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Abstract
This research aims to identify how the correlation utilization of Core Banking Application System
(CBS) on the performance of the individual employee raises PT. Bank BRISyariah and examine the correlation
predictor factors, namely: the suitability of task-technology, complexity, perceived usefulness, and ease of use of
the CBS application utilization and performance of individual employees. This study was conducted in May
2014 against 50 respondents BRISyariah employees based in the center. Data analysis was performed using
SPSS correlation analysis kendall tau_b 20.00. The results showed that information system applications CBS
significant positive effect on individual performance. The results of subsequent studies showed that the
suitability of Technology task Fit, have a positive relationship but has no significant on the relationship of
individual performance, perceived usefulness has a positive relationship affect of the performance of individual
CBS, complexity has negative and significant relationship to the use of applications on CBS but not individual
performance. ease of use has a low correlation of the individual performance. And there is no difference in the
utilization of small scale organizations as well as large scale.
Keywords: Information Systems, Core Banking, technology task Fit, complexity, perceived usefulness, ease of
use, performance of individual
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan pemanfaatan Aplikasi Core Banking
System (CBS) terhadap kinerja individu karwayan PT. Bank BRISyariah serta menguji hubungan faktor-faktor
pemanfaatan Sistem Informasi (SI) yaitu: kesesuaian tugas-teknologi, kompleksitas, persepsi kemanfaatan, dan
kemudahan penggunaan terhadap kinerja individual karyawan. Selain itu membandingkan pemanfaatan SI
organisasi yang berskala kecil (penelitian terdahulu) dan yang berskala besar (PT. Bank BRISyariah).
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2014 terhadap 50 responden karyawan BRISyariah kantor pusat.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi kendall tau_b SPSS 20. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemanfaatan Aplikasi CBS memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja
individual. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kesesuaian tugas-teknologi, memiliki hubungan
positif yang tidak signifikan terhadap kinerja individu, persepsi pemanfaatan memiliki hubungan positif dan
signifikan terhadap kinerja individu, kompleksitas memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap
kinerja individu. Kemudahan penggunaan memiliki hubungan lemah terhadap kinerja individu. Serta tidak ada
perbedaan pemanfaatan SI organisasi skala kecil maupun skala besar
Kata Kunci: Pemanfaatan Sistem Informasi Core Banking System, Kesesuaian tugas teknologi, kompleksitas,
persepsi pemanfaatan, kemudahan penggunaan, kinerja individual.
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Pendahuluan
Sistem informasi dan teknologi informasi
merupakan struktur fundamental yang harus
dimiliki suatu perusahaan untuk melakukan
kegiatan operasional. 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
(Maharsi,
2000).
Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam
sistem informasi organisasi untuk menyediakan
informasi bagi para pemakai dalam rangka
pengambilan keputusan. Sistem Informasi (SI)
sudah menjadi kebutuhan dasar bagi perusahaan
terutama dalam segala aspek aktifitas perusahaan.
SI pada saat ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan bagi dunia bisnis.
Penerapan sistem informasi (SI) sangat
berpengaruh pada industry perbankan, dimana
penerapan SI pada industri perbankan mempunyai
dampak yang luar biasa mengingat industri
perbankan merupakan salah satu industri yang
paling tinggi tingkat ketergantungannya pada
aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemprosesan,
analisa dan penyampaian laporan (informasi) yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para
nasabahnya. Pada umumnya tujuan pemanfaatan
sistem informasi pada industri perbankan lebih
menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan
dalam memproses transaksi yang selama ini
dilakukan secara manual dan memberikan
informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat
waktu yang dapat digunakan oleh manajemen
