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ABSTRACT
This research was conducted in PT. PLN ULP Medan Selatan which was engaged in
providing electricity for the needs of the community. The purpose of the study was to
determined the effected of information technology on employee performance moderated
by the work environment. The population was outsourcing employees who worked in the
company as many as 95 people. Sampling using saturated samples so that the number of
samples as many as 95 respondents. Sources of data using primary data and data
collection by surveys, namely giving questionnaires to respondents. The data analysis
technique uses data quality test, MRA (Moderating Regression Analysis) test, classical
assumption test and hypothesis test. Based on the results of the study, it partially showed
that information technology has positive and significant effected on employee
performance. Meanwhile, the work environment moderates the influence of information
technology on employee performance in PT. PLN ULP South Medan. The correlation
between information technology and the interaction between information technology and
the work environment is very strong on the performance of employees in PT. PLN ULP
South Medan. The percentage of employee performance could be explained by
information technology and the interaction between information technology and the work
environment was 72.2% and the others 27.8% could be explained by other variables not
examined.
Keywords: Information Technology, Work Environment, Employee’s Performance

PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Sumber daya manusia bagi sebuah
perusahaan merupakan salah satu aset
dari banyaknya aset yang dimiliki oleh
perusahaan untuk menjalankan aktivitas
perusahaan agar dapat mencapai tujuan
utama perusahaan yaitu perolehan laba
usaha. Perusahaan dapat maju dan
berkembang di tengah persaingan usaha
semakin ketat dan kompetitif saat ini bila

didukung
penuh
oleh
seluruh
karyawannya yang mau memberikan
kinerja yang optimal dimiliki bagi
kepentingan dan kemajuan perusahaan.
Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas dan
tanggung jawab pimpinan perusahaan
untuk selalu memperhatikan dan
mengevaluasi kinerja karyawan selama
jangka waktu tertentu agar dapat
diketauhi apakah kinerja karyawan
mengalami
penurunan
ataupun
dibutuhkan perbaikan yang diperlukan
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atas perubahan kinerja karyawan selama
bekerja di lingkungan perusahaan. Salah
satu masalah yang seirng ditemui oleh
sebagian besar perusahaan adalah
sulitnya bagi karyawan untuk dapat
memberikan dan mempertahankan
kinerjanya dengan baik untuk jangka
waktu tertentu sehingga kemungkinan
terjadinya perubahan atas kinerja
karyawan di lingkungan perusahaan
dapat terjadi dan disebabkan oleh
berbagai faktor. Kemungkinan terjadinya
perubahan kinerja karyawan selama
dirinya bekerja di perusahan dapat
terjadi dan sifatnya sulit dipastikan
sehingga hal ini haruslah mendapatkan
respon dan tanggapan yang cepat dari
pimpinan agar terjadinya penurunan
ataupun kemerosotan hasil kerja
karyawan dapat segera di atasi dan tidak
menggangu aktivitas rekan kerja lainnya
terutama kelangsungan perusahaan
dimasa mendatang.
Disamping itu, diperlukan analisis dan
evaluasi yang cermat dan dicarikan
penyebab
utamanya
terjadinya
penurunan kinerja karyawan sehingga
hal ini nantinya dapat diantipasi dengan
langkah-langkah pencegahan agar di
kemudian
hari
perubahan
dan
penurunan hasil kerja karyawan tidak
akan terulang lagi. Banyaknya faktor
yang dapat membuat kemungkinan
terjadinya perubahan kinerja dalam diri
karyawan saat melakukan tugas di
lingkungan perusahaan menjadi bagian
penting yang perlu diperhatikan oleh
perusahaan. Faktor – faktor tersebut
dapat berasal dari dalam diri karyawan
sendiri maupun faktor eksternal di
lingkungan sekitar perusahaan dimana
karyawan berada. Menurut Priansa

