
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

        Penelitian ini ditujukan pada para manajer BPR yang ada di 

Semarang. Dari 40 BPR yang ada di Semarang hanya 32 BPR yang 

bersedia dijadikan obyek penelitian. Instrument yang diserahkan sebanyak 

40 buah pada masing-masing BPR, dengan satu BPR mengisi satu 

kuesioner. Dari 40 kuesioner yang disebar, hanya 32 kuesioner yang 

kembali, dan sisanya tidak kembali. 32 kuesioner yang kembali tersebut 

terisi lengkap seluruhnya. 32 kuesioner tersebutlah yang kemudian 

digunakan sebagai dasar perhitungan dan analisis data selanjutnya. 

Diuraikan dalam table berikut: 

Tabel 4.1 
Rincian Kuesioner Kembali 

No Nama BPR Kues 
dibagi Pusat Cabang Total Kues 

kembali ket 

1 BPR BKK smg tengah 4 1 3 4 4   
2 BPR Pasar Boja 2 1 1 2 2   
3 BPR Hidup Arthagraha 1 1   1 1   
4 BPR Arthamukti Sentosa 1 1   1 1   
5 BPR Artha TM           Ditolak
6 BPR Gunung Kawi 2 1 1 2 2   
7 BPR Karib Abadi 1 1   1 1   
8 BPR kedung Arto 4 1 3 4 4   
9 BPR smg Margatama 6   1   1   Ditolak



 

10 BPR Restu Artha 
Makmur 1 1   1 1   

11 BPR Gunung Rizki 2 1 1 2 2   
12 BPR Rudo Indobank           Ditolak
13 BPR Weleri Makmur 4 1 3 4 4   
14 BPR BP Kod. SMG           Ditolak
15 BPR Gunung Merbabu 2 1 1 2 2   
16 BPR Gunung Kinibalu 1 1   1 1   
17 BPR Setia Karib Abadi 3 1 2 3 3   
18 BPR Adicentra Abadi           Ditolak
19 BPR Kusuma Makmur 1 1   1 1   

20 BPR Mandiri Artha 
Abadi 1 1   1 1   

21 BPR Adil Jaya Artha           Ditolak
22 BPR Jateng           Ditolak
23 BPR Pasar Kota Smg 1 1   1 1   
24 BPR Tugu 1 1   1 1   

25 BPR Estetika Artha 
Guna           Ditolak

  Total         32 8 
 Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum dari 

responden. Faktor-faktor demografi, seperti jenis kelamin, lama bekerja, 

jabatan, dan tingkat pendidikan dari responden diharapkan tidak menjadi 

bias untuk hasil penelitian ini. Distribusi terkait dengan faktor demografis 

dari hasil penelitian disajikan secara terperinci seperti berikut ini: 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin  

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih banyak yang 

memperhitungkan masalah jenis kelamin dalam setiap proses pengangkatan 

karyawan, evaluasi kerja, kenaikan pangkat, dan keputusan sumberdaya 

manusia lainnya. Pria biasa lebih dianggap mampu untuk dijadikan 



 

pemimpin dalam suatu organisasi dibandingkan dengan wanita.. Berikut 

adalah table yang menjelaskan besarnya prosentase pria dan wanita yang 

menjabat sebagai manajer dalam Bank Perkreditan Rakyat di Semarang 

yang dijadikan sample penelitian: 

Tabel 4.2 
 

Gender 
Gender KO TI 

Laki-laki 17,76 42,16 

Perempuan 14,29 39,86 

 
Dari table 4.2 dapat diketahui bahwa laki-laki  lebih berperan dalam 

peningkatan kinerja organisasi dalam BPR sebesar 17,76 dibandingkan 

dengan perempuan sebesar 14,24. Untuk penggunaan Teknologi Informasi, 

laki-laki mempunyai nilai lebih besar penggunaanya daripada pengguna 

perempuan  

2. Akademis 

Faktor lain yang sangat dipertimbangkan dalam pemilihan manajer 

adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin diperhitungkan pula dalam pemilihan manajer. Berikut 

adalah tabel yang menjelaskan tingkat pendidikan manajer yang ada dalam 

BPR yang dijadikan sampel penelitin beserta prosentase menjabatannya 

 