untuk membuat keputusan. Efektivitas penggunaan
sistem informasi dalam suatu perusahaan juga
harus mempertimbangkan faktor SDM. Sistem
informasi yang digunakan dalam perusahaan
tergantung pada seberapa baik penggunanya
mampu menerapkan aplikasi tersebut dan
menerapkan dengan baik apa saja yang terdapat
dalam sistem tersebut. Jadi keberhasilan sistem
informasi pada perusahaan memiliki hubungan erat
terhadap SDM pada perusahaan tersebut.
PT. Bank BRI Syariah merupakan salah
satu
bank syariah terbesar di Indonesia.
Kompleksitas kegiatan pada BRISyariah sangat
sulit dilaksanakan tanpa adanya sistem informasi
dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Peranan
SI di BRISyariah digambarkan dengan arsitektur
teknologi informasi yang terdiri dari Aplikasi Core
Banking System (CBS) yang merupakan jantung
dari sistem perbankan. Core Banking ini digunakan
untuk memproses loan, saving, customer
information file hingga berbagai layanan perbankan
lainnya. Namun dalam proses penerapannya factor
kinerja individual karyawan sangat mempengaruhi
penggunaan sistem tersebut.
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Penelitian yang dilakukan Goodhue dan
Thompson (1995) dan Sunarta (2005) memberikan
bukti
empiris
terdapat
pengaruh
positif
pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja
individual. Disisi lain, Jurnali (2001) membuktikan
bahwa kesesuaian tugas-teknologi dan pemanfaatan
teknologi memberi dampak positif terhadap
akuntan publik, akan tetapi pemanfaatan TI tidak
berpengaruh terhadap kinerja individual. Penelitian
selanjutnya tentang pemanfaatan SI dilakukan
Astuti (2008) yang dilakukan pada SKPD Malang,
Lindawati dan Salamah (2010) yang dilakukan
pada BPR wilayah Palembang dan penelitian
Agustiani (2010) pada Dosen, Karyawan dan
Mahasiswa memberikan bukti empiris bahwa
pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja individu.
Menurut Harjito (1995) organisasi dapat
dibedakan berdasarkan skalanya menjadi organisasi
skala kecil dan organisasi skala besar. Dimana
organisasi kecil hanya terdiri dari 2 orang sampai
puluhan orang sedangkan organisasi besar atau Fat
Organization bisa mempunyai anggota ratusan
orang. Permasalahan pada penelitian ini adalah
penelitian sebelumnya belum melihat kinerja pada
perusahaan atau organisasi yang menggunakan
sistem informasi dengan karakteristik organisasi
skala besar seperti yang dimiliki BRISyariah kantor
pusat.
Selanjutnya, penelitian ini akan menguj
ulang
faktor–faktor
yang
mempengaruhi
pemanfaatan SI yang akan dikaitkan dengan
kinerja individu. Faktor – faktor pemanfaatan SI
yang dijadikan objek penelitian pada penelitian ini
antara lain; kesesuaian tugas teknologi, persepsi
pemanfaatan, kompleksitas dan kemudahan
pengguanaan. Pengujian ulang ini dilakukan
didasari atas beberapa pertimbangan. Pertama
sistem teknologi dan informasi telah dimanfaatkan
secara luas di sektor publik dan dan yang kedua
faktor – faktor penelitian tersebut belum pernah
dilakukan pada industri perbankan.
Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan
tersebut terkait pemanfaatan SI terhadap kinerja
individu karyawan, maka perlukan
diketahui
bagaimana pengaruh hubungan pemanfaatan SI
terhadap kinerja individu karyawan pada industri
perbankan khususnya pada BRISyariah kantor
pusat, serta
mengidentifikasi apakah ada
persamaan
antara
kinerja
individu
pada
penggunaan sistem informasi organisasi beskala
kecil dan organisasi skala besar dan bagaimanakah
hubungan factor-faktor SI terhadap kinerja individu
dan pemanfaatan Aplikasi Core Banking System
CBS.
Permasalahan
Berdasarkan identifikasi masalah diatas,
maka penulis akan menguraikan penelitian
bagaimanakah pengaruh hubungan pemanfaatan
Sistem Informasi Aplikasi Core Banking System
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(CBS) terhadap kinerja individual karyawan
BRISyariah. Serta melihat bagaimana hubungan
faktor-faktor pemanfaatan SI yaitu: kesesuaian
tugas-teknologi,
kompleksitas,
persepsi
kemanfaatan, dan kemudahan penggunaan terhadap
pemanfaatan Aplikasi CBS dan kinerja individual
karyawan. Dilihat dari karakteristik skala
pemanfaatan sistem informasi dalam penelitian
sebelumnya, timbul pertanyaan apakah ada
persamaan
antara
kinerja
individu
pada
penggunaan SI dengan orgnisasi yang beskala kecil
dan organisasi skala besar.
Tujuan Penelitian
1.