(2014:129) dapat disampaikan bahwa
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
seorang
individu
diantaranya
pengalaman kerja, lingkungan kerja,
penguasaan
teknologi,
tingkat
pengetahuan, konflik, tekanan kerja dan
pendidikan.
Perkembangan teknologi informasi saat
ini mengalami pertumbuhan yang sangat
pesat dimana dapat ditemui bahwa
sebagian besar masyarakat milienial saat
mengikuti teknologi informasi dari
penggunaan
smartphone,
android,
laptop, notebook dan personal computer
dengan dukungan fitur-fitur canggih dan
fasilitas yang dapat memanjakan
penggunannya yang semakin banyak
digemari oleh masyarakat muda dan tua
baik laki-laki maupun wanita. Dengan
mudahnya akses informasi yang dapat
diperoleh oleh masyarakat saat ini
dengan cepat dan praktis karena
didukung oleh jaringan komunikasi dan
dukungan internet yang semakin cepat
dan dipermudah sehingga hal ini
diharapkan dapat mempermudah dan
memperlancar pelaksanaan tugas oleh
individu yang berkaitan langsung dengan
teknologi informasi.
Namun demikian, juga perlu disadari
bahwa tidak semua masyarakat memiliki
kesempatan dan kemampuan yang sama
dalam menggunakan kecanggihan yang
terdapat pada smartphone yang ada saat
ini untuk digunakan dalam pekerjaan
dikarenakan harganya yang bervariasi
yang dapat berubah sewaktu-waktu
sesuai dengan kondisi ekonomi dan
tingkat inflasi yang berubah-rubah dari
waktu ke waktu. Kurangnya pemahaman
dan penguasaan tekonologi informasi
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oleh sebagian individu tentunya kondisi
ini akan dapat memberikan hambatan
atau kendala saat melakukan tugas yang
diberikan oleh atasan menjadi tidak
maksimal.
Perubahan yang terjadi pada kinerja
individu juga dapat disebabkan oleh
perubahan
yang
terdapat
pada
lingkungan
kerja
di
perusahaan.
Lingkungan kerja menjadi bagian penting
dan tidak terpisahkan dalam diri
karyawan selama melakukan pekerjaan
di
perusahaan.
Lazimnya
tiap
perusahaan
mempunyai
kondisi
lingkungan kerja yang berbeda-beda, ada
sebagian perusahaan yang memiliki
lingkungan kerja yang baik, kondusif dan
harmonis sehingga hal ini akan
memberikan
kehangatan
pada
lingkungan kerja di perusahaan dimana
karyawan berada. Lingkungan kerja yang
harmonis akan membuat karyawan
semakin merasa nyaman dan dapat
bekerja dengan konsentrasi penuh saat
bekerja sehingga hasil kerja yang mampu
diberikan oleh kayawan akan jauh lebih
maksimal bila dibandingkan oleh
karyawan yang bekerja dengan rasa tidak
nyaman dan tidak dapat berkonsentrasi
dengan baik. Sementara itu, ada
sebagian perusahaan yang memiliki
kondisi lingkungan kerja yang tidak
kondusif dan tidak harnomis antara
rekan kerja maupun antara atasan
dengan bawahan.
Kondisi yang terjadi seperti ini bila
berlangsung berkepanjangan maka cepat
atau lambat membuat suasana kerja di
perusahaan menjadi tidak nyaman dan
karyawan menjadi tidak betah untuk
bekerja untuk jangka waktu yang lebih

lama di perusahaan. Perlahan- lahan
kondisi ini membuat sebagian karyawan
yang tidak tahan dengan lingkungan
kerja
yangburuk
menjadi
tidak
konsentrasi
bekerja
sehingga
kemungkinan terjadinya keterlambatan
dalam menyelesaikan tugas serta adanya
kesalahan saat menyelesaikan tugas
tersebut akan lebih besar terjadi. Bila
kondisi ini dibiarkan begitu saja secara
terus menerus maka dikhawatirkan
dapat membuat hasil kerja karyawan
cepat merosot dan dapat merugikan
aktivitas perusahaan dari segi material
karena kemampuan untuk mencapai
tujuan utama perusahaan menjadi sulit
tercapai dengan optimal.
Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN ULP
Medan Selatan yang merupakan
perusahaan BUMN bergerak di bidang
kelistrikan yang akan dibutuhkan oleh
masyarakat.
Didalam
melakukan
aktivitasnya, perusahaan membutuhkan
karyawan untuk melakukan tugas dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan
dalam struktur organisasi. Karyawan
yang bekerja di PT.PLN ULP Medan
Selatan terdiri dari karyawan tetap dan
karyawan outsource sehingga terdapat
perbedaan dari kebijakan perusahaan
baik dari segi fasilitas, gaji, tunjangan
dan pemberian insentif. Dari informasi
yang berhasil diperoleh penulis dari
bagian personalia dapat disampaikan
bahwa terdapat sejumlah karyawan yang
bekerja di perusahaan tidak dapat
memberikan hasil kerja yang optimal
seperti yang diharapkan oleh atasan. Hal
ini terutama dijumpai pada karyawan
outsource yang dipekerjakan perusahaan
dari
penggunaan
tenaga
kerja
berdasarkan kebutuhan dan permintaan
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dari pimpinan perusahaan. Turunnya
hasil kerja karyawan saat bekerja pada
divisi outsource dapat dilihat dari tidak
tercapaian target kerja yang telah
diberikan sehingga realisasi kerja yang
idberikan oleh karyawan outsource
masihlah belum optimal.