 

Tabel 4.3 

Pendidikan * Jabatan Crosstabulation

22 22
100.0% 100.0%

10 10
100.0% 100.0%

32 32
100.0% 100.0%

Count
% within Pendidikan
Count
% within Pendidikan
Count
% within Pendidikan

S1

S2

Pendidikan

Total

Manajer
Operasional

Jabatan

Total

 

Pendidikan terakhir manajer yang menjabat sebagai manajer 

operasional adalah S1. Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyak 

pendidikan yang dianggap layak untuk memimpin BPR adalah lulusan S1. 

Berdasarkan tingkat pendidikan formalnya, sebagian besar berpendidikan 

S1 yaitu sebanyak 22 orang atau 68,7 % dan yang berpendidikan S2 

sebanyak 10 orang atau 31,2 %. Sedangkan berdasarkan jabatan responden, 

jabatan manajer operasional yang dimiliki semua responden karena 

penelitian ini ditujukan hanya untuk manajer operasional 

 4.2. Uji Kualitas Data 

 4.2.1. Uji Validitas 

 Untuk mendapatkan sebuah jawaban yang handal dari suatu alat ukur, 

diperlukan pengujian terhadap kualitas data yang diperoleh dari jawaban 

atas instrument yang diukur. Uji kualitas instrumen yang dilakukan berupa 

uji validitas dan uji reliabilitas. 



 

 Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan taraf 

signifikansi (α = 5%). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi produk moment dengan mengkorelasikanskor butir dengan skor 

total. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas 

   
Pertanyaan r hit r tabel Keterangan 

Kinerja Organisasi 
1 0.682 0,361 Valid 
2 0.664 0,361 Valid 
3 0.669 0,361 Valid 
4 0.685 0,361 Valid 
5 0.676 0,361 Valid 

Teknologi Informasi 
1 0.681 0,361 Valid 
2 0.759 0,361 Valid 
3 0.626 0,361 Valid 
4 0.494 0,361 Valid 
5 0.427 0,361 Valid 
6 0.642 0,361 Valid 
7 0.444 0,361 Valid 
8 0.502 0,361 Valid 

  Sumber : Data primer yang diolah 

 Dari table 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil kuesioner valid, ini 

ditunjukan dari nilai validitas yang dilihat dari koefisien korelasi masing-

masing instrument penelitian. Hasil penelitian dianggap valid dilihat dari 

perbandingan r hitung dengan r table, dimana r hitung > r table (0,361). 

 



 

4.2.2. Uji Realibilitas 

 Pengujian realibilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha. Dari 

hasil perhitungan uji realibilitas dalam table 4.5. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Realibilitas 

 

Variabel Cronbach Alpha (α) Keterangan 
Kinerja Organisasi 0.855 Realiabel 

Teknologi Informasi 0.839 Realiabel 
Sumber : Data primer yang diolah 

 Suatu penelitian dikatakan reliable jika mempunyai koefisien alfa 

lebih besar 0,6. Dan dari table diatas dapat dilihat bahwa semua variable 

mempunyai koefisien Alpha yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

dikatakan semua konsep pengukur variable-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah reliable. 

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Deskripsi variable disini dimaksudkan untuk menganalisis data 

berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap 

masing-masing indicator pengukur variable yang akan diuraikan pada table 

dibawah ini: 

 

 



 

Tabel 4.6 
Deskripsi Variabel 

Variabel Kisaran  
Teoritis 

Kisaran  
empiris 

Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

Kategori 

Kinerja 
Organisasi 
(KO) 

5-25 12-23 17,00 3,473 Sedang 

Teknologi 
Informasi 
(TI) 

8-56 29-53 41,66 5,103 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah 

 Dari Tabel 4.6 Deskripsi variable tersebut menunjukan bahwa 

jawaban responden untuk variable komitmen organisasi memiliki total 

jawaban 17,00 dengan standar deviasi sebesar 3,473. Untuk variable 

teknologi informasi memiliki rata-rata jawaban sebesar 41,66 dengan 

standar deviasi 5,103. Jika kita amati standar deviasi pada masing-masing 

variable berada dibawah rata-rata empiris. Ini menunjukkan bahwa jawaban 

responden terdistribusi secara normal. 

