
Informasi Umum 
Mohon beri tanda (•) untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 
Jenis Kelamin : (  ) Laki-laki (  ) Perempuan 
Jabatan  : ……… 
Lama bekerja : (  ) tahun 
Umur  : (  ) tahun 
Pendidikan : (  ) Diploma/Sarjana Muda (  ) Sarjana(S1) (  ) Master(S2) 
    (  ) Doktor(S3) Lain-lain  
Petunjuk pengisian kuesioner :  
Mohon  kuesioner ini diisi dengan memberi tanda • pada kolom yang sudah disediakan  
STS  : SANGAT TIDAK SETUJU  
TS  : TIDAK SETUJU  
R  : RAGU-RAGU  
S  : SETUJU 
SS  : SANGAT SETUJU  
                             
TEKNOLOGI INFORMASI [ Haag & Cummings ( 1998 ) ( dalam Salman Jumaili, 2005 ) ] 
Untuk pertanyaan dibawah ini , anda diminta untuk menyatakan pendapat tentang  seberapa penting dan manfaat 
komputer yang ada di bank   atau institusi tempat anda bekerja dalam pelaksanaan tugas.  
 
No Item Pertanyaan STS TS R S SS 
1 Institusi memelihara dan menyediakan data 

dengan rinci untuk memenuhi kebutuhan bagian 
Saudara  

     

2 Saudara mudah mengetahui / menemukan data 
yang dibutuhkan mengenai hal tertentu  

     

3 Sistem baru lebih mudah mendefinisikan data 
yang Saudara butuhkan 

     

4 Saudara mudah menemukan data terbaru yang 
menyangkut persoalan tertentu 

     

5 Saudara tidak mempunyai wewenang dalam 
mengakses data yang diperlukan 

     

6 Wewenang dalam mengakses data hanya 
diberikan pada orang tertentu saja 

     

7 Kesulitan mengakses data yang Saudara 
perlukan karena sulitnya mendapatkan 
wewenang 

     

8 Untuk mendapatkan wewenang dalam 
mengakses data yang berguna merupakan hal 
yang sulit dan memakan waktu dalam tugas 
anda 

     

9 Pemanfaatan komputer dapat memenuhi 
kebutuhan saudara dalam menyelesaikan tugas 
tepat pada waktunya 

     

10 Penggunaan teknologi komputer dalam tugas 
malah menyulitkan saudara dalam 
menyelesaikan tugas tepat waktu 
 

     

 
 

11 

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 
menjadi andalan saudara sehingga teknologi 
komputer diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan  

     

12 Aktifitas  yang umum pada bagian saudara 
dapat dipenuhi  oleh sistem informasi dengan 
lengkap  

     

13 Saudara pernah mendapatkan pelatihan/kursus 
dalam mengoperasikan komputer 

     

14 Sistem komputer yang mendukung tugas 
saudara mudah digunakan  

     



15 Pemahaman saudara dalam menggunakan 
sistem komputer masih rendah  

     

16 Sistem komputer perusahaan / institusi selalu 
siap dan tersedia sewaktu-waktu  dibutuhkan  

     

17 Sistem komputer yang saudara gunakan sering 
mengalami kemacetan yang tidak diharapkan 
sehingga tugas saudara menjadi sulit untuk 
diselesaikan  

     

18 Teknologi komputer yang anda gunakan sudah 
ketinggalan zaman 

     

19 Saudara mampu menyelesaikan tugas dengan 
lebih baik setelah memakai sistem komputer 
dibanding sebelumnya  

     

 
KINERJA INDIVIDU MANAJER [ Sugeng & Indriantoro ( 1998 ) ( dalam Salman Jumaili, 2005 )] 
Berikut ini adalah pertanyaan untuk mengukur kinerja  Individu Anda. 
 
No Item Pertanyaan STS TS R S SS 
1 Pemanfataan sistem komputer institusi  

mempunyai pengaruh besar dan posistif 
terhadap efektifitas dan produktififitas 
penyelesaian tugas Saudara  

     

2 Sistem komputer baru yang Saudara 
manfaatkan serta layanannya mempunyai arti 
dalam membantu meningkatkan kinerja 
individual Manajer  

     

3 Setelah menggunakan komputer dalam tugas , 
Saudara lebih produktif dan kreatif 

     

 
KEPERCAYAAN [Gerck ( 2003 ) ( dalam Salman Jumaili, 2005) ] 
Berikut ini adalah pertanyaan untuk mengukur tingkat kepercayaan Anda terhadap sebuah tehnologi informasi.  
No Item Pertanyaan STS TS R S SS 

1 Sauadara percaya bahwa teknologi sistem 
yang baru akan mempercepat pekerjaan 
selesai 

     

2 Saudara merasa sistem informasi institusi 
harus selalu diperbaharui 

     

3 Besarnya dana yang dikeluarkan untuk sistem 
baru tidak menjadi masalah jika out-put dari 
sistem baru bisa meningkatkan kinerja 

     

4 Saudara percaya kinerja individual Manajer 
bisa dinilai secara adil dengan sistem 
informasi yang baru 
 

     

5 Saudara Mempunyai tingkat kepercayaan 
yang tinggi terhadap sistem imformasi baru 
yang ada 
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