memadai. Dengan dibatasi akses
teknologi informasi dan intensitas dalam
mengakses menjadi penyebab terjadinya
penurunan kinerja karyawan outsource
sehingga target yang diberikan untuk
menyelesaikan surat perintah kerja tidak
dapat dicapai dengan maksimal

Penurunan hasil kerja dari karyawan
outsource setelah ditelah secara
seksama
dikarenakan
kurangnya
penguasaan dan pengetahuan karyawan
di bidang teknologi informasi yang akan
dipakai
dalam
melakukan
tugas
dilapangan. Hal ini menunjukkan bahwa
adanya perbedaan perlakukan oleh
atasan dalam memberikan sosialisasi dan
arahan mengenai penggunaan teknologi
informasi oleh karyawan outsource
ketika melakukan pekerjaan yang
diberikan sebagai sarana pendukung.
Kurangnya pemahamanan yang benar
dan lengkap oleh karyawan outsource
mengenai
penggunaan
teknologi
informasi sebagai sarana pendukung
untuk kelancaran pelaksanaan tugas
membuat
pengetahuan
karyawan
tersebut menjadi kurang maksimal
sehingga saat melakukan tugas yang
diberikan oleh atasan sering mengalami
kendala dan atau hambatan sehingga
hasil yang diberikan oleh karyawan
outsource juga menjadi kurang optimal,
akibatnya target dari surat perintah kerja
dari atasan untuk menyelesaikan tugas
tersebut tidak dapat diwujudkan dengan
hasil yang diharapkan. Disamping itu,
atasan membuat kebijakan bahwa untuk
karyawan outsource dibatasi akses
informasi yang ada di perusahaan
sehingga hal ini membuat pengetahuan
yang diketahui saat hendak melakukan
tugas menjadi terhambat dan tidak

Disamping
keberadaan
teknologi
informasi
yang
menyebabkan
menurunnya kinerja karyawan tersebut,
juga dikarenakan lingkungan kerja yang
ada di perusahaan kurang kondusif
dimana terjadi jarak dan perselisihan
antara karyawan tetap dengan karyawan
outsource saat melakukan tugas
terutama pada kondisi dimana terdapat
pelaksanaan tugas secara tim. Adanya
perbedaan perlakuan yang cukup
mencolok dari karyawan tetap atau
senior terhadap karyawan outsource
dapat ditemui adanya kurangnya
komunikasi dan koordinasi yang lengkap
dan jelas dari pekerjaan yang akan
diteruskan untuk diselesaikan dari
karyawan senior atau tetap kepada
karyawan outsource. Akibat kondisi ini
menyebabkan sering terjadi kesalahan
saat karyawan outsource melakukan
pekerjaan
terdahulu
yang
telah
dilakukan oleh karyawan tetap tersebut
sehingga
membuat
terjadi
keterlambatan saat melakukan tugas dan
deadline waktu yang telah ditetapkan
menjadi terganggu
yang
semula
ditetapkan dapat diselesaikan dalam
jangka waktu 3-5 hari menjadi seminggu.
Akibat kondisi kurangnya pemberian
pengetahuan dan pemahaman yang
benar mengenai teknologi informasi
yang
digunakan
sebagai
sarana
pendukung dalam melakukan tugas yang
diperkuat dengan kondisi lingkungan
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kerja yang kurang harmonis tersebut
membuat karyawan outsource menjadi
bekerja kurang maksimal sehingga hasil
yang diharapkan oleh atasan dari target
tersebut menjadi tidak tercapai.
Lingkungan kerja yang tidak begitu baik
di
lingkungan
kerja
perusahaan
membuat suasana kerja antara karyawan
tetap dan karyawan outsource menjadi
renggang
dan
informasi
yang
disampaikan sering tidak lengkap dan
tidak akurat. Akibat ketidakharmonisan
lingkungan kerja ini membuat hasil kerja
dari karyawan outsource sering tidak
dapat mencapai target yang diberikan
oleh atasan. Buruknya lingkungan kerja
di perusahaan tidak mendapatkan
respon positif dari atasan untuk mau
memperbaikinya menjadi lebih baik
sehingga keadaan ini cenderung terjadi
berkelanjutan dari waktu ke waktu
sehingga tiap periodenya karyawan
outsource tidak dapat menyelesaikan
target SPK (surat perintah kerja) dengan
maksimal sehingga banyak pekerjaan
yang tertunda dan lambat melampaui
batas waktu yang diberikan.
Berdasarkan
penjelasan
mengenai
kondisi fenomena yang terjadi di
perusahaan bahwa masih rendahnya
kinerja karyawan outsource saat
melakukan tugasnya menjadi salah satu
masalah
penting
yang
perlu
mendapatkan perhatian dan tanggapan
dari atasan agar diharapkan dapat
diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan yang ingin dicapai agar
dikemudian hari diharapkan kinerja
karyawan outsource dapat menjadi lebih
baik lagi. Dengan demikian, dari
penjelasan di atas menjadi alasan penulis
untuk tertarik dalam melakukan

