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 BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu akan menjadi 

referensi bagi peneliti ini. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Hasil Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Judul, Peneliti dan 

tahun 

Variabel dan Alat 

Analisis 
Hasil 

Pengaruh Kesesuaian 

Teknologi Terhadap 

Tugas Terhadap Kinerja 

Individu Pada Generasi 

Baby Boomers (1945-

1964) Dalam 

Menggunakan 

Teknologi Informasi 

(Studi Kasus : 

Universitas 

Mulawarman) 

(Widagdo, 2016) 

Variabel : 

- Karakteristik 

Tugas (TAC) 

- Karakteristik 

Teknologi 

(TEC) 

- Kesesuaian 

Teknologi 

terhadap 

Tugas (TTF) 

- Penggunaan 

(UTIL) 

- Kinerja 

Individu 

(KINERJA). 

 

Alat analisis : 

Analisis Structural 

Equation Modeling 

(SEM) dengan 

menggunakan 

metode Partial Least 

Square (PLS) 

hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa 

semakin baik kesesuaian 

teknologi informasi 

terhadap 

tugas-tugas pengguna 

pada generasi baby 

boomers di Universitas 

Mulawarman, maka 

mempengaruhi dalam 

meningkatkan 

penggunaan teknologi 

informasi. Namun untuk 

penggunaan tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja individu pada 

generasi baby boomers. 

Hal ini karena generasi 

baby boomers tidak selalu 

berhubungan langsung 

dengan penggunaan 

teknologi informasi dan 

lebih bersifat manual 

seperti pengambilan 

keputusan, belajar 

pembelajaran, surat-

menyurat, tanda tangan, 
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mengajar, laboratorium, 

bidang-bidang non-TI. 

Pemanfaatan Sistem 

Informasi Terhadap 

Produktivitas kerja 

Kerja 

Karyawan Unit 

Network 

PT . Telekomunikasi 

Indonesia 

Witel Jakarta Timur, 

(Ardianto dan Indra, 

2015) 

Variabel: 

- Sistem informasi

(X)

- Produktivitas

kerja (Y)

Alat analisis: 

SPSS dengan metode 

analisis regresi 

sederhana. 

sistem informasi 

https://portal.telkom.co.id 

dapat mempengruhi 

produktivitas kerja kerja 

karyawan Unit Network 

PT. Telekomunikasi 

Indonesia Witel Jakarta 

Timur yang memberikan 

dampak efektif dan 

efisien terhadap 

pekerjaan. 

Namun masih sering di 

temukan pula bahwa 

penerapan teknologi 

masih belum bisa 

membuat peningkatan 

produktivitas kerja yang 

signifikan. 

Mengukur Korelasi 

Antara Tingkat 

Kemapanan Tata 

Kelola 

Teknologi Informasi 

dengan Produktivitas 

kerja Perusahaan, 

(Vijaya A. dan Yuwono 

B., 2011). 

Variabel: 

- Tingkat

Kemapanan Tata

Kelola

Teknologi

Informasi

- Produktivitas

kerja.

Alat analisis: 

TFP (Total Factor 

Productivity) 

Dampak tingkat 

kemapanan penyelarasan 

strategi SI/TI melalui tata 

kelola TI 

terhadap produktivitas 

kerja suatu organisasi 

tidak selalu dapat diukur 

dengan membandingkan 

keduanya 

dalam periode tahun yang 

sama. 

Development of 

Records Management 

System for 

Matriculation 

Colleges in Malaysia 

(Eusoff R. Dan Yusof 

M. Z., 2011)

Variabel: 

- Sistem

elektronik.

- Sistem manual.

