
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi adalah bidang studi yang meneliti tentang dampak 

individu, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas organisasi (Robbins, 2001). 

 Menurut Wibowo (2010) Dalam setiap organisasi, baik organisasi 

pemerintahan maupun swasta, budaya selalu mencerminkan organisasi, 

bagaimana organisasi tersebut dilihat oleh orang lain. Organisasi yang memiliki 

budaya positif maka akan menunjukkan kesan positif, demikian juga sebaliknya 

jika budaya organisasi tidak berjalan dengan baik maka akan memberikan kesan 

yang tidak baik pula. Budaya organisasi lahir melalui proses evolusi dimana ide-

ide tercipta dari pendiri organisasi kemudian diwariskan kepada generasi 

berikutnya. Budaya organisasi tumbuh dan berkembang dengan cara menanamkan 

melalui proses pembelajaran dan pengalaman. 

 Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat semua 

keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik 

bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan 

sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma dan nilai tersebut menjadi pegangan 

semua sumber daya manusia dalam organisasi dalam melaksanakan kinerjanya 

budaya organisasi harus selalu diubah dan diperbaiki secara berkelanjutan, 

terlebih lagi dalam menghadapi kecenderungan global yang semakin gencar. 

Perkembangan bisnis global akan semakin membutuhkan sumber daya manusia 

yang memahami budaya lain terutama apabila sumber daya manusia ingin meniti 

karir internasional (Wibowo, 2010) 

2.2 Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

 Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) merupakan 

instrument dalam menggambarkan profil budaya organisasi. Pada awalnya 

instrument ini merupakan suatu kerangka yang dikembangkan dari riset yang 

dilakukan atas indikator utama dari organisasi yang efektif. Pengembangan riset 
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tersebut didasarkan pada model teoritis yang berjudul The Computing Values 

Framework (Kerangka Nilai Bersaing) (Chatab, 2007). 

 Instrumen ini terbukti bermanfaat dan akurat dalam mendiagnosa aspek-

aspek penting organisasi yang berkenaan dengan budaya. Adapun tujuan dari 

instrumen ini adalah untuk mengidentifikasi budaya organisasi saat ini, dan 

membantu mengidentifikasi pemikiran dari anggota organisasi mengenai budaya 

yang seharusnya dikembangkan untuk menyesuaikan tantangan yang dihadapi 

perusahaan. Tujuan OCAI adalah untuk menilai enam dimensi kunci budaya 

organisasi yang dikaitkan oleh 4 tipe budaya, keenam dimensi budaya tersebut 

yaitu (Umartias, 2014):  

a. Karateristik Dominan  

Dimensi ini menunjukan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling 

menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi.  

b. Kepemimpinan Organisasi  

Dimensi ini menunjukan gaya kepemimpinan apa yang ada di organisasi, 

model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap model 

kepemimpinan yang ada.  

c. Pengelolaan Karyawan 

Dimensi ini menunjukan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah 

organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. 

d. Perekat Organisasi  

Dimensi ini menunjukan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan 

segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi.  

e. Penekanan Strategis 

Dimensi ini menunjukan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan 

segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada.  

f. Kriteria Keberhasilan  

Dimensi ini menunjukan bagaimana perusahaan menetapkan standar  

didalam pencapaian tujuan yang ada. 

 Dari 6 dimensi budaya di atas dihubungkan dengan 4 tipe budaya organisasi 

(Clan, Adhocracy, Market, dan Hierarchy) sehingga dapat diketahui budaya mana 
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yang paling dominan saat ini dan yang diharapkan. Setelah mengetahui budaya 

yang dominan, maka akan dapat digunakan manajemen sebagai pertimbangan 

didalam menentukan strategi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Masing-

masing budaya mempunyai strategi yang khas di dalam peningkatan kualitas. 

 

Gambar 2.1 Dimesi Budaya Organisasi (Computing Value Framework) 

(Sumber: Cameron & Quinn, 2006) 

 Empat tipe budaya organisasi tersebut adalah budaya hierarchy, budaya 

market, budaya clan dan budaya adhocracy. 

1. Clan Culture 

 Disebut clan karena jenis organisasinya mirip dengan keluarga besar. 

Nilai dan tujuan yang dibagi, kesatu paduan, kepribadian, partisipatif dan 

rasa kebersamaan yang diserap, merupakan jenis organisasi dengan budaya 

clan. Karakteristik dari jenis budaya ini adalah kerja tim, program 

keterlibatan pegawai dan komitmen organisasi kepada para pegawai. 

2. Adocrachy Culture 

 Tujuan utama budaya ini adalah memupuk atau membantu 

perkembangan kemampuan beradaptasi, fleksibilitas dan kreatifitas. 

Tantangan penting dalam organisasi ini adalah untuk memproduksi produk 

dan jasa inovatif dan beradaptasi dengan cepat untuk peluang baru. 

Kepemimpinan yang efektif adalah visioner, inovatif dan orientasi resiko 

kesiapan untuk pembentukan dan pemenuhan tantangan baru seperti 

pengetahuan baru, produk varu dan jasa baru adalah penting. 



10 
 

2. Market Culture 

 Fokus utama pasar adalah melakukan transaksi (pertukaran, penjualan, 

kontrak) dengan konstituante lainnya untuk menciptkan keunggulan 

kompetitif. Nilai inti yang mendominasi jenis organisasi “market” adalah 

kompetensi dan produktivitas. Kompetensi dan produktivitas di dalam 

organisasi “market” di capai melalui suatu penekanan kuat pada posisi 

eksternal dan pengendalian 

3. Hierarchy Culture 

 Garis keputusan yang jelas, peraturan dan prosedur standar, 

pengendalian dan mekanisme akuntabilitas di nilai dan dihargai sebagai 

kunci sukses. Budaya ini didicirikan oleh suatu formalisasi dan 

keberadaannya terstruktur untuk bekerja. Prosedur mengendalikan apa yang 

dilakukan para personil. Pimpinan yang efektif adalah oordinator dan 

penyelenggara yang baik, menjaga atau memelihara organisasi berjalan 

mulus adalah penting.   