 Kita juga dapat mengelompokkan rata-rata jawaban responden untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat komitmen organisasi dan teknologi 

informasi yang telah dilakukan responden. Rata-rata masing-masing 

variable dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan yakni tinggi, sedang, 

dan rendah. Yang diuraikan dalam Tabel 4.7 dibawah ini: 

 



 

Tabel 4.7 
Penentuan Kategori 

 

Variabel Mean Rendah Sedang Tinggi Kategori 

Kinerja  
Organisasi 

17,00 5-11,66 11,67-
18,33 

18,34-
25 

Sedang 

Teknologi 
Informasi 

41,66 8-16 16,01-
40,0 

40,01-
56,0 

Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah 

 Berdasarkan Tabel 4.7 diatas menunjukan bahwa variable kinerja 

organisasi dan teknologi informasi memiliki kategori sedang.  

 Kita juga dapat mengelompokkan rata-rata masing-masing variable 

berdasarkan karakteristik responden, untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh faktor demografis untuk masing-masing variable. Masing-masing 

variable berdasarkan faktor demografis diperoleh sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Laki-laki berkecenderungan berfikir realistis, sedangkan perempuan 

lebih banyak menggunakan perasaan dalam membuat keputusan. Hal ini 

yang menyebabkan laki-laki biasanya lebih agresuf dan memiliki 

kecenderungan untuk mendominasi berbagai suatu kejadian dibandingkan 

wanita. Dan wanita memiliki kecenderungan untuk bersikap lebih 

demokratis dibandingkan dengan pria. Maka kita juga perlu 

mengelompokkan rata- rata variable berdasarkan gender, maka kondisi dari 

masing- masing variable diperoleh sebagai berikut: 



 

Tabel 4.8 
Deskripsi Variabel Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Kinerja BPR 
Teknologi 
Informasi 

Laki-laki         Mean 17.76 42.16 
Perempuan      Mean 14.29 39.86 
Total               Mean 17.00 41.66 

  Sumber : Data primer yang diolah 

 Untuk variable kinerja organisasi, responden laki-laki memiliki 

kinerja di BPR yang lebih besar dibanding responden perempuan yaitu 

17,76 (kategori sedang) dibanding 14,29 (kategori sedang), responden laki-

laki kecenderungan mempunyai pengaruh dalam kinerja BPR. Untuk 

variable teknologi informasi, rata-rata skor responden perempuan sebesar 

39,86 (kategori sedang) juga lebih kecil dari nilai rata-rata responden laki-

laki yaitu sebesar 42,16 (kategori tinggi). Maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor genetik sangat mempengaruhi seseorang dalam kinerja BPR dan 

memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tampak pada selisih rata-rata 

masing-masing variable antara laki-laki dan perempuan yang terlampau 

signifikan. 

2. Berdasarkan Lama Bekerja 

 Berikut juga diuraikan rata-rata masing-masing variable berdasarkan 

lama bekerja seseorang. Hal ini perlu karena biasanya seseorang yang lebih 

lama bekerja akan memiliki banyak pengalaman dalam memberi keputusan, 



 

sehingga dengan adanya pengalaman seseorang akan dapat mengambil 

keputusan dengan baik. Berikut adalah table rata-rata masing-masing 

variable berdasarkan tingkat lama bekerja: 

Tabel 4.9 
Diskripsi Variabel Berdasarkan lama bekerja 

  
Kinerja 

Organisasi 
Teknologi 
Informasi 

< 5 tahun         Mean 17.33 41.67 
5-10 tahun      Mean 16.83 42.25 
>10 tahun        Mean 16.75 40.75 
Total                Mean 17.00 41.66 

