan Begg (2010 : 65) berpendapat bahwa database atau basis 

data adalah : 

“Kumpulan data dan deskripsi data yang terhubung secara logika serta 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan informsi organisasi”. 

Basis data juga didefinisikan oleh McLeod, dkk. (2001 : 11) yaitu sebagai 

berikut :  

“Kumpulan seluruh sumber daya berbasis komputer milik organisasi.” 

 

  Hariyanto (2008 : 195) juga memberi pengertian untuk basis data ialah 

sebagai berikut : 
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“Kumpulan data (elementer) yang secara logik berkaitan dalam 

merepresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain 

tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu.” 

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian basis data atau yang lebih dikenal 

dengan database berdasarkan definisi-definisi oleh beberapa ahli adalah basis data 

adalah kumpulan seluruh data beserta rinciannya yang merupakan sumber daya 

komputer yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang secara logika 

menggambarkan fakta atau kejadian yang terstruktur untuk men-support aplikasi 

pada suatu sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Hirarki Database 

Sumber : Analisa dan Desain (Jogiyanto, 2000) 
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2.8 Kinerja Individual 

2.8.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Judith Gordon (Nawawi, 2006 : 65) arti kata ‘kinerja’ adalah 

sebagai berikut : 

“Kinerja adalah suatu fungsi kemampuan pekerja dalam menerima tujuan 

pekerjaan, tingkat pencapaian tujuan dan interaksi antara tujuan dan 

kemampuan pekerja.” 

 

Jika Hasibuan (2003 : 94) mengemukakan bahwa kinerja adalah : 

“Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan keadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.” 

 

Febryani (2003 : 42) mendefinisikan kinerja adalah : 

“Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.” 

 

Dalam penelitian Goodhue dan Thomson (1995) dalam Jumaili (2005 : 

725) berpendapat bahwa : 

“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 terhadap efektifitas penyelesaian tugas, membantu meningkatkan 
kinerja dan menjadikan pemakai lebih produktif dan kreatif.” 
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Berdasarkan definisi-definisi yang penulis kutip dari beberapa ahli, dapat 

ditarik kesimpulan mengenai kinerja, yaitu kinerja merupakan kemampuan 

pekerja dalam menerima tujuan pekerjaan hingga pencapaian tujuan. Hasil kerja 

dari pekerja tersebut cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. 

 

2.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individual 

Menurut Nawawi (2003 : 65), faktor yang mempengaruhi kinerja 

merupakan gabungan dari tiga faktor, yaitu yang meliputi : 

1. Pengetahuan, mengenai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. 

Mencakup jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan yang pernah diikuti 

di bidangnya. 

2. Pengalaman, memiliki pengalaman yang tidak sekedar saja, melainkan 

memiliki jumlah waktu atau lamanya dalam bekerja, tapi berkenaan juga 

dengan substansi yang dikerjakan yang jika dilaksanakan dalam waktu 

yang cukup lama akan meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan 

suatu bidang tertentu. 

3. Kepribadian, kondisi didalam diri seseorang dalam menghadapi bidang 

pekerjaannya seperti minat, bakat, kemampuan bekerjasama, ketekunan, 

kejujuran dan sikap terhadap pelanggan. 
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Gambar 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Sumber : Nawawi (2003 : 65) 

 

2.8.3 Pengukuran Kinerja 

 Dharma  (2002) mengemukakan bahwa  hampir seluruh cara pengukuran 

kinerja mempertimbangkan 3 aspek, yaitu : 

1. Kuantitas kerja. 

Kuantitas kerja mengukur kinerja dengan cara menilai jumlah atau standar 

yang harus diselesaikan dan berapa banyaknya pekerjaan yang dapat 

diselesaikan. Kuantitas kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah yang 

dihasilkan, jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang 

diselesaikan. 

2. Kualitas kerja 

Kualitas kerja mengukur kinerja dengan cara melukiskan seberapa baik, 

seberapa lengkap ataupun seberapa jauh hasil pelaksanaan kegiatan mendekati 

PENGALAMAN PENGETAHUAN 

KINERJA 

KEPRIBADIAN 
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tujuan/target yang diharapkan. Kualitas kerja terdiri dari ketepatan, ketelitian, 

keterampilan, dan kebersihan. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu mengukur kinerja dengan cara menilai ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan tugas/pekerjaannya. 

