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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan kesesuaian tugas 
dengan sistem teknologi informasi dalam kinerja individu pemakai sistem 
teknologi informasi dan untuk melihat pengaruh kesesuaian tugas dengan 
penggunaan sistem teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja individu 
pemakai sistem teknologi informasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pemakai sistem teknologi 
informasi yang berada di fakultas ekonomi (FE), fakultas teknologi industri (FTI),
dan fakultas teknik sipil perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia dengan 
jumlah 75 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, 
yaitu daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu meliputi variabel penelitian yang 
terdiri dari variabel independen (kesesuaian tugas dan penggunaan sistem 
teknologi informasi) dan variabel dependen (kinerja pemakai sistem teknologi 
informasi). Data penelitian yang terkumpul dilakukan pengujian validitas dan 
reliabilitas yang selanjutnya dilakukan analisis secara statistik untuk pengujian 
hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi diperoleh hasil ada 
kontribusi pengaruh yang positif variabel kesesuaian tugas (X,) sebesar 0,190 dan 
variabel penggunaan sistem teknologi informasi sebesar 0,222. Selanjutnya
dilakukan pengujian signifikansi secara parsial dengan menggunakan uji t 
diperoleh hasil untuk kesesuaian tugas (X,) sebesar t-hit = 2,898 dan penggunaan 
sistem teknologi informasi (X2) sebesar t-hit = 2,262 pada tingkat signifikansi
0,05;df=73 diketahui t-tab= 1,993, sehingga t-hit>t-tab. Artinya ada pengaruh yang 
positif dan signifikan kesesuaian tugas dan penggunaan sistem teknologi 
informasi secara parsial terhadap kinerja pemakai sistem teknologi informasi. 
Hasil uji signifikansi secara simultan dengan menggunakan uji F diperoleh hasil 
sebesar F-hit =11,917 pada tingkat signifikansi 0,05; df,=72;df2= 2 diperoleh F
tab=3,124. Artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel independen 
(kesesuaian tugas dan penggunaan sistem teknologi informasi) secara simultan 
terhadap variabel dependen (kinerja pemakai sistem teknologi informasi). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tugas dan penggunaan sistem 
teknologi informasi mampu mengevaluasi kinerja pemakai sistem teknologi 
informasi. 
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