penellitian dengan judul: “Pengaruh
Teknologi Informasi terhadap Kinerja
Karyawan Outsource PT. PLN ULP Medan
Selatan dengan Lingkungan kerja sebagai
Variabel Moderasi”.
KAJIAN PUSTAKA
Kerangka Teoritis
Pengertian Teknologi Informasi
Pada peneltian dilakukan Budhi (2018),
menjelaskan bahwa teknologi informasi
juga didefinisikan sebagai seperangkat
alat yang membantu anda bekerja
dengan informasi dan melakukan tugas
yang berhubungan dengan proses
informasi. Hal ini dijelaskan bahwa
teknologi informasi merupakan suatu
gabungan antara teknologi komputer
dan teknologi komunikasi. Teknologi
komputer adalah seperangkat peralatan
yang digunakan untuk mengubah data
menjadi suatu informasi yang dapat
menjadi bahan dalam pengambilan
keputusan. teknologi komunikasi adalah
teknologi yang berupa komunikasi yang
berhubungan
dengan
jarak
jauh
(misalnya telepon, radio, dan televisi).
Indikator Teknologi Informasi
Berikut ini dapat disampaikan bahwa
terdapat tiga indikator dipakai untuk
mengukur teknologi informasi di
perusahaan (Meirina dan Dewi, 2021),
antara lain:
1. Akses
organisasi
terhadap
pemanfaatan teknologi informasi
2. Intensitas
penggunaan
sarana
teknologi informasi yang dimiilki
3. Sasaran organisasi selama browsing di
internet
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Pengertian Lingkungan Kerja
Penelitian dilakukan oleh Elfita, dkk
(2019), mengemukakan lingkungan kerja
adalah segala sesuatu yang ada disekitar
para
pegawai
yang
dapat
mempengaruhinya dalam menjalankan
tugas-tugas yang di berikan.Lingkungan
kerja dapat menciptakan hubungan kerja
yang mengikat antara orang-orang yang
ada di dalamnya.
Indikator Lingkungan Kerja
Berikut ini dapat dijabarkan bahwa
terdapat empat indikator yang dipakai
untuk mengukur lingkungan kerja di
sebuah perusahaan (Nuraldy, 2020),
antara lain:
1. Hubungan antara karyawan
2. Penerangan di tempat kerja
3. Keamanan di tempat kerja
4. Sirkulasi udara di tempat kerja
Pengertian Kinerja
Fahmi
(2014:127),
mengemukakan
bahwa kinerja merupakan hasil yang
diperoleh oleh suatu organisasi baik
organisasi tersebut bersifat profit
oriented dan non profit oriented yang
dihasilkan selama satu periode waktu.
Sedarmayanti (2017:323), penilaian
kinerja mengacu pada sistem formal dan
terstruktur, digunakan untuk mengukur,
menilai, mempengaruhi sifat yang
berkaitan dengan pekerjaan, perilaku
dan
hasil,
termasuk
tingkat
ketidakhadiran.
Indikator Kinerja
Menurut Abdullah (2014:152), dapat
disampaikan bahwa terdapat beberapa
indikator untuk mengukur kinerja,
sebagai berikut:
1. Efektif

2.
3.
4.
5.
6.