Dengan tipe budaya yang sudah diketahui maka akan dapat dilihat 

hubungan dimensi budayanya. Sehingga akan diketahui bagaimana sesungguhnya 

tipe budaya pada karyawan baik manajemen bawah, menengah, maupun atas. 

Secara lebih jelas hubungan dimensi dan tipe budaya dapat diterangkan oleh tabel. 

Tabel 2.1 Dimensi dan Tipe Budaya Organisasi 

Dimensi Clan Adhocracy Market Hierarchy 

Karakter 

dominan 

Kekeluargaan Dinamis, 

kewirausahaan 

Orientasi 

hasil 

Terstruktur, 

terkendali 

Kepemimpinan 

organisasi 

Mentor, 

fasilitator 

Inovatif, 

pengambilan 

resiko 

Contoh 

yang logis, 

agresif 

Koordinator 

Pengelolaan 

karyawan 

Teamwork Memberi 

kebebasan 

Kompetitif Stabilitas 

Perekat 

organisasi 

Kesetiaan, 

saling percaya 

Komitmen 

untuk novasi 

Agresif Formal 

Penekanan 

strategis 

Pengembangan, 

partisipasi 

Penemuan hal 

baru 

Mencapai 

target  

Stabilitas 

Kriteria 

keberhasilan 

Komitemen 

anggota, 

kepedulian 

Produk baru, 

pemimpin 

produk 

Memimpin 

pasar 

Efisiensi 

(Sumber: Rangkuti (2013) dalam Umartias(2014)) 
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2.3 Hubungan Budaya Organisasi dan Sistem Informasi 

Dalam paper Claver et al, (2006) yang berjudul “The Performance Of 

Information System through Organizational Culture” mengemukakan bahwa 

manusia merupakan komponen khusus dalam sistem informasi, dimana terdapat 

interaksi antara diri sendiri dengan orang lain yang dikenal sebagai perilaku 

organisasi serta dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi. Budaya 

informatika dan informasi dibentuk untuk menjelaskan nilai-nilai yang dibagikan 

oleh anggota perusahaan mengenai IT / IS.  

 

Gambar 2.2 Pengaruh Antara Data, Budaya dan Teknologi Informasi dalam Sistem 

Informasi (Sumber: Claver et al, 2006) 

Pada Gambar 2.2 menerangkan bahwa adanya keterkaitan hubungan yang 

dapat menentukan keberhasilan sistem informasi yakni antara data, teknologi 

informasi serta budaya yang dapat menjadi instrument keunggulan kompetitif 

yang utama. Menurut Rahayu et al (2014) juga menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem informasi yaitu budaya organisasi. 

Sementara itu, pada paper Romi (2011) yang berjudul “Organizational 

Culture Impact on Information Systems Success” juga menjelaskan bahwa budaya 

organisasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sistem informasi. 

Michael et al (2004) menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

empat jenis budaya yaitu budaya market, lalu diikuti oleh adhokrasi, klan dan 

hirarki. Di mana perbedaan tersebut mendukung inovasi perkembangan 
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manajemen teknologi informasi. Mukama et al (2005) juga menambahkan bahwa 

budaya organisasi memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan dan 

implementasi sistem informasi kesehatan. Dimana identifikasi dan pemahaman 

makna, norma, dan kekuatan dalam budaya organisasi, baik dalam konteks 

nasional maupun dalam konteks lokal yang ada berguna untuk pengembangan dan 

implementasi sistem informasi kesehatan, memberikan kemajuan untuk penelitian 

IS di bidang sistem informasi kesehatan. Budaya organisasi dapat memainkan 

peran utama dalam penerapan teknologi informasi 

2.4 HOT FIT Model 

Teori HOT Fit dikemukakan oleh Yusof et al (2006) di konferensi 

Internasional Hawaii Science System ke-39. Model ini merupakan kombinasi dari 

model kesuksesan sistem informasi dari Delone dan McLean IS Success Model 

(Delone dan McLean, 2004) dan IT Organization Fit Model (Morton, 1991). 

Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yakni: 

1. Komponen Manusia (Human) 

Ada dua hal berikut menjadi komponen penting: 

a. System Use: mengacu pada keseringan dan cakupan penggunaan 

fungsi-fungsi sistem, pelatihan, pengetahuan, pengharapan dan 

penerimaan atau penolakan. 

b. User Satisfaction: evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan dari 

pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan 

potensi pengaruh sistem informasi. User satisfaction berhubungan 

dengan pengetahuan kedayagunaan sistem dan sikap pengguna 

tentang sistem informasi yang dipengaruhi karakteristik pengguna. 

2. Komponen Organisasi (Organization) 

Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen dan dukungan staf 

merupakan bagian yangpenting dalam mengukur keberhasilan sistem. 

Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumberpembiayaan, 

pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional dan 

komunikasi. 
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Komponen dalam organisasi yaitu: 

a. Structure: struktur organisasi mencerminkan keadaan instansi, 

budaya, politik, hirarki, autonomi, perencanaan dan sistem kontrol, 

strategi, manajemen, kepemmpinan dan komunikasi. 

b. Environment: lingkungan ini merupakan lingkungan selain 

organisasi seperti politik, kebijakan, pemerintah, sumber keuangan 

(pemilik modal), lokasi, kompetisi, hubungan antar instansi, populasi 

yang dilayai dan komunikasi. 

3. Komponen Teknologi (Technology