
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini pemanfaatan sistem informasi menjadi salah satu sumber daya 

utama dalam komponen organisasi guna mendukung daya saing serta pelayanan 

perusahaan secara lebih optimal. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan sistem informasi yaitu budaya organisasi (Rahayu et al, 2014). 

Menurut Cushway dan Lodge (2000) dalam Napitupulu & Medina (2012) bahwa 

budaya organisasi merupakan system nilai organisasi yang akan memberikan 

dampak terhadap  karyawan dalam berperilaku dan melakukan pekerjaan, 

sehingga jika kita ingin mengetahui tingkat perkembangan budaya suatu 

organisasi maka dapat dilihat dari bagaimana perilaku yang ada di dalam 

organisasi tersebut. Sebab pengguna merupakan salah satu komponen utama 

dalam sistem informasi (Lamb & Kling, 2003) 

Menurut Christin (2006) Keberhasilan penerapan sistem informasi akan 

tercapai jika ada keseimbangan atensi pada teknologi, rencanaserta budaya 

perusahaandan bagaimana menyatukan ketiga hal tersebut ke dalam proses 

organisasi. Dengan demikian budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian 

rupa sehingga mampu menjadi pemersatu dalam menggerakkan anggota 

organisasi. Hal ini bertujuan agar perilaku organisasi dapat berjalan beriringan 

dengan tujuan penerapan sistem informasi dalam perusahaan tersebut.  

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) V merupakan salah satu perusahaan 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidangusaha pengelolaan 

dan pemasaran hasil perkebunan. Untuk meningkatkan mutu dan mencapai tujuan 

perusahaan, PTPN V telah menerapkan teknologi informasi sebagai media untuk 

persaingan bisnis, salah satunya yaitu Competency Based Human Resources 

Management System (CBHRMS) merupakan sistem besar yang menjadikan 

kompetensi sebagai titik pusatnya yang bertujuan untuk mengembangkan SDM 

didalamnya agar dapat membangun organisasi yang sukses. Salah satu penerapan 

CBHRM adalah pengukuran Competency Level Index (CLI). CLI merupakan indeks 
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tingkatan kompetensi perusahaan sebagai Key Performance Indicator (KPI) dalam 

penerapan Integrated CBHRM System dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2013 dengan jumlah pengguna pada 

Divisi SDM berjumlah 26 orang dan pada Divisi Perencanaan Strategis berjumlah 

29 orang, dimana yang menggunakan sistem ini hanyalah karyawan pimpinan 

golongan 3A sampai 4D. Secara garis besar sistem ini mengukur soft competency 

dan hard competency. Pengukuran dibagi menjadi dua jenis yaitu pengukuran 

terhadap diri sendiri dan pengukuran terhadap kolega. Untuk pengukuran soft 

competency menggunakan prinsip pengukuran 360°, dimana seorang karyawan 

dinilai oleh atasan, dua orang setingkat dan bawahannya, kecuali untuk karyawan 

setingkat asisten hanya dinilai oleh atasan dan dua orang rekan kerja setempat. 

Sedangkan untuk pengukuran hard competency dilakukan secara vertikal sampai 

dengan atasan dua tingkat di atas karyawan tadi. 

Dari hasil pengukuran yang dilakukan menggunakan sistem informasi CLI 

ini, dapat diketahui tingkat pencapaian karyawan dengan standar kompetensi yang 

telah diterapkan oleh perusahaan. Sehingga dapat diketahui kompetensi - 

kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan agar kinerja karyawan dapat 

meningkat. Tujuan dibuat CLI ini untuk memudahkan perusahaan dalam 

mendeskripsikan bagaimana kompetensi seseorang sehingga dapat dilakukan 

pemetaan karyawan agar lebih bisa meningkatkan mutu perusahaan. Proses 

pengukuran ini dilakukan setahun sekali oleh Divisi Sumber Daya Manusia.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sub 

Bagian TI, Staff Sub Bagian SDM serta Staff Sub Bagian Perencanaan Strategis 

masih terdapat kendala pada sistem CLI diantaranya dari segi pengguna, 

organisasi dan teknologi. 

Kendala dari faktor pengguna yaitu masih ada beberapa karyawan yang 

belum menyadari pentingnya sistem CLI ini, hal tersebut dikarenakan kesibukan 

serta kurangnya kesadaran sehingga menyebabkan karyawan menunda waktu 

pengisian sistem CLI ini.  

Kendala dari faktor organisasi yaitu Selama menerapkan sistem ini, pihak 

perusahaan belum pernah menerapkan kebijakan adanya sanksi yang akan 



3 
 

diterima oleh karyawan apabila terlambat mengisi. Sehingga pihak admin harus 

menambah waktu pengisian, hal ini tentunya akan mengulur waktu dalam 

pengambilan keputusan hanya karena beberapa karyawan yang tidak memenuhi 

aturan. 

Kendala dari faktor teknologi yaitu pengukuran kompetensi dalam sistem 

CLI ini hanya diberlakukan untuk karyawan pimpinan saja yakni karyawan pada 

golongan 3A sampai dengan 4D. Sedangkan untuk karyawan pelaksana yaitu 

golongan 1A sampai dengan 2D tidak dikenakan pengukuran ini. Sehingga 

mengakibatkan tidak diketahui bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh 

karyawan pelaksana dikarenakan tidak pernah dilakukan penilaian. 

Aturan penilaian pada sistem CLI yaitu seorang karyawan saling menilai 

dan dinilai oleh karyawan lain sesuai yang telah di tentukan oleh pihak admin. Hal 

ini menimbulkan tidak objektif nya penilaian yang dilakukan dikarenakan 

karyawan pimpinan tidak selalu mengetahui bagaimana kinerja karyawan lain 

yang ada pada divisi lain selain divisi yang dipimpinnya. 

Dalam penggunaannya proses pengisian sistem CLI dapat dihentikan 

sementara apabila karyawan ingin menunda pengisian dikarenakan berbagai 

alasan misalnya karyawan memiliki urusan yang harus didahulukan, data yang 

telah diisi akan tetap tersimpan. Namun pada kenyataannya, saat akan 

melanjutkan pengisian karyawan pernah mengalami kehilangan data yang telah 

diinputkan sehingga harus kembali mengisi data yang telah di isi sebelumnya. 

Disamping itu, sistem CLI merupakan sistem berbasis internet sehingga 

memerlukan koneksi jaringan. Koneksi jaringan yang stabil akan mempercepat 

pengaksesan sehingga dapat menghasilkan data yang diharapkan. Begitu juga 

sebaliknya, koneksi jaringan yang tidak stabil akan menghasilkan data yang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini terjadi pada karyawan ketika sedang 

melakukan pengisian sistem CLI tiba-tiba koneksi jaringan menjadi tidak stabil 

sehingga akan menyulitkan karyawan karena harus mengulang kembali pengisian 

data. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romi (2011) yang 

berjudul “Organizational Culture Impact On Information System 
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Success”.Penelitian ini menjelaskan model komprehensif yang meneliti 

bagaimana budaya organisasi dengan berbagai jenisnya (klan, adhokrasi, hierarki, 

pasar) berdampak pada dimensi keberhasilan sistem informasi (kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan, kegunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat 

bersih), untuk mengklasifikasikan berbagai konstruksi budaya organisasi dalam 

hal dampaknya terhadap keberhasilan sistem informasi. 

Selain itu pada penelitian Fauzi (2015) yang berjudul “Pengaruh Budaya 

OrganisasiTerhadap Efektivitas Sistem Informasi”. Penelitian inimenggabungkan 

model yang dapat menggambarkan hubungan antar faktor-faktor budaya yang 

mempengaruhi efektifitas sistem informasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan 

menggunakan metode SEM-PLS, dihasilkan model pengaruh budayaterhadap 

efektifitas sistem informasi yang terdiri dari 6konstruk efektifitas yaitu Kualitas 

Informasi, Kualitas Sistem,Kualitas Layanan, Penggunaan, Kepuasan dan 

Efektifitas, dan3 Konstruk dari pengaruh budaya yaitu Clan, Adhocracydan 

Hierarchy. 

Mengikuti penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan 

penerapan sistem informasi CLI. Penelitian ini akan mengukur tingkat 

keberhasilan penerapan sistem informasi CLI menggunakan metode  HOT 

(Human Organization Technology) Fit Model yang dikembangkan oleh Yusof et 

al, (2006). Sedangkan untuk pemetaan budaya organisasi yang sedang berjalan 

akan menggunakan Kerangka Culture Value Framework (CVF) dengan 

instrument Organizational Culture Assesment Instrument(OCAI) 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk menyusunnya dalam laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Sistem 

Informasi Competency Level Index (CLI)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan “Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap 

keberhasilan penerapan sistem informasi CLI di PT. Perkebunan Nusantara V?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Studi kasus dalam penelitian ini adalah PT. Perkebunan Nusantara V 

pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Perencanaan Strategis. 

2. Pemetaan budaya organisasi dominan dilakukan menggunakan kerangka 

CVF dengan instrumen OCAI menggunakan  konstruk budaya organisasi 

yaitu Clan Culture, Adhocracy Culture, Hierarchy Culturedan Market 

Culture. 

3. Pengukuran keberhasilan sistem informasi CLI dilakukan menggunakan 

HOT  Fit Model dengan konstruk yang digunakan yaitu kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, 

struktur organisasi serta manfaat bersih. 

4. Responden dalam penelitian ini berjumlah 55 orang. 

5. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 3.0 dan 

Microsoft Excel 2007. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi dominan saat ini dan yang 

diharapkan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dominan terhadap 

keberhasilan penerapan sistem informasi. 

1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Memberikan hasil pemetaan budaya organisasi yang sedang berjalan 

terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi CLI. 

2. Memberikan hasil pengaruh budaya organisasi dominan terhadap 

keberhasilan penerapan sistem informasi CLI. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri 

dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi pembahasan masalah secara umum meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat serta 

sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini 

BAB IV     ANALISA DAN HASIL 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil analisa yang telah dilakukan 

dengan menggunakan metode HOT FIT dan OCAI 

BAB V       PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 