Efisien
Kualitas
Ketepatan waktu
Produktivitas
Keselamatan

METODE PENELITIAN
Teknik Analisis Data Penelitian
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian yang dilakukan
mencakup uji kualitas data, uji asumsi
klasik, uji MRA (Moderating Regression
Analysis) dan uji hipotesis yang
menggunakan program pengolahan data
statistik yaitu program SPSS versi 21.
Berikut ini dijabarkan pengujian statistik
yang digunakan yaitu:
Uji Kualitas Data
Uji Validitas
Priyatno
(2017:62),
Uji
validitas
digunakan untuk mengetahui seberapa
cermat suatu item dalam mengukur apa
yang ingin diukur pada kuesioner
tersebut. Pengujian validitas kuesioner
menggunakan program SPSS metode
Correacted-Item Total Correaltion
Uji Reliabilitas
Priyatno (2017:65), Uji reliabilitas adalah
indeks yang menunjukkan sejauh mana
alat pengukur dapat menunjukkan dapat
dipercaya atau tidak. Metode yang
digunakan untuk mengukur reliabilitas
yakni Cronbach’s Alpha
Uji MRA (Moderating Regression
Analysis)
Menurut Ngatno (2015:7), uji MRA
merupakan aplikasi khusus regresi linear
dimana
persamaan
regresinya
mengandung unsur interaksi (perkalian
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dua atau lebih variabel independen).
Selain itu, dapat disampaikan bahwa
variaabel moderasi adalah variabel yang
mempunyai pengaruh terhdap sifat atau
arah hubungan antar variabel. Sifat atau
arah h hubungan antara varaiabel
independen dengan variabel dependen
kemungkinan positif atau negatif
tergantung pada variabel moderasi. Oleh
karena variabel moderasi dikatakan
sebagai contigency variable. Regresi
linear
berganda
dilakukan
guna
mengetahui hubungan antara variabel
bebas (teknologi informasi) terhadap
variabel terikat (kinerja) dengan
lingkungan kerja sebagai moderasi.
Berikut ini dapat disajikan persamaan
regresi linear berganda, sebagai berikut:
Y = a + b1X + b2XZ + e
Keterangan:
Y
= Kinerja
X
= Teknologi informasi
Z
= Lingkungan kerja
X*Z = Variabel moderasi (teknologi
informasi*lingkungan kerja) a
=
Kontanta
b1, b2 = Koefisien regresi e = Standarr
error
HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi
informasi_5
Teknologi
informasi_6

.528

Valid

.394

Valid

Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja
Tabel Hasil Uji Validitas
Lingkungan Kerja
Variabel

Item Kuesioner

Lingkungan kerja_1
Lingkungan Lingkungan kerja_2
kerja
Lingkungan kerja_3
Lingkungan kerja_4

Corrected Item- Total
Correlation
rhitung
.735
.301
.378
.694

.199

Corrected ItemVariabel Item Kuesioner Total Correlation Simpulan
rhitung rtabel
Teknologi
.735
Valid
informasi_1
Teknologi
.554
Valid
informasi_2
Teknologi Teknologi
.656
.199
Valid
informasi_3
informasi
Teknologi
.363
Valid
informasi_4

Tabel Hasil Uji Validitas Kinerja
Variabel

Item Kuesioner

Corrected Item-Total
Correlation
rhitung

Simpulan

rtabe
l

Kinerja karyawan_1

.398

Valid

Kinerja karyawan_2

.414

Valid

Kinerja

Kinerja karyawan_3

.438

karyawan

Kinerja karyawan_4

.310

Valid

Kinerja karyawan_5

.363

Valid

Kinerja karyawan_6

.498

Valid

.199

Tabel di atas menunjukkan bahwa
seluruh item kuesioner pada variabel
kinerja karyawan, teknologi informasi,
lingkungan kerja memiliki nilai koefisien
rhitung > rtabel (0,199), sehingga
disimpulkan bahwa item kueisioner pada
variabel
lingkungan
kerja
dapat
dinyatakan valid.
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Hasil Uji Reliabilitas
Tabel Hasil Uji Reliabilitas
Variabel

Teknologi
Informasi
(X)
Lingkunga
n Kerja (Z)
Kinerja
Karyawan
(Y)

Cronbach
’s Alpha

Nilai
Koefisie
n
Standar

0.782

Keteranga
n

Reliable
0,60

0.725
0.671

Reliable
Reliable

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk
variabel teknologi informasi, lingkungan
kerja dan kinerja karyawan mempunyai
nilia Croncbach’s Alpha > 0,6 sehingga
disimpulkan variabel digunakan adalah
reliabel. Artinya, mayoritas responden
memberikan jawaban rata-rata relatif
stabil dan konsisten antara keusioner
yang satu dengan lainnya pada tiap
variabel penelitian.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov
Smirnov Test
N
Normal
Parameters