 

2.9 Pendapatan (Revenue) 

2.9.1 Pengertian Pendapatan 

Sebuah perusahaan yang menerapkan profit motif pasti akan mendapatkan 

pendapatan. Dan dibawah ini merupakan pengertian-pengertian pendapatan 

menurut para ahli. Dimulai dari pendapatan menurut PSAK nomer 23 paragraf 6 

adalah:  

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 
dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 
mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 
penanaman modal.” 

 

Jika, dari Kieso (2002 : 5) memiliki pendapat sendiri mengenai pengertian 

pendapatan, yaitu sebagai berikut : 

“Arus masuk atau kenaikan aktiva dan atau pengurangan kewajiban akibat 
penyerahan atau menghasilkan barang, memberikan jasa, atau kegiatan 
menghasilkan lainnya yang merupakan operasi pokok suatu perusahaan 
pada periode tertentu.” 
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Hendriksen (2000 : 374) berpendapat mengenai definisis pendapatan, 

yaitu : 

“Pendapatan (revenue) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari 
perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang 
berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses 
penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya 
pendapatan diakui pada saat penjualan.” 

 

 Dengan demikian penulis dapat menarik kesimpulan mengenai definisi 

atau pengertian dari kata Pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto akibat 

penyerahan atau menghasilkan barang, memberikan jasa, dan lain-lain. Biasanya 

pendapatan diakui pada saat penjualan 

 

2.9.2 Sumber-sumber Pendapatan 

Teori pendapatan tidak lengkap tanpa mengetahui darimana pendapatan 

tersebut didapatkan. Maka dari itu, penulis juga mencantumkan teori darimana  

sumber-sumber pendapatan berasal.  

Berikut adalah sumber-sumber pendapatan menurut Soeratno, dkk (2007 

: 347) dapat diperoleh dari : 

a) Pendapatan intern  

Pendapatan yang diperoleh dari modal para anggota atau juga dari 

pemegang saham (modal awal)atau semua yang bersangkutan dengan 

intern perusahaan itu sendiri. 

b) Pendapatan ekstern 
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Pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidaknya 

kelancaran kegiatan perusahaan. Pendapatan ekstern ini juga bisa berasal 

dari bunga bank dan lain-lain. 

c) Hasil usaha 

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil aktivitas atau kegiatan 

perusahaan. Harga belinya dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar 

volume usahanya. 

 

2.10 Keterkaitan Antar Variabel Dependen dan Variabel Independen 

2.10.1 Hubungan Antara Teknologi Sistem Informasi dengan Kinerja 

Individual  

Di jaman yang serba canggih seperti sekarang ini tidak mungkin 

menyelesaikan tugas tanpa menggunakan teknologi. Selain akan membuang 

banyak waktu, menggunakan sistem manual juga lebih banyak menghasilkan 

error. Kini, dengan bantuan teknologi informasi akan mempermudah pekerjaan 

manusia, individu akan lebih produktif.  

Jumaili (2005 : 725)  dalam penelitianya yang berjudul “Kepercayaan 

Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru Dalam Evaluasi Kinerja Individual” 

berpendapat mengenai hubungan teknologi sistem informasi dengan kinerja 

individual, yaitu : 

“Dengan lebih banyak fasilitas pendukung (teknologi) 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 
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sistem tersebut menghasilkan out put yang semakin baik dan kinerja yang 
dihasilkan tentu akan meningkat.” 

 

2.10.2 Hubungan Antara Teknologi Sistem Informasi dengan Kinerja 

Individual Melalui Kepercayaan Terhadap Sistem Informasi 

Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi adalah hal yang penting. 

Dengan adanya kepercayaan, maka indvidu yang memakai teknologi informasi 

akan yakin bahwa teknologi yang telah disediakan oleh perusahaan akan 

membantu pekerjaannya hingga membuat individu tersebut lebih produktif dalam 

mengerjakan tuga-tugasnya.   

Jumaili (2005 : 725) mengungkapkan kepercayaan terhadap teknologi 

sistem informasi adalah sebagai berikut : 

“Kepercayaan adalah hal yang diperlukan bagi pemakai sistem informasi 
yang baru agar ia merasa teknologi sistem yang baru dapat meningkatkan 
kinerja individu dalam menjalankan kegiatan dalam 
organisasi/perusahaan.” 