 

 Berdasarkan lama bekerja manajer yang menjabat dalam BPR, 

menunjukkan bahwa variable kinerja organisasi, menunjukkan bahwa lama 

bekerja dibawah 5 tahun memiliki skor yang paling besar dimana untuk 

variable kinerja organisasi diperoleh rata-rata sebesar 17,33 (kategori 

sedang) diikuti oleh tingkat lama bekerja 5-10 tahun sebesar 16,83 

(kategori sedang) sedangkan untuk tingkat lama bekerja > 10 tahun 

memiliki skor paling rendah yaitu 16,75 (kategori sedang). Untuk variable 

teknologi informasi, tingkat lama bekerja 5-10 tahun, memiliki skor 

tertinggi yaitu sebesar 42,25 (kategori tinggi) dan tingkat lama bekerja 

lainnya berada pada kategori tinggi. 

 Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa tingkat lama bekerja < 5 tahun 

seseorang manajer juga akan mempengaruhi kinerja BPR dalam penerapan 



 

strategi bisnis. Tetapi pada tingkat lama bekerja 5-10 tahun seseorang lebih 

dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan baik 

dibandingkan dengan tingkat lama bekerja dibawahnya. Tingkat lama 

bekerja tidak dapat dijadikan patokan secara mutlak seseorang dalam 

mempengaruhi kinerja BPR dan maanfaat teknologi informasi. 

3. Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.10 
Diskripsi Variabel Berdasarkan Pendidikan 

  
Kinerja 

Organisasi 
Teknologi 
Informasi 

S1               Mean 16.95 41.86 
S2               Mean 17.10 41.20 
Total           Mean 17.00 41.66 

 
 Berdasarkan kelompok tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa pada 

variabel kinerja organisasi menunjukkan bahwa kelompok pendidikan S2 

memiliki skor yang lebih besar dibanding pada kelompok sampel yang 

berpendidikan S1. Sebaliknya dalam teknologi informasi rata-rata 

berpendidikan S1 memiliki skor lebih besar dibandingkan dengan S2. 

Walaupun begitu dalam dalam kinerja organisasi dan teknologi informasi 

nilai rata-rata dari masing-masing jenjang pendidikan tidak menunjukkan 

perbedaan nilai yang signifikan. Baik seseorang dengan tingkat pendidikan 

S1 maupun S2, sangat berpengaruh dalam kinerja organisasi maupun 

pemanfaatkan teknologi informasi. 



 

 Berikut adalah pengkategorian dan table yang menunjukkan rata-rata 

perpoin pertanyaan masing-masing variable untuk mengetahui persepsi 

masing-masinh manajer terkait dengan kondisi organisasinya. 

Rendah 
1-2,33 

Sedang 
2,34-3,66 

Tinggi 
3,67-5 

 

Tabel 4.11.1 
Mean masing-masing pertanyaan K0 

No Keterangan Mean Kategori 

1 Tingkat Return On Investement 
(ROI) Bank saat ini sesuai 
dengan yang direncanakan 

3,3 Sedang 

2 Tingkat Return On Asset 
(ROA)Bank saat ini sesuai 
dengan laba yang diharapkan 

3,4 Sedang 

3 Laba saat ini sesuai dengan laba 
yang diharapkan 

3,4 Sedang 

4 Profit Margin saat ini sesuai 
dengan yang direncanakan 

3,3 Sedang 

5 Market Share sudah sesuai 
dengan yang direncanakan 

3,3 Sedang 

  

 Dari table diatas kita dapat mengetahui bahwa keterlibatan responden 

dalam kinerja organisasi, yang dapat mempengaruhi tingkat return on 

investement (ROI) dan tingkat return on asset (ROA) menjadi sesuai 



 

dengan yang diharapkan. Dan Laba, Profit margin, market share yang 

sudah sesuai dengan yang diharapakan tergolong sedang. 

Tabel 4.11.2 
Mean masing-masing pertanyaan TI 

No Keterangan Mean Kategori 
1 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 

dapat membantu dalam memperoleh informasi 
pada tempat asalnya. 

5,2 Tinggi 

2 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 
dapat membantu dalam pengolahan data 
sehingga dapat menghasilkan bentuk yang 
saudara inginkan 

4,9 Sedang 

3 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 
dapat membantu dalam menghasilkan informasi 
tepat waktu 

5,4 Tinggi 

4 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 
dapat membantu dalam memperoleh informasi 
baru 

5,2 Tinggi 

5 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 
dapat membantu dalam memperoleh informasi 
non keuangan maupun informasi eksternal 

5,1 Tinggi 

6 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 
dapat membantu dalam menggabungkan 
informasi dari bagian lain 

5,3 Tinggi 

7 Sejauh mana komputer yan saudara gunakan 
dapat membantu saudara untuk menyimpan data 
atau informasi yang saudara miliki 

5,1 Tinggi 

8 Sejauh mana komputer yang saudara gunakan 
dapat membantu saudara dalam melakukan 
komunikasi informasi ke orang atau ke lokasi 
lain 

5,1 Tinggi 

  

 Dari table diatas kita dapat mengetahui bahwa secara keseluruhan 

jawaban yang diberikan oleh responden terkait dengan Pemanfaatan 

teknologi informasi yang digunakan oleh BPR termasuk daam kategori 



 

tinggi. Ini mengindikasikan bahwa teknologi informasi yang ada di BPR 

telah dimanfaatkan dengan baik oleh manajer. 

4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Model 1: Pengujian Hipotesis 1 

 Pengujian Hipotesis 1 pada model bertujuan untuk menguji pengaruh 

strategi bisnis terhadap kinerja organisasi. Pengujian menggunakan uji beda 

(two way anova.) 

Ho: X D ≤  X CL, Strategi Bisnis tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Organisasi 

Ha: X D  > X CL, Startegi Bisnis berpengaruh positif terhadap hubungan 

Kinerja Organisasi. 

Kriteria penerimaan untuk hipotesis 1 ini adalah  

1. H1 diterima jika mean KODifferensiasi > KOCostLeadership 

2. H1 diterima jika ( X ko ) nilai signifikansinya < α 

Model untuk hipotesis 1 adalah sebagai berikut: 

 

 
 Hasil pengujian hipotesis 1 ditunjukkan pada tabel 4.12 : 

 

 

Strategi bisnis Kinerja Organisasi 



 

Tabel 4.12 
Mean Kinerja Organisasi 

 
KO 

 

 

 
 

 
 Sumber: Data yang terdapat dilampiran hal 18 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa Strategi bisnis differensiasi akan 

meningkatkan kinerja organisasi dengan mean kinerja organisasi sebesar 

17,63 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan strategi bisnis cost 

leadership dengan mean kinerja oganisasi sebesar 13,60.  

Tabel 4.13 
Hasil Uji Anova 

 
 
                Dependent Variable: KO  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 68.504(a) 1 68.504 6.727 .015
Intercept 4114.504 1 4114.504 404.048 .000
SB 68.504 1 68.504 6.727 .015
Error 305.496 30 10.183    
Total 9622.000 32     
Corrected Total 374.000 31     

               a  R Squared = .183 (Adjusted R Squared = .156) 
 
  Sumber : Data yang terdapat dilampiran hal 16   

  Dari uji Anova diperoleh hasil nilai F sebesar 6,727 dengan 

tingkat signifikasi 0,015. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil 

dari 0,05, berarti dapat diketahui bahwa strategi bisnis berpengaruh positif 

SB Mean N Std. Deviation 

CostLeadership 13.60 5 2.510 

Differensiasi 17.63 27 3.283 

Total 17.00 32 3.473 



 

dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil mengimplikasikan bahwa 

apabila bank BPR menggunakan strategi bisnis differnsiasi akan 

menyebabkan kinerja organisasi melebihi standar yang ditetapkan. Hal ini 

berarti bahwa Hipotesis 1 diterima. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lia (2005), 

menunjukkan bahwa strategi bisnis differensisi dan kinerja perusahaan 

mempunyai hubungan positif.  