Most Extreme
Differences
Kolmogorov
Smirnov Z
Asymp.Sig. (2taield)

Mean
Std
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Unstandardized
Residual
95

Sig.2-tailed) yaitu 0,6538 sehingga nilai
signifikansi 0,653 > 0,05 maka
disimpulkan bahwa nilai residual
berdistribusi
secara
normal
dan
memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Variabel

Teknologi
Informasi
(X)
Lingkungan
Kerja (Z)
Kinerja
Karyawan
(Y)

Tabel di atas menunjukkan hasil
pengujian
Kolmogorov
Smirnov
mempunyai nilai signifikansi (Asymp.

Keterangan

0.782

Reliable
0,60

0.725

Reliable

0.671

Reliable

Uji Heteroskedastisitas

1.34351568

.653

Nilai
Koefisien
Standar

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk
variabel teknologi informasi dan interaksi
antara teknologi informasi dengan
lingkungan kerja mempunyai nilai
tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10,
sehingga daapt disimpulkan bahwa
model regresi di atas tidak terjadi gejala
multikoliearitas yang artinya tidak ada
korelasi satu sama lain antara variabel
independen.

.0000000

.075
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-.075
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Cronbach’s
Alpha

Model
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Teknologi
informasi_X
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informasi_X
*Z

Coefficientsa
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Standardized
Coefficients Coefficients
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B
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8
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Tabel di atas dapat disampaikan bahwa
untuk variabel teknologi informasi (nilai
sig. 0,787) dan interaksi antara teknologi
informasi dan lingkungan kerja (sig.
0,697) sehingga nilai signifikannya lebih
besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi tidak terjadi gejala
heteroskedastisitas,
artinya
pada
penelitian ini tidak terdapa variabel
penggangu.

Uji MRA
Analysis)

(Moderating

Model
1 (Constant)
Teknologi
informasi_X
Lingkungan
kerja*Teknologi
informasi_X*Z

Regression

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
12,
2,100
614
,13
,150
0
,02
2

Standardized
Coefficients
Beta

,135

,005

,722

Y = 12,614 + 0,130X + 0,022 XZ + e
Uji Regresi Linear
Hasil Uji Pengaruh Teknologi Informasi
pada Kinerja Karyawan

Nilai kontanta (a) sebesar 12,614 dan
bernilai positif, artinya bahwa nilai ini
dapat meningkatkan kinerja karyawan
sebesar 12,614.
Teknologi informasi dengan nilai
koefisien 0,130 dan bernilai positif,
artinya bila terjadi kenaikan satu poin
pada teknologi informasi maka dapat
meningkatkan kinerja karyawan sebesar
0,130.

Hasil Uji Regresi Linier I

Model
1 (Constant)

Teknologi
Informasi_
X

Unstandardi
zed
Coefficients
Std.
B
Error
5,
38
0

1,553

,7
81

,059

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

t
3,
46
4

,810

13
,3
43

S
i
g
.
,
0
0
1
,
0
0
0

Interaksi antara teknologi informasi dan
lingkungan kerja dengan nilai koefisien
0,022 dan bernilai positif, artinya bila
terjadi kenaikan satu poin interaksi
teknologi informasi dan lingkungan kerja
maka dapat meningkatkan kinerja
karyawan sebesar 0,022.

Hasil Uji Pengaruh Lingkungan Kerja
pada Kinerja Karyawan
Hasil Uji Regresi Linier II
Unstandardized
Coefficients
Model
1 (Constant)

Lingkungan
Kerja_Z

B
6,4
09
1.1
32

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t
3,9
92

1,605

,092

,786

12,
26
6

Si
g.
,0
0
0
,0
0
0

Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb
Model
1

R
,850a

R
Adjusted R
Square
Square
,722

,716

Std. Error of the
Estimate
1,35804

Tabel di atas menunjukkan nilai koefisien
determinasi sebesar R = 0,850 artinya
bahwa terdapat korelasi yang sangat
kuat antara teknologi informasi dan
interaksi teknologi informasi dan
lingkungan kerja terhadap kinerja
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karyawan (nilai R mendekat angka 1).
Sementara itun, nilai Rsquare = 0,722
artinya bahwa kinerja karyawan di
perusahaan mampu dijelaskan oleh
teknologi informasi dan interaksi
teknologi informasi dan lingkungan kerja
sebesar 72,2% dan sisanya 27,8% dapat
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
diteliti seperti kompensasi, pelatihan,
insentif dan sebagainya.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Pengaruh Teknologi Informasi terhadap
Kinerja Karyawan