 

Pada Tahun 1948, Claude E. Shannon dalam Jumaili (2005 : 725) 

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.” 

 

2.10.3 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kinerja 

Individual. 

Merupakan hal yang mubazir apabila teknologi yang telah perusahaan 

sediakan (dengan mengeluarkan modal yang tidak sedikit) tidak dimanfaatkan 
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semaksimal mungkin. Perusahaan juga hendaknya membeli teknologi yang sesuai 

dengan tugas karyawannya, sehingga karyawan dapat memanfaatkan teknologi 

semaksimal mungkin. 

Goodhue dkk (1995) dalam Tjhai (2003 : 8) mengemukakan agar suatu 

teknologi informasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja 

individual, maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dengan tepat dan harus 

mempunyai kecocokan dengan tugas yang didukung. Kinerja individual dalam 

penelitian adalah pencapaian serangkaian tugas individu dengan dukungan 

teknologi informasi. Kinerja yang semakin tinggi melibatkan kombinasi dari 

peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan peningkatan kualitas. 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Teknologi sistem informasi telah menjadi suatu komponen yang tidak 

terpisahkan dari mekanisme kantor. Penggunaan teknologi sistem informasi yang 

tepat dan didukung oleh keahlian personel yang mengoperasikannya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja individual yang bersangkutan. 

 

Seperti yang dikemukakan oleh Sri Maharsi (2000 : 127-137) : 

“ Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara 
teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti 
perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan 
peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai 
dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para 
pemakai dalam rangka pengambilan keputusan.” 
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 Srimulyo (1999 : 40-41) mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja 

individual dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 

1.   Faktor kemampuan 

  a. pengetahuan : pendidikan, pengalaman, latihan, dan minat 

  b. keterampilan : kecakapan dan kepribadian 

2.   faktor motivasi 

  a. kondisi sosial seperti lingkungan keluarga dan tempat tinggal 

  b. fisiologis (persepsi) dan egoistis (sifat egois) 

 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002 : 711), kata manfaat 

diartikan sebagai guna, faedah, laba, untung. Oleh karena itu, manfaat berdasarkan 

pengertiannya masing-masing adalah guna, faedah, laba, untung yang didapat dari 

perihal mempraktikkan atau hasil kerja menerapkan. Dalam hal ini adalah guna 

atau keuntungan yaitu efektivitas penggunaan system informasi.  

Pengertian pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber 

belajar (Seels and Richey, 1994 : 14).  

 

Teknologi akan berjalan dengan baik apabila pemanfaatannya tepat. Maka 

dari itu, perlunya pelatihan yang intensif dan baik kepada para user atau pemakai 

akhir sistem informasi, agar sistem informasi benar-benar dimanfaatakan secara 

maksimal. 

 Teknologi secanggih apapun apabila ditangani atau dimanfaatkan atau 

dipergunakan oleh pegawai yang tidak tepat dan tidak mengerti penggunaannya, 
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teknologi tersebut akan sia-sia dan mengakibatkan kerugian perusahaan, karena 

investasi teknologi tidak murah. 

 

Trisnaningsih (2007 : 9) menjelaskan kinerja adalah :  

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu 
yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan 
waktu. kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu 
(standar) dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang 
dihasilkan, sedangkan kwantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan 
dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu 
yang telah direncanakan.” 
 

Dalam penelitian Goodhue dan Thomson (1995) dalam Jumaili (2005 : 

725), 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 terhadap 

efektifitas penyelesaian tugas, membantu meningkatkan kinerja dan menjadikan 

pemakai lebih produktif dan kreatif. 

 

Bila digambarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas akan 

terlihat dalam skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2.14 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Teknologi sistem informasi berhubungan positif dan signifikan terhadap  

 kinerja individu dalam perusahaan. 

H2 : Kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi berpengaruh positif dan 

 signifikan terhadap kinerja individu dalam perusahaan 

H3 : Pemanfaatan pada teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 

 terhadap kinerja individual. 

 

TEKNOLOGI 

(X1) 

KINERJA 
INDIVIDUAL 

(Y) 

KEPERCAYAAN 

(X2) 

PEMANFAATAN 

(X3) 


