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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan yang mencolok selama beberapa dasawarsa menjelang 

dimulainya abad XXI ditandai dengan banyak aspek pentingnya informasi dan 

pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia. Dengan tersedianya 

berbagai bentuk media informasi, kini masyarakat memiliki pilihan yang lebih 

untuk mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dengan segera. Masyarakat 

membutuhkan informasi tentang pelayanan maupun perkembangan dalam dunia 

sekarang baik melalui media masa maupun melalui media elektronik kesemua ini 

penting diketahui oleh masyarakat banyak. 

Persaingan usaha dalam eraglobalisasi saat ini semakin ketat, manajemen 

dituntut bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Dalam hal ini manajemen harus memiliki alat untuk membantu mereka 

dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Anggaran 

merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian dalam kegiatan perusahaan (EN Yunita:2011).  

Salah satu jenis pendekatan yang paling efektif yang digunakan 

perusahaan dalam penyusunan anggaran yaitu participative budgeting yang 

menekankan pada partisipasi karyawan dalam penyusunan anggaran. Dalam 

penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak-pihak baik manajer atasan 

(superior) maupun manajer bawahan (subordinat) yang akan memainkan peran 
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penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatife dari 

pengganggaran partisipasi. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan 

pendekatan manajerial yang umumnya dapat meningkatkan kinerja manajerial 

maupun karyawan (EN Yunita:2011). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan organisasi 

adalah kinerja karyawannya. Kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

Terdapat beberapa faktor yang dinilai turut mempengaruhi kinerja karyawan, 

diantaranya sistem informasi manajemen, disiplin kerja dan lingkungan kerja. 

Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal yaitu kinerja yang sesuai 

dengan standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Ada beberapa variabel yang digunakan untuk 

menilai perilaku karyawan yang ditunjukkan dengan skor total, yaitu :a)kualitas 

pekerjaan, b) kuantitas pekerjaan, c) ketepatan waktu kerja, d) kerja sama dengan 

rekan sekerja. Banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini lebih menilai kinerja 

para karyawannya. Hal tersebut dilakukan guna untuk menilai seberapa baik 

kinerja karyawannya. Penilaian kinerja lakukan agar karyawan tahu sebaik apa 

pekerjaan mereka di perusahaan tempat mereka bekerja. Peningkatan kerja 

karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam 

suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh karena itu upaya-upaya 

untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang 
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paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya yang ada didalamnya. 

PT. Riau Pos adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Media 

massa. Riau Pos bermula dari sebuah koran kecil yaitu  Harian Pagi Riau Pos 

yang diterbitkan PT. Riau Pos Intermedia. Perusahaan yang berada dibawah 

bendera Jawa Pos Media Group terbit pertama kali pada 17 Januari 1991 dengan 

oplah 2.500. pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan 7.500 

eksemplar, 12.500, 18.000 dan 20.000 pada tahun 1997 Riau Pos berhasil 

menembus 25.000 eks dan tahun 1998 sempat menembus 50.000 eksemplar  (AH 

Putri : 2014). 

Tabel. 1.1 

Rekapitulasi Kinerja Karyawan 2017 

Skor Indeks 

Prestasi 

Kumulatif 

Nila Jumlah 

2016 % 

Pencapaian 

2017 % 

Pencapaian 

9-10 A 79 86,8 % 28 29,2 % 

8-9 B 12 13,2 % 59 61,5 % 

7,5-8 C 0 0 9 9,4 % 

7-7,5 D 0 0 0 0 

6-7 E 0 0 0 0 

TOTAL  91 100% 96 100% 

Sumber: Riau Pos 

 Dari rekapitulasi ini diketahui nilai kinerja karyawan redaksi 2017 turun 

bila dibandingkan dengan nilai kinerja karyawan redaksi 2016. Karyawan yang 

memperoleh nilai A turun dari 79 orang (86,8%) menjadi 28 orang (29,2%). 

Karyawan yang memperoleh nilai B malah meningkat dari 12 orang (13,2%) 

menjadi 59 orang (61,5%). Sementara karyawan redaksi yang pada tahun 2016 tak 

ada yang memperoleh nilai C, menjadi 9 orang (9,4%) pada tahun 2017. 
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Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan. 

Semakin banyak karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi, maka produktivitas 

perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga akan dapat bertahan 

dalam persaingan global. Agar kinerja karyawan dapat meningkat maka 

pelaksanaan disiplin kerja juga harus diterapkan. Peranan pimpinan sebagai pihak 

yang bertanggung jawab dalam organisasinya sangatlah penting sekali. Karyawan 

dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan 

efisien. Kinerja karyawan PT. Riau Pos datap diukur melalui penyelesaian 

tugasnya secara efektif dan efisien dan dapat melakukan peran dan fungsinya. 

Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, diantaranya 

adalah kurangnya ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kurang disiplin dalam 

melakukan suatu pekerjaan, faktor ekonomi pengaruh yang juga berasal dari 

lingkungan tempat mereka bekerja juga mempengaruhi menurunnya kinerja 

mereka dan juga menurunnya semangat untuk bekerja. Semua itu merupakan 

sebab menurunnya kinerja karyawan dalam bekerja.  

Adapun fenomena-fenomena yang ada berdasarkan hasil pra penelitian 

yang dilakukan, didapati fenomena bahwa masih ada karyawan setiap bulannya 

datang terlambat, ketidak hadiran tanpa keterangan, dan dalam menyelesaikan 

tugas masih ada yang belum maksimal dengan waktu yang ditetapkan. Sumber: 

Riau Pos. 

Selain itu dimuat dalam Metro24 maksimal dalam pemberitaan, setelah 

setahun menunggu janji pembayaran gaji dan pesangin tidak terealisasi, Riza 

Budiwan dan Fatimah Zuhra akhirnya mensomasi Riau Pos Group dengan nomor 
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surat TSL-28-W1/VI/2017 dan TSL-29-W1/VI/2017. Kedua eks karyawan PT. 

Riau Pos Group tersebut mendeadline perusahaan agar membayar hak 

karyawannya selama 7 hari sejak surat somasi tersebut dilayangkan melalui kuasa 

hukumnya. Akan tetapi PT. Riau Pos Group tidak memberikan tanggapan atas 

surat tersebut. Tindakan PT. Riau Pos Group yang tidak menanggapi surat kami 

tersebut diduga tidak bertanggung jawabnya pihak PT. Riau Pos Group terhadap 

kami selaku eks karyawannya, yang saya minta adalah hak-hak saya yang telah 

bekerja di PT. Riau Pos Group selama 7 (tujuh) bulan lamanya serta uang 

pesangon, padahal saya telah bekerja di PT. Riau Pos Group selama lebih kurang 

14 tahun lamanya” ungkap Riza. Riza menambahkan bahwa CEO Riau Pos Group 

juga berjanji akan membayar tunggakan gaji dan pesangonnya setelah RUPS 

(Rapat Umum Pemegang Saham) pada Maret 2017, namun setelah masa itu 

ditunggu Riau Pos juga tidak memberikan gaji dan pesangonnya walu iya telah 

menyelesaikan tugasnya dengan memberikan laporan pertanggungjawabannya. 

Sumber: www.metro24.co 

Selain dari masalah penggajian diatas, sistem informasi manajemen juga 

mencakup sistem penggajian dimana PT. Riau Pos telah melakukan pengambilan 

absen dengan teknologi yang cukup memadai yaitu dengan sistem finger. Dengan 

sistem ini perusahaan akan sangat mudah melihat karyawan yang on-time dan 

terlambat, di PT. Riau Pos setiap karyawan yang terlambat akan di kenakan sanksi 

berupa Surat Peringatan dan bahkan pemotongan gaji secara sepihak tergantung 

seberapa lama karyawan tersebut mengalami keterlambatan. Dari besaran 

pemotongan gaji yaitu Rp.50.000 sampai dengan Rp.85.000 perhari dan jika 

http://www.metro24.co/
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karyawan tersebut melakukan absen tanpa keterangan pemotongan gaji di kenakan 

sebesar Rp.100.000 per absen. Sumber: (Riau Pos) 

Sistem informasi adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam 

suatu perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan 

pengaliran informasi atau merupakan salah satu komponen dalam perusahaan. 

Sutiyadi (2017), “sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis 

komputer yang membuat informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan 

serupa. Para pengguna SIM biasanya atas entitas-entitas organisasi perusahaan 

formal-perusahaan atau sub unit dibawahnya, informasi yang diberikan oleh SIM 

menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang 

telah terjadi dimasa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan 

akan terjadi dimasa depan”. 

Menurut Hansen dan Mowen dalam Kuncoro (2016) mendefinisikan 

anggaran sebagai suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non 

moneter yang digunakan untuk menterjemahkan tujuan dan strategi perusahaan 

dalam satuan operasional. Setiap perusahaan membutuhkan sebuah anggaran yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan evaluasi. Proses penyusunan 

sebuah anggaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

agar dapat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Untuk menyusun sebuah anggaran, 

informasi- informasi yang akurat sangat dibutuhkan 

Dalam hal ini, kedisiplinan penting bagi organisasi sebab akan ditaati oleh 

sebagian besar karyawan dan diharapkan pekerjaan akan dilakukan secara efektif. 

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota 
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organisasi guna memenuhi berbagai ketentuan. Penerapan disiplin bagi karyawan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Disamping itu perlu didukung 

lingkungan kerja yang baik berupa lingkungan kerja yang dapat menunjang 

kelancaran, keamanan, keselamatan, kebersihan, serta kenyamanan dalam bekerja 

dan adanya fasilitas yang memadai sehingga karyawan merasa aman, tenang dan 

senang dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan dan menjadi tanggung 

jawabnya. ( Mahardikawanto:2013).  

(Budianto dkk:2015) Lingkungan kerja merupakan lingkungan dimana 

para pegawai tersebut bekerja.  Lingkungan kerga bagi para pegawai akan 

mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya operasi instansi. 

Lingkungan kerja akan mempengaruhi para pegawai sehingga langsung maupun 

tidak langsung akan dapat mempengaruhi produktifitas instansi. Lingkungan kerja 

yang baik dan memuaskan para pegawai tentu akan meningkatkan kinerja dari 

para pegawai. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak baik akan menurunkan 

kinerja para pegawai dan secara tidak langsung juga menurunkan produktifitas 

instansi.  

Kebanyakan penelitian yang dilakukan adalah mengenai pengaruh sistem 

informasi manajemen dan lingkungan kerja di perusahaan seperti penelitian dari 

FA Wiranda, Apriatni EP, Wahyu Hidayat (2015) hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun simultan. 

Variabel sistem informasi manajemen memiliki pengaruh yang lebih besar dari 

pada lingkungan kerja. Penelitian dari Probowo Kuncoro (2016) tentang 
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partisipasi anggaran terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Mahardikwanto (2013) menyimpulkan bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yang artinya apabila disiplin kerja dan 

lingkungan kerja ditingkatkan maka kinerja karyawan juga ikut meningkat. 

Penelitian AN Pratama (2016) memiliki hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu ada juga penelitian dari Sutiyadi (2017) dari hasil penelitian 

yang telah di lakukan terdapat pengaruh positif sistem informasi manajemen, 

pelatihan dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai, yang artinya semakin baik sistem informasi manajemen, pelatihan dan 

disiplin kerja pegawai, maka akan semakin membaik kinerja pegawai. Penelitian 

yang dilakukan oleh Yudiastra (2015) menyebutkan bahwa sistem informasi 

manajemen dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Di dalam penerapannya, disiplin lebih ditekankan pada unsur kesadaran individu 

untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi 

(Susilaningsih, 2008).  

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh DAN Ariato 

(2013) hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa kedisiplinan 

kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja dan lingkungan kerja juga tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. Begitu juga penelitian dari MR Farizki (2017) yang 
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menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja secara simultan dan parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Fahry Akbar 

Wiranda, dkk (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada objek pengamatan, perbedaan lainnya pada penelitian ini 

menambahkan variabel independen yaitu partisipasi anggaran dan disiplin kerja. 

Mengenai populasi dan sampel penelitian, peneliti menetapkan kriteria populasi 

yang akan di teliti yaitu semua karyawan yang bekerja di PT. Riau Pos. Dan 

sampelnya yaitu karyawan pada bagian redaksi. 

Dari paparan yang telah diuraikan dan dari fenomena-fenomena terkait 

kinerja karyawan di PT.Riau Pos dan dengan adanya berbedaan hasil dari 

penelitian sebelumnya tentang disiplin kerja, dan lingkungan kerja maka peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali dengan objek yang berbeda yaitu di PT. Riau Pos 

Kota Pekanbaru dengan Judul “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen, 

Partisipasi Anggaran, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Riau Pos Kota Pekanbaru). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

4. Apakah lingkungan kerja kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui  sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Riau Pos Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi karyawan terhadap 

pembuatan anggaran dalam suatu periode pada PT. Riau Pos Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. Riau Pos Kota Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Riau Pos Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah 

pengetahuan penulis, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di 

peroleh di masa perkuliahan.  

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan pustaka, referensi, serta 

dapat membantu pembaca, khususnya mahasiswa yang mempunyai minat 

untuk meneliti pengaruh sistem informasi manajemen, parisipasi anggaran, 

disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Riau 

Pos Kota Pekanbaru. 
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3. Bagi Karyawan 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

untuk perkembangan yang lebih lanjut mengenai kinerja karyawan di PT. 

Riau Pos Kota Pekanbaru. 

 

1.5    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat landasan teori yang 

melandasi penelitian mengenai sistem informasi manajemen, 

partisipasi anggaran, disiplin kerja dan lingkungan kerja, kinerja 

karyawan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan 

model penelitian. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan desain penelitian meliputi 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, sumber 

data dan merode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta metode analisis data. 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai analisi statistic deskriptif 

yang terdiri atas tingkat pengembalian kuesioner, demografi 

responden dan deskriptif variabel penelitian. Kemudian 

menguraikan tentang analisis statistik inferensial yang terdiri 

atas pengukuran model, evaluasi model struktur, pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini berisi simpulan, saran dan implikasi yang 

didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk penelitian 

yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