Alat analisis: 

SPSS dengan metode 

analisis statistik 

deskriptif. 

hasil test menunjukan 

potensial penggunaan 

dari sistem penerimaan 

secara keseluruhan di 

Malaysia. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Produktivitas kerja  

a. Definisi Produktivitas kerja 

Merupakan perbandingan antara output (barang dan jasa) dibagi 

dengan satu atau lebih input (seperti tenaga kerja, modal, atau 

manajemen). (Heyzer & Render, 2008) 

Produktivitas (produktivity) adalah indeks yang mengukur 

output (barang dan jasa) di bandingkan dengan input (tenaga kerja, 

bahan baku, energi, dan sumber daya lainya)yang di gunakan untuk 

memproduksi output. (Stevenson J. W. dan Chuong C. S., 2014) 

Secara umum produktivitas mengandung pengertian 

perbandingan antara hasil yang di capai (output) dengan keseluruhan 

sumber daya yang di gunakan (input). (Yamit, 2003) 

b. Pengukuran Produktivitas kerja  

1) Dalam penerapanya produktivitas kerja dapat diukur dengan cara 

(Heyzer J. dan Render B., 2008) : 

a) Faktor tunggal 

Menggambarkan perbandingan satu sumber daya (input) 

terhadap barang dan jasa yang dihasilkan (output). 

b) Produktivitas kerja multifaktor 

Menggambarkan perbandingan banyak atau seluruh sumber 

daya (input) terhadap barang dan jasa yang dimisalkan (output). 
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2) Ukuran produktivitas dapat di dasarkan pada satu input 

(produktivitas sebagian), lebih dari satu input (produktivitas banyak 

faktor), atau seluruh input (total produktivitas). (Yamit, 2003) 

Ukuran 

sebagian 

Output  Output  Output  Output 

Tenaga kerja  Mesin  Modal  Energi 

 

Ukuran banyak 

faktor 

Output  Output 

Tenaga kerja + 

Mesin 
 

Tenaga kerja +  

Mesin + Energi 
 

Ukuran total 

 Barang atau jasa yang di Hasilkan 

 
Seluruh input yang digunakan untuk 

menghasilkan barang atau jasa 

 

c. Variabel Produktivitas kerja 

1) Tiga faktor penting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, 

modal serta seni dan ilmu manajemen. Tiga faktor ini sangat penting 

dalam memperbaiki produktivitas kerja. Mereka mewakili cakupan 

yang lebih luar dimana manajer bisa mengambil tindakan untuk 

memperbaiki produktivitas kerja. (Heyzer & Render, 2008) 

a) Tenaga kerja 

Peningkatan kontribusi tenaga kerjapada produktivitas 

kerja di sebebkan tenaga kerja yang lebih sehat, lebih 

berpendidikan, dan begizi baik. Peningkatan juga bisa di kaitkan  

dengan pendeknya hari kerja. Tiga variabel pokok yang dapat 

meningkatkan produktivitas kerja tenaga kerja adalah : 

• Pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. 
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• Pengetatan angka tenaga kerja. 

• Biaya sosial yang membuat tenaga kerja tersedia, seperti 

transportasi dan sanitasi. 

b) Modal 

Inflasi dan pajak meningkatkan modal, membuat 

investasi menjadi mahal. Saat modal yang di investasikan per 

pekerja menurun, produktivitas kerja juga menurun. 

Menggunakan lebih banyak tenaga kerja dari pada modal dapat 

menggurangi tinggkat pengangguran jangka pendek namun 

membuat ekonomi menjadi tidak produktif dan mendorong upah 

minimum pekerja menjadi lebih rendah dan jangka panjang. 

c) Manajemen 

Manajemen merupakan faktor produksi dan sumberdaya 

ekonomi. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan 

tenaga kerja dan modal di gunakan secara efektif untuk 

meningkatkan produktivitas. 

2) Ada banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas. Biasanya 

faktor-faktor tersebut adalah (Yamit, 2003) : 

a) Metode 

b) Modal 

c) Mutu 

d) Manajemen 
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d. Produktivitas kerja dan Sektor Jasa 

Produktivitas kerja di sektor jasa terbukti sulit untuk meningkat 

karena pekerjaan di sektor jasa : 

1) Biasanya membutuhkan tenaga kerja secara banyak (contoh: 

konseling, mengajar) 

2) Biasanya di proses secara individu (contoh: konseling, investasi) 

3) Sering merupakan tugas intelektual yang di lakukan oleh seorang 

profesional (contoh: diagnosa kesehatan) 

4) Sering sulit untuk mekanisasi dan otomatisasi (contoh: potong 

rambut) 