Model
1 (Constant)
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Informasi_
X

Standardiz
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Coefficients
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Error
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,
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0
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Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan
Hasil Uji Regresi Linier II

Model
1 (Constant)

Lingkungan
Kerja_Z

Unstandardiz
ed
Coefficients
Std.
B
Error
6,
40
9

1,605

1.
13
2

,092

Standardize
d
Coefficients
t
3,
99
2

,786

12
,2
66

Tabel di atas menunjukkan bahwa
lingkunga kerja mempunyai nilai
koefisien thitung = 12,266 pada
signifikan 0,000. Dari tabel tersebut
dapat disimpulkan bahwa lingkungan
kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN
ULP Medan Selatan.
Pengaruh Teknologi Informasi terhadap
Kinerja Karyawan yang di moderasi
Lingkungan Kerja
Hasil Uji Regresi Linier III
Coefficients

Pada penelitian ini jumlah sampel n = 95,
maka diperoleh nilai koefisien ttabel =
1,661 pada sig. 0,05. Sementara itu
variabel teknologi informasi mempunyai
nilai koefisien thitung = 13,343 pada sig.
0,000. Dari tabel di atas dapat
disimpulkan bahwa teknologi informasi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan di PT. PLN
ULP Medan Selatan (nilai thitung >
ttabel, 13,343 > 1,661 pada sig. 0,000 <
0,005), sehingga hipotesis penelitian H1
diterima.
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Berdasarkan di atas untuk interaksi
teknologi informasi dengan lingkungan
kerja (X*Z) diperoleh nilai signifikan
sebesar 0,000 dan pada tabel IV.11
pengaruh lingkungan kerja (Z) terhadap
kinerja
karyawan
diperoleh
nilai
signifikan 0,000. Dari tabel di atas dapat
disimpulkan bahwa terjadi moderasi
semu, artinya bahwa lingkungan kerja
memoderasi pengaruh antara teknologi
informasi dengan kinerja karyawan di PT.
PLN (Persero) ULP Medan Selatan
sehingga hipotesis penelitian H2
diterima.
Pembahasan
Pengaruh Teknologi Informasi terhadap
Kinerja Karyawan pada PT. PLN ULP
Medan Selatan
Berdasarkan hasil pengujian statistik
dilakukan
menunjukkan
bahwa
keberadaan teknologi informasi di
perusahaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan
saat melakukan tugasnya. Hal ini
menandakan bahwa dalam pandangan
karyawan yang statusnya outsourcing
dan belum menjadi karyawan tetap
sangatlah penting untuk diberikan akses
yang memadai untuk mengetahui dan
memahami dengan baik dan benar
mengenai
penggunaan
teknologi
informasi yang berlaku di perusahaan
dan digunakan untuk menunjang
pelaksanaan tugas karyawan. Dengan
adanya penguasaan yang baik dan cukup
mengenai teknologi informasi ini yang
diterpakan oleh perusahaan, maka
karyawan
dapat
dengan
cepat
memahami hal-hal penting apa saja yang
harus diketahui dan dipahami sehingga
saat melakukan tugas yang diberikan
oleh pimpinan maka dapat diselesaikan