2.

3.

Mengidentifikasi
hubungan
pemanfaatan
Aplikasi Core Banking System (CBS) terhadap
kinerja individu karwayan PT. Bank
BRISyariah.
Mengetahui hubungan yang signifikan variabel
kesesuaian tugas teknologi, kompleksitas,
persepsi pemanfaatan, dan kemudahan
penggunaan terhadap kinerja individu.
Mengidentifikasi apakah ada persamaan antara
kinerja individu pada penggunaan sistem
informasi yang beskala kecil yaitu kantor
akuntan publik, SKPD, BPR, SI untuk Dosen,
Karyawan, dan Mahasiswa dan skala besar
seperti sistem informasi milik PT. Bank
BRISyariah kantor pusat.

Definisi Variabel Penelitian
Keseuaian Tugas Teknologi
Variabel
kesesuaian
tugas-teknologi
merupakan korespondensi antara kebutuhan tugas,
kemampuan individual dan fungsi-fungsi teknologi
dalam sistem informasi dalam organisasi (Goodhue
1995 dalam Ellyana, Redy dan Hamzah 2009).
Kebutuhan tugas harus sesuai dengan kemampuan
individu yang didukung dengan fungsi-fungsi
teknologi sistem informasi (Hamzah 2009). Ketiga
hal yaitu berupa kebutuhan tugas, kemampuan
individu dan fungsi-fungsi teknologi sistem
informasi merupakan satu kesatuan. Apabila cuma
ada salah satu, maka tiada berakibat pada
ketidakoptimalan
kinerja
individu
maupun
teknologi sistem informasi tersebut. Dengan kata
lain, harus ada kesesuaian antara ketiga hal
tersebut.
Kompleksitas
Kompleksitas merupakan tingkat dimana
inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang relatife
sulit untuk diartikan dan digunakan. Variabel ini
mengacu pada teknologi yang digunakan oleh suatu
organisasi
Keseuaian Tugas Teknologi
Variabel
kesesuaian
tugas
teknologi
merupakan korespondensi antara kebutuhan tugas,
kemampuan individual dan fungsi-fungsi teknologi
dalam sistem informasi dalam organisasi (Goodhue
1995 dalam Ellyana, Redy dan Hamzah 2009).
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Kebutuhan tugas harus sesuai dengan kemampuan
individu yang didukung dengan fungsi-fungsi
teknologi sistem informasi (Hamzah 2009). Ketiga
hal yaitu berupa kebutuhan tugas, kemampuan
individu dan fungsi-fungsi teknologi sistem
informasi merupakan satu kesatuan. Apabila cuma
ada salah satu, maka tiada berakibat pada
ketidakoptimalan kinerja
individu
maupun
teknologi sistem informasi tersebut. Dengan kata
lain, harus ada kesesuaian antara ketiga hal
tersebut.
Kompleksitas
Kompleksitas merupakan tingkat dimana
inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang relatif
sulit untuk diartikan dan digunakan. Variabel ini
mengacu pada teknologi yang digunakan oleh suatu
organisasi, dengan anggapan bahwa kompleksitas
adalah relatif terhadap setiap organisasi dan tidak
mutlak (Jin 2003 dalam Lindawati 2010).
Persepsi Pemanfaatan
Davis (1989) dalam Monisa (2010)
mendefinisikan persepsi mengenai pemanfaatan
(usefulness) ini berdasarkan definisi dari kata
useful yaitu capable of being used advantageously,
atau dapat digunakan untuk tujuan yang
menguntungkan. Persepsi terhadap usefulness
adalah manfaat yang diyakini individu dapat
diperolehnya apabila menggunakan teknologi
informasi.
Kemudahan Penggunaan
Persepsi tentang kemudahan penggunaan
(Perceived Ease of Use) sebuah teknologi
didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana
seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan
mudah dipahami dan digunakan (Davis 1989)
dalam Agustiani (2010).
Kinerja Individu
Secara umum kinerja (performance)
didefinisikan
sebagai
tingkat
keberhasilan
seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya
(Sunarta 2005). Dalam penelitian Goodhue dan
Thompson (1995) pencapaian kinerja individual
dinyatakan
berkaitan
dengan
pencapaian
serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan
teknologi informasi yang ada. Kinerja yang lebih
tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan
efisiensi, efektifitas atau kualitas yang lebih tinggi
dari penyelesaian serangkaian tugas yang
dibebankan kepada individu dalam organisasi.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank BRISyariah
kantor pusat yang telah menerapkan sistem
informasi dan teknologi informasi. Penelitian ini
dilakukan terhadap semua populasi yaitu semua
karyawan yang terlibat secara langsung dalam
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penggunaan sistem informasi dan sistem informasi
dan teknologi informasi.