5) Kualitas sulit di evaluasi (contoh: kinerja perusahaan konsultan 

hukum) 

2. Sistem Informasi 

a. Definisi Sistem 

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang 

terorganisisr, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan 

terpadu. (Sutabri, 2005) 

b. Definisi Informasi 

Data yang telah di klarifikasi atau diolah dan diinterpretasi untuk 

di gunakan dalam proses pengambilan keputusan. (Sutabri, 2005) 
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c. Definisi Sistem Informasi 

Suatu sistem di dalam organisasi yang mmpertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 

organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yang di perlukan. (Sutabri, 2005) 

d. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen 

Merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi 

untuk mendukung informasi-informasi yang di butuhkan oleh semua 

tingkat manajemen. (Sutabri, 2005) 

e. Variabel Sistem Informasi 

1) Dalam menjalankan sistem infomasi terdapat juga beberapa variabel 

yang digunakan adalah (Sutabri, 2005): 

a) Perangkat keras 

Perangkt keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas 

komputer (pusat pengolah, unit masukan/keluaran, unit 

penyimpanan file, dan lain sebagainya), peralatan penyimpan 

data, data terminal masukan/keluaran. 

b) Perangkat lunak 

Perangkat lunak dapat di bagi dalam 3 jenis utama : 

• Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoprasian 

dan sistem manajemen data yang memungkinkan 

pengoprasian sistem komputer. 
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• Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan 

keputusan. 

• Aplikasi perangkt lunak yang terdiri atas program yang 

secara specifik dibuat untuk setiap aplikasi. 

c) Data base 

File yang berisi program dan data di butuhkan dengan 

adanya media penyimpanan secara fisik seperti diskette, hard 

disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran 

tercetak dan catatan lain di ats kertas, mikro film dan lain 

sebagainya. 

d) Prosedur 

Prosedur dalam bentuk fisik seperti buku paduan dan 

instruksi. Ada 3 (tiga) jenis prosedur yang di butuhkan : 

• Instruksi untuk pemakai 

• Instruksi untuk penyiapan masukan 

• Instruksi pengoprasian untuk karyawan pusat komputer 

e) Operator 

Operator komputer, analisis sistem, programmer, 

personil data entry, dan manajer sistem informasi/EDP. 

2) Model dasar sistem informasi yang kita miliki menunjukan bahwa 

sistem informasi terdiri atas lima sumber daya utama (O'brian & 

Marakas, 2014). 
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a) Sumber Daya Manusia 

Spesialis – analis sistem pengembang perangkat lunak, operator 

sistem 

Penggunga akhir – siapapun yang menggunakan sistem 

informasi. 

b) Sumber Daya Perangkat Keras 

Mesin – komputer, layar video, penggerak ckram magnetis, 

printer, pemindai optik. 

Media – floppy disk (disket huk), pita magnetik, cakram optik, 

kartu plastik, formulir kertas. 

c) Sumber Daya Perangkat lunak 

Program – program sistem operasi, program pengolah angka, 

program pengolah kata, program daftar gaji. 

Prosedur – prosedur entri data, prosedur pengoreksian 

kekeliruan, prosedur penyaluran pembayaran. 

d) Sumber Daya Data 

Deskripsi produk, catatan pelanggan, arsip karyawan, basis data 

persediaan. 

e) Sumber Daya Jaringan 

Media komunikasi, prosesor komunikasi, akses jaringan dan 

perangkat lunak kendali. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dapat digunakan untuk mempermudah alur 

pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Sistem infomasi terhadap produktivitas kerja. Secara 

sistematis kerangka pikir ini dapat disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Menurut (Sugiyono, 2013) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, hipotesis 

disusun sebagai berikut : 

Perangkat 

Keras 

Perangkat 

Lunak 

Produktivitas 

Kerja DataBase 

Prosedur 

Operator 
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H1 = Variabel  Sistem informasi (Perangkat keras, perangkat lunak, 

database, prosedur, operator) berpengaruh secara simultan 

terhadap Produktivitas Kerja 

H2 = Variabel  perangkat lunak berpengaruh dominan terhadap 

Produktivitas Kerja 

 