dengan baik dalam batas waktu yang
telah ditentukan serta memberikan hasil
kerja yang sesuai dengan standar yang
berlaku.
Perubahan
penggunaan
teknologi
informasi yang cepat berubah dari waktu
ke waktu yang terdapat di perusahaan
menunjukkan bahwa sangatlah penting
bagi tiap karyawan baik karyawan tetap
maupun outsource untuk mengikuti
terus menerus perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi
yang berlaku diperusahaan sehingga hal
ini tidak membuat karyawan ketinggalan
teknologi informasi yang semakin
memperlancar
dan mempermudah
pelaksanaan tugas oleh karyawan
tersebut baik dilingkungan dalam
perusahaan maupun di lapangan. Hasil
penelitian ini mempunyai kesesuaian
dengan penelitian Meirina dan Dewi
(2021),
menyimpulkan
bahwa
keberadaan teknologi informasi di
perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja organisasi dimana
karyawan bekerja. Hasil yang sama juga
disampaikan dalam penelitan Odja, dkk
(2020) dapat disimpulkan bahwa
semakin baik penguasaan teknologi
informasi oleh karyawan saat bekerja
maka semakin besar kesempatan dan
kemampuan
karyawan
untuk
melaksanakan tugasnya dengan hasil
yang baik bagi perusahaan. Dengan
demikian, terdapat kesamaan penelitian
yang dilakukan dengan penelitian
terdahulu sehingga ini menunjukkan
bahwa pentignya bagi tiap karyawan
yang bekerja di perusahaan untuk
mengetahui
dan
mengikuti
perkembangan teknologi informasi yang
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terus berkembang di perusahaan dari
waktu ke waktu.
Pengaruh Teknologi Informasi terhadap
Kinerja Karyawan yang dimoderasi oleh
Lingkungan Kerja pada PT. PLN ULP
Medan Selatan
Berdasarkan hasil pengujian statistik
yang diperoleh menunjukkan bahwa
keberadaan lingkungan kerja yang ada di
perusahaan
memoderasi
pengaruh
antara teknologi informasi dengan
kinerja karyawan di perusahaan. Dengan
demikian, dalam pandangan karyawan
outsourcing bahwa preusahaan yang
mempunyai lingkungan kerja yang baik
dan nyaman baik dari segi lingkungan
kerja fisik maupun non fisik maka hal ini
dapat membuat karyawan menjadi
semangat
kerja
di
lingkungan
perusahaan sehingga dengan ruangan
kerja yang bersih, nyaman, ventilasi
udara yang teratur serta hubungan antar
rekan kerja yang baik dapat membuat
komunikasi dan koordinasi kerja dapat
berjalan
lancar.
Hal
ini
dapat
mempercepat pelaksanan kerja antara
satu divisi dengan divisi lainnya, sehingga
hasil kerja yang diharapkan oleh atasan
juga dapat terealisasi dengan baik.
Sebaliknya, bila lingkungan kerja di
perusahaan menunjukkan kondisi yang
tidak nyaman dan hubungan kerja antara
rekan kerja kurang berjalan lancar
sehingga menghambat komunikasi dan
koordinasi kerja akan sulit bagi karyawan
outsourcing untuk melakukan kerjanya
karena terhambatnya koordinasi kerja
dengan karyawan senior sehingga
pekerjaan menjadi lambat diselesaikan
dan hasilnya menjadi kurang optimal.
Kondisi ini juga membuat pemahaman

karyawan
outsourcing
mengenai
penggunaan teknologi informasi yang
ada di perusahaan menjadi lambat
karena lingkungan kerja yang tidak
harmonis
sehingga
menimbulkan
terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh
karyawan
outsource
selama
menjalankan tugasnya. Bila kondisi ini
dibiarkan begitu saja terjadi secara
berkelanjutan maka dikhawatirkan dapat
menggangu aktivitas perusahaan dalam
mencapai tujuan utamnya untuk
berkembang di tengah persaingan usaha
semakin ketat, sehingga dibutuhkan
kesadaaran dari pimpinan perusahaan
untuk memperbaiki bagian-bagian yang
kurang atau buruk dalam lingkungan
perusahaan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil pengujian statistik
yang dilakukan, berikut ini dapat
disampaikan beberapa simpulan sebagai
berikut:
1. Secara parsial menunjukkan bahwa
teknologi informasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Sementara itu, lingkungan
kerja memoderasi pengaruh teknologi
informasi terhadap kinerja karyawan
di PT. PLN ULP Medan Selatan.
2. Lingkungan
kerja
memoderasi
pengaruh
teknologi
informasi
terhadap kinerja karyawan di PT. PLN
ULP Medan Selatan.
Saran
Berikut ini dapat disampaikan beberapa
saran dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk kedepannya agar pimpinan
dapat membuat kebijakan yang lebih
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baik lagi bagi karyawan outsource
agar diberikan akses yang dibutuhkan
mengenai penggunaan teknologi
informasi dalam melakukan tugasnya.
Hal ini dimaksudkan agar karyawan
mempunyai pengetahuan dan dapat
memahami dengan baik bagianbagian penting yang harus dilakukan
guna menunjang kelancaran saat
melakukan tugasnya.
2. Pimpinan
sebaiknya
melakukan
komunikasi dengan meluangkan
waktu kepada karyawan outsource
mengenai tugas dan tanggung jawab
yang
harus
dilakukan
serta
menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis sehingga dapat memberikan
semangat kerja yang positif bagi diri
karyawan
demi
kepentingan
perusahaan.
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