Tabel 1: Profile Responden
Uraian
Jenis Kelamin:
a. Pria
b. wanita
Umur:
a.< 30 tahun
b. 31-40 tahun
Unit Kerja:
a.IT
b.Operasi
dan
Layanan
Jabatan:
a. Intership
b. Staff
c. Senior Staff
d.Manager
Operasional
e. Manager Loan
f. Manager Trade
g. Manager
Pendidikan:
a. S3
b. S2
c. S1
d.D3
e. SLTA/SMA
Masa Kerja:
a. ≤ 1 tahun
b. 2 – 3 tahun

Jumlah

Presentasi

26
24

52%
48%

47
3

94%
6%

15
35

30%
70%

1
34
11
1

2%
68%
22%
2%

1
1
1

2%
2%
2%

0
3
46
1
0

6%
92%
2%

14
22

28%
44%

c. 4 – 5 tahun
12
24%
d. ≥ 6 tahun
2
4%
Sumber: Data primer yang diolah, 2014.
Data diperoleh dengan memberikan kuesioner
kepada setiap karyawan para pengguna Aplikasi
Core Banking System. Data yang natinya diolah
adalah jawaban responden terhadap kuesioner yang
telah diberikan. Data kemudian dianalisis secara
deskriptif dan inferensial. Untuk mengukur variabel
dependen dan variabel moderating digunakan
penelitian ini diukur dengan empat poin skala Likert,
yaitu 1 berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak
setuju, 3 berarti setuju dan 4 berarti sangat setuju.
Menurut Sarjono (2011) skala likert dengan empat
pilihan dirasakan sebagai hal yang paling tepat.
Peneliti bisa mendapat jawaban yang sesungguhnya
(tidak bias) dengan menghilangkan pilihan jawaban
netral karena akan menghasilkan intrepretasi
jawaban yang rancu.. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen
dan variabel dependen. variabel independent dalam
penelitian ini adalah variabel kesesuaian tugasteknologi, kompleksitas, persepsi pemanfaatan,
kemudahan penggunaan.
Variabel dependen (variabel terikat) dalam
penelitian ini adalah kinerja individu para
penggunaAplikasi C.ore Banking System. Setelah
data diperoleh, yang pertama dilakukan adalah
melakukan analisis deskriptif. Analisis ini meliputi
analisis karakteristik responden yang memberikan
gambaran mengenai demografi responden penelitian
(umur, jenis kelamin, jabatan, pengalaman kerja,
pendidikan) dan deskripsi mengenai variabelvariabel penelitian (variabel independen dan
variabel dependen). Analisis ini untuk mengetahui
nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar
deviasi dari variabel-variabel penelitian. Setelah
tahap ini selanjutnya dilakukan analisis inferensial
untuk membuktikan hubungan antara variabel
penelitian dan menarik kesimpulan mengenai
jawaban responden yang diselidiki.

Hasil Dan Pembahasan
Tabel 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Indikator Konstruk

Pemanfaatan Aplikasi CBS1
Pemanfaatan Aplikasi CBS2
Pemanfaatan Aplikasi CBS3
Pemanfaatan Aplikasi CBS4
Kesesuaian Tugas-Teknologi 1
Kesesuaian Tugas-Teknologi 2
Kesesuaian Tugas-Teknologi 3
Kesesuaian Tugas-Teknologi 4

Corrected
Item-Toal
Correlation
0.558
0.562
0.585
- 0.139
0.439
0.523
0.349
0.483
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Keterangan

Variabel
Penelitian

Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Pemanfaatan
Aplikasi CBS

Kesesuaian
tugas-teknologi

Nilai
Cronbach
Alpha
0.906

Keterangan

0.655

reliabel

reliabel
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Kompleksitas 1
Kompleksitas 2
Kompleksitas 3
Kompleksitas 4
Persepsi Pemanfaatan 1
Persepsi Pemanfaatan 2
Persepsi Pemanfaatan 3
Persepsi Pemanfaatan 4
Kemudahan Penggunaan 1
Kemudahan Penggunaan 2
Kemudahan Penggunaan 3
Kemudahan Penggunaan 4
Kinerja Individu 1
Kinerja Individu 2
Kinerja Individu 3
Kinerja Individu 4
Sumber: Dara primer, diolah 2014

0.505
0.487
0.601
0.527
0.514
0.487
0.473
0.505
0.465
0.419
0.477
0.381
0.514
0.399
0.458
0.552

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan
nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom
(df) = n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.
Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 50 dan
besarnya df dapat dihitung 50 – 2 = 48, dengan df =
48 dan alpha = 0,05, didapat r tabel = 0,2353. jika r
hitung > r tabel dan bernilai positif maka butir atau
pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dapat dilihat
bahwa nilai r hitung Corrected Item-Total
Correlation untuk indikator konstruk pemanfaatan
aplikasi CBS,
Kesesuaian Tugas-Teknologi,
kompleksitas, persepsi pemanfaatan, kemudahan
penggunaan dan kinerja individual > dari r tabel
0,2352, kecuali butir pertanyaan pemanfaatan
aplikasi CBS 4 yang hasilnya - 0.139 yang <0,2352
sehingga butir pertanyaan tersebut tidak valid dan

Kompleksitas

0.736

reliabel

Persepsi
pemanfaatan

0.653

reliabel

Kemudahan
penggunaan

0.697

reliabel

Kinerja individu

0.694

reliabel

harus dikeluarkan. Selain dari salah satu indikator
pemanfaatan aplikasi CBS ada yang tidak valid,
semua indikator konstruk kesesuaian tugasteknologi, kompleksitas, persepsi pemanfaatan,
kemudahan penggunaan dan kinerja individual
adalah valid. Untuk mengukur reliabilitas dengan uji
statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau
variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach alpha> 0,60. Dari hasil tersebut, dapat
diambil kesimpulan bahwa pertanyaan- pertanyaan
yang mengukur variabel pemanfaatan Aplikasi Core
Banking System, kesesuaian tugas teknologi,
kompleksitas, persepsi pemanfaatan, kemudahan
penggunaan, dan kinerja individu adalah reliabel.
Reliabel disini artinya tingkat konsistensi tes
variabel dapat dipercaya untuk menghasilkan skor
yang konsisten, relatif tidak berubah walaupun dites
pada suatu yang berbeda-beda.

Uji Korelasi Kendal
Tabel 3: Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.
Variabel

Correlation Coefficient

Sig.

Pemanfaatan Aplikasi CBS

0.266

0.024

Kesuaian Tugas Teknologi

0.095

0 .40

Kompleksitas
Persepepsi Pemanfaatan
KemudahanPenggunaan

-0.092
0.280
-0.029

0 .416
0 .014
0.797

Sumber: Hasil SPSS, diolah 2014.
Hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini
menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi
aplikasi Core Banking memiliki pengaruh
hubungan yang signifikan
terhadap kinerja
individu pada PT. Bank BRISyariah. Hasil
penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang
positif dan signifikan. . Karena angka koefesien
korelasi hasilnya positif, yaitu 0,266 maka korelasi
kedua variabel bersifat searah, yang artinya jika nilai
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pemanfaatan aplikasi CBS tinggi, maka nilai tingkat
kinerja individu akan tinggi pula.
Hasil output kesesuaian tugas teknologi
terhadap kinerja individu memiliki hubungan yang
lemah yaitu hanya 0.095 kurang dari 0.25. Dari segi
signifikasi memiliki pengaruh hubungan yang jauh
terhadap kinerja individu yaitu sebesar 40%.
Sehingga variabel kesesuaian tugas teknologi tidak
memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja
individu. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil
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penelitian Lindawati (2010) dimana kesesuain
tugas teknologi memiliki hubungan yang negatif
terhadap kinerja individu. Kemungkinan perbedaan
yang menyebabkan adanya hubungan positif antara
kesesuaian tugas dan teknologi terhadap kinerja
individu BRISyariah ini adalah adanya kesesuaian
tugas-teknologi dimana didalam menyelesaikan
pekerjaan, responden BRISyariah merasa terbantu
dalam mengakses data untuk memperoleh data
yang akurat dan tepat meskipun hubungannya
lemah dan tidak signifikant.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa
kompleksitas memiliki hubungan negatif dan
sangat lemah atau tidak signifikan terhadap kinerja
individual. Hubungannya terhadap variabel kinerja
individu negatif yaitu -0.092 dan signifikasinya
sebesar 41,6% jauh dari yang disyaratkan 5%. Hasil
pengujian ini kemungkinan disebabkan oleh
pengaruh dari kemampuan dan pengalaman
responden. Dimana jika para karyawan memiliki
kemampuan yang baik dan pengalaman yang
memadai maka walaupun sistem informasi dan
teknologi informasi tersebut kompleks, mereka tetap
dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi
informasi untuk dapat menyelesaikan pekerjaan
mereka.
Variabel
persepsi
pemanfaatan
mempunyai hubungan positif dan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja individual. Variabel
persepsi pemanfaatan terhadap variabel kinerja
individu memiliki kekuatan hubungan yang cukup
dan memiliki tingkat signifikasi yang kuat. Dari
pengujian ini terlihat bahwa individual karyawan
ian Terdahulu
Penelitan Sunarta (2005) menguji ulang
faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan TI
dan pengaruh TI terhadap kinerja individu yang
bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I
dan II propinsi Bali. Hasilnya memberikan bukti
empiris bahwa faktor sosial berpengaruh positif
dan tidak signifikan. Kompleksitas ditemukan
negatif dan tidak signifikan terhadap Pemanfaatan
TI. Kesesuaian Tugas Teknologi berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap pemanfaatan
TI.

Penelitian yang dilakukan oleh Jurnali (2001)
didukung oleh penelitian yang dilakukan Jin
(2003) terhadap akuntan publik memberikan bukti
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akan menggunakan sistem informasi dan teknologi
informasi jika mengetahui manfaat positif atas
pemanfaatan sistem informasi dan teknologi
informasi. Hasil penelitian ini mendukung teori
Technology Acceptance Model (TAM) dimana
TAM menunjukka secara tidak langsung bentukbentuk tujuan terhadap perilaku yang diyakini akan
meningkatkan kinerjanya.
Variabel kemudahan penggunaan memiliki
hubungan korelasi yang lemah sekali terhadap
terhadap variabel kinerja individu hubungannya tidak
searah atau bernilai negatif dan signifikasinya sebesar
79,7% jauh dari 5% sehingga dapat disimpulkan
variabel kemudahan penggunaan tidak memiliki
hubungan terhadap variabel kinerja individu.

Analisis Expert Judgement
Untuk menjawab tujuan tiga akan
digunakan metode perbandingan expert judgement.
Menurut Patton dalam Sulistiany (1999) expert
judgement adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu.
Dalam penelitian ini expert judgement
merupakan
pertimbangan/pendapat
hasil
pengamatan penulis mengenai perbedaan hasil
penelitian pemanfaatan sistem informasi yang ada
di Bank khususnya PT. Bank BRISyariah dengan
pemanfaatan sistem informasi yang ada di kantor
akuntan publik, BPR dan SKPD.
Penelitian : Pemanfaatan aplikasi CBS untuk
meningkatkan kinerja Individu Karyawan
Pada Penelitian ini terdapat beberapa
kesamaan variabel, namun dalam penelitian ini
yang dijadikan objek penelitian adalah
BRISyariah kantor pusat. Dalam penelitian ini,
kompleksitas memiliki hubungan yang sangat
signifikan yaitu 0.004 < 0.05 terhadap
pemanfaatan aplikasi CBS. Hal tersebut
menunjukka bahwa semakin rumit pemanfaatan
Sistem informasi semakin rendah penggunaannya.
Akan tetapi, tidak signifikan terhadap kinerja
individual.
Dan variabel kesesuaian tugas
teknologi memiliki kekuatan hubungan positif dan
memiliki signifikasi yang kuat terhadap pemanfaat
aplikasi CBS. Hal ini dikarenakan pemanfaatan
Aplikasi CBS dapat memotivasi karyawan
BRISyariah untuk memanfaatkan Aplikasi CBS
secara maksimal.
Sedangkan dalam penelitian ini pemanfataan
Aplikasi CBS terhadap karyawan BRISyariah
memiliki hubungan positif yang signifikan
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empiris bahwa kompleksitas berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap pemanfaatan TI.
Kesesuaian tugas teknologi berpengaruh negatif
dan lemah terhadap pemanfaatan TI, sedangkan
pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap
kinerja

Penelitian yang dilakukan oleh Lindawati
dan Salamah (2010) mengenai pemanfaatan SI
terhadap kinerja individual karyawan BPR,
membuktikan bahwa kesesuaian tugas-teknologi
mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja individual, persepsi
pemanfaatan dan kecemasan berkomputer
mempunyai hubungan positif dan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja individual karyawan.
Sedangkan
variabel
kompleksitas
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
individual karyawan.

terhadap kinerja karyawannya. Dalam penelitian
ini terdapat persamaan hasil yang konsisten dari
penelitian sebelumnya bahwa kompleksitas
memiliki hubungan negatif dan signifikan
terhadap pemanfaatan aplikasi CBS namun tidak
dengan kinerjanya. Selain itu ada perbedaan hasil
penelitian bahwa dalam penelitian kesesuaian tugas
teknologi memilik hubungan signifikansi yang kuat
terhadap pemanfaat aplikasi CBS yaitu 0,047 <
0,05 hal ini menunjukka kesesuaian tugas
teknologi mempunyai hubungan positif dan
signifikan terhadap pemanfaatan sistem informasi.
Hasil yang konsisten ditunjukan pada
variabel
persepsi
pemanfaatan
variabel
kompleksitas. Penelitian ini menunjukka bahwa
persepsi pemanfaatan memiliki hubungan positif
signifikan terhadap kinerja karyawan dan variabel
kompleksitas menunjukka bahwa kompleksitas
memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan
terhadap kinerja individual karyawan BRISyariah.
Namun tidak begitu dengan variabel kesesuaian
tugas teknologi yang hasilnya tidak konsisten
dalam dalam penelitian ini variabel kesesuaian
tugas teknologi memiliki hubungannya lemah
positif dan tidak signifikan terhadap kinerja
individual karyawan BRISyariah. Hal tersebut
memberikan gambaran bahwa pemanfaatan
Aplikasi CBS disadari oleh karyawan BRISyariah
dapat mendukung tanggung jawab pekerjaan
individu yang bersangkutan.

Sumber; Diolah, 2014.
Tujuan 3
Kesimpulan
Tujuan 1
Pemanfaatan aplikasi CBS memiliki
hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja
individu pada tingkat signifikasi 0,05.
Tujuan 2
variabel kesesuaian tugas teknologi
memiliki hubungan positif yang lemah dan tidak
signifikan terhadap kinerja individu.
kompleksitas memiliki hubungan negatif
dan sangat lemah atau tidak signifikan terhadap
kinerja individual
Persepsi
pemanfaatan
mempunyai
hubungan positif dan signifikan kinerja individual
karyawan
Kemudahan
penggunaan
memiliki
hubungan korelasi yang lemah sekali dan tidak
signifikan terhadap kinerja individu.
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Pemanfaatan sistem informasi pada
organisasi yang berskala kecil yaitu kantor Dinas
Pendapatan Daerah Tingakat I dan II propinsi Bali,
kantor akuntan publik, SKPD, SI pada UNES untuk
Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan BPR dengan
organisasi besar seperti sistem informasi milik PT.
BRISyariah yang berkantor di pusat ternyata samasama memiliki hubungan yang positif dan signifikan
terhadap kinerja individu
Saran
Meskipun hasil penelitian ini tidak
seluruhnya mendukung penelitian sebelumnya,
namun hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi
perusahaan dalam mengembangkan SI khususnya
dalam Aplikasi Core Banking.
Penelitian yang akan datang dapat
dilakukan untuk daerah yang berbeda dan lebih luas
dan lebih komplek dari kegiatan usaha Bank.
Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas model
yang dikembangkan dalam penelitian ini khususnya
pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan
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kinerja baik organisasi maupun individual dengan
penambahan variabel seperti norma sosial dan affect.
Selain
itu
karena
penelitian
ini
menggunakan instrumen hendaknya peneliti harus
pandai dalam mengatur waktu penyebaran instrumen
agar data yang dihasilkan pun lebih berkualitas.
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