
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang - 
Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, terutama di bidang 

teknologi informasi, sangat berpengarub pada tatanan kehidupan masyarakat. 

Berbagai kemudahan yang diperoleh dari teknologi informasi telah mendorong 

perubahan yang sangat fundamental terutama bagi kinerja suatu organisasi. 

Penerapan teknologi informasi baik di organisasi pemerintahan maupun swasta 

sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan kine rja organisasi tersebut. 

Di instansi pemerintah, teknologi informasi sangat diperlukan tidak saja 

untuk meningkatkan kinerja pegawai tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan penerapan teknologi informasi, diharapkan kinerja pegawai 

dapat lebih efisien dan efektif sehingga mampu memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat. Namun dalam penerapannya, teknologi informasi di 

organisasi pemerintahan banyak mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang 

sering muncul berkaitan dengan efektifitas penggunaan teknologi informasi. Tidak 

optimalnya penggunaan teknologi informasi dapat disebabkan oleh bebarapa hal, 

salah satunya adalah kompetensi dan perilaku penggunanya. 

Studi kompetensi dan perilaku dalam menggunakan teknologi informasi 

terutama komputer perlu dilakukan karena keberhasilan implementasi teknologi 

informasi sangat tergantung pada efisiensi dan efektifitas penggunamya. 

Manusia sebagai pengguna teknologi informasi memegang peran yang sangat 

besar dalam menentukan keberhasilan suatu teknologi informasi. Jika kompetensi 

dan perilaku manusia tidak mendukung penerapan teknologi informasi maka 
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penerapan teknologi informasi tersebut akan mengalami kegagalan. Teknologi 

informasi b& akan berhasil diterapkan jika ada komitmen dari seluruh komponen 

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi. 

Studi terhadap kompetensi dan perilaku manusia dalam menggunakan 

teknologi informasi telah banyak dilakukan dan pada umumnya mengacu pada 

teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura (1986), 

mengajukan konsep self ef$cacy untuk menjelaskan keyakinan individu akan 

kemampuan dirinya dalam mengerjakan sesuatu. Compeau and Higgins (1995), 

mengadopsi konsep self efJcacy Bandura untuk menjelaskan kompetensi dan 

perilaku manusia dalam menggunakan komputer. Konsep Compeau and Higgins 

ini dikenal sebagai Computer SelfEfJcacy (CSE). Studi lanjutan berkaitan dengan 

CSE seseorang telah banyak dilakukan dan pada umumnya mengacu pada 

dimensi-dimensi CSE yaitu : pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan. 

Untuk melakukan studi terhadap kompetensi dan perilaku seseorang dalam 

menggunakan komputer, beberapa alat analisis telah digunakan. Chau (2001) 

menggunakan alat analisis SEM untuk melihat pengaruh computer self eficacy 

(CSE) terhadap perilaku penggunaan teknologi informasi. Menurut Chau (2001), 

SEM digunakan dalam penelitian tersebut karena SEM mampu menjelaskan 

pengarul~ antar hubungan yang bersifat kompleks antara variabel-variabel yang 

bersifat abstrak. 
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1.2. ldentifikasi Masalah 

Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan bagi instansi 

pemerintak untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/KEP/M.PAN/1/2003 dijelaskan bahwa 

dengan teknologi informasi, suatu instansi pemerintahan dapat melaksanakan 

kegiatan administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, 

produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai 

fasilitator utama untuk melancarkan dan mendukung semua kegiatan antara 

instansi pemerintah dan masyarakat. 

Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai salah satu institusi 

pemerintah memandang perlu penerapan teknologi informasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendukung kinerja institusi tersebut. Sebagaimana institusi 

pemerintah lainnya, setiap pegawai di lingkup Kantor Inspektorat Jenderal 

Departemen Pertanian dituntut untuk mampu menggunakan dan mengoptimalkan 

sarana d m  prasarana teknologi informasi yang ada untuk mendukung kine rjanya. 

Dengan pemanfaatan secara optimal diharapkan kinerja pegawai dapat 

ditingkatkan. 

Salah satu bentuk teknologi informasi yang banyak digunakan di kantor 

Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian adalah komputer. Berbagai langkah 

kebijakan telah diambil termasuk pengadaan sarana dan prasarana. Dengan sarana 

dan prasarana tersebut, diharapkan kinerja pegawai dapat ditingkatkan. Efektifitas 

pernanfaatan teknologi informasi di Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian 

dapat dilihat dari sisi penggunanya yaitu pegawai. Organisasi perlu mengetahui 

gambaran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang dimiliki 
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pegawai dalam menggunakan komputer. Organisasi juga perlu mengetahui 

seberapa besar pengaruh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan 

tersebut dalam mempengaruhi kinerja pegawai dalam menggunakan komputer. - 

1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas dapat disusun penunusan 

masalah yang melandasi penelitian ini. Penunasan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran computer s e v  efficacy (CSE) yang dimiliki pegawai 

berdasarkan dimensi-dimensi CSE (pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

kemampuan). 

2. Bagaimana pengaruh dimensi-dimensi CSE terhadap CSE d m  bagaimana 

pengaruhnya terhadap kinerja pegawai dalam menggunakan komputer. 

3. Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan CSE dan 

kinerja pegawai dalam menggunakan komputer. 

1.4. Tujuan Penelitirn 

Penelitian yang dilakukan di Kantor InspeMorat Jendral Departemen 

Pertanian bertujuan : 

1. Menganalisis kondisi dimensi-dimensi CSE yang dimiliki pegawai. 

2. Menganalisis pengaruh dimensi-dimensi CSE terhadap CSE dan menganalisis 

pengaruh CSE terhadap kinerja pegawai dalam menggunakan komputer. 

3.  Memberikan solusi untuk meningkatkan CSE dan kinerja pegawai dalam 

menggunakan komputer. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak 

~.nanajemen Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian dalam mengelola sumber 

daya manusia khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tehologi informasi. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan garnbaran 

kepada masyarakat akan pentingnya computer self eficacy dan memberikan 

tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada pegawai di lingkup Kantor 

Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Pengamatan terhadap penggunaan 

tehologi informasi dibatasi pada penggunaan komputer oleh pegawai dalam 

pekerjaan sehari-hari. Sedangkan kinerja dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan yang 

melibatkan penggunaan komputer. 
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