Dari beberapa BPR di semarang lebih banyak menggunakan strategi bisnis 

differensiasi dibandingkan dengan strategi bisnis cost leadership karena 

dengan menggunakan strategi bisnis differensiasi, BPR dapat 

meningkatkan profit perusahaan misalnya dengan karyawan yang ramah, 

terampil, dan menarik. Jika cost leadership hanya mementingkan efesiensi 

produk saja.  

 4.4.2 Model 2: Pengujian Hipotesis 2 

 Pengujian Hipotesis 2 pada model bertujuan untuk menguji pengaruh 

strategi bisnis terhadap kinerja organisasi dengan penerapan teknologi 

informasi sebagai variabel moderating. Pengujian menggunakan pengujian 

uji beda (two way anova) 

 

 

 



 

           

           

           

           

Ho : Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap hubungan Strategi    

Bisnis dengan Kinerja Organisasi 

Ha : Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap hubungan Strategi 

Bisnis dengan Kinerja Organisasi 

Kriteria penerimaan untuk hipotesis 2 ini adalah  

1. H2 diterima jika mean KODifferensiasi > KOCostLeadership 

2. H2 diterima jika ( X ko ) nilai signifikansinya < α 

Hasil pengujian hipotesis 2 ditunjukkan pada tabel 4.14 : 

Tabel 4.14 
Mean KO dengan SB dan TI 

Dependent Variable: KO 

SB 
Tk.Penggunaan 

TI Mean 
Std. 

Deviation N 
Cost 

Leadership 
Sedang 13.60 2.510 5 

Differensiasi Rendah 14.50 3.536 2 
Sedang 17.75 3.024 20  
Tinggi 18.40 4.219 5 
Rendah 14.50 3.536 2 
Sedang 16.92 3.341 25 
Tinggi 18.40 4.219 5 

Total 

Total 17.00 3.473 32 
Sumber: Data yang terdapat dilampiran hal 19 

 

Strategi bisnis Kinerja Organisasi 

Teknologi Informasi 



 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tinggkat penggunaan TI 

(sedang) pada strategi bisnis differensiasi memiliki mean KO sebesar 17,75 

lebih besar dibandingkan dengan penggunaan TI (sedang) pada strategi 

bisnis cost leadership dengan mean KO sebesar 13,60. Sehingga dapat 

diketahui bahwa penggunaan TI pada strategi bisnis differensiasi lebih 

banyak dibandingkan penggunaan TI pada strategi bisnis cost leadership. 

Tabel.15 
Uji Anova 

 
Dependent Variable: KO  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 254.700(a) 13 19.592 2.956 .017
Intercept 3510.759 1 3510.759 529.704 .000
SB 49.876 1 49.876 7.525 .013
TI 149.179 10 14.918 2.251 .064
SB * TI 23.633 2 11.816 1.783 .197
Error 119.300 18 6.628    
Total 9622.000 32     
Corrected Total 374.000 31     

 
 
a  R Squared = .681 (Adjusted R Squared = .451) 

 
 Sumber : Data yang terdapat dilampiran hal 17 

 Dari tabel diatas terlihat nilai F hitung sebesar 1,783 dengan tingkat 

signifikansi 0,197. Dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 

menunjukkan bahwa variabel moderating teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap hubungan strategi bisnis dengan kinerja organisasi. 

Penggunaan teknologi informasi secara maksimal maupun minimal tidak 

banyak mempengaruhi hubungan strategi bisnis dengan kinerja organisasi. 



 

Dengan kata lain Hipotesis 2 ditolak, hal tersebut dikarenakan kondisi 

sampel yang tidak berimbang, selisih antara sampel yang sangat jauh. Hasil 

pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa teknologi informasi tidak 

terbukti sebagai variabel pemoderasi hubungan antara strategi bisnis 

dengan kinerja organisasi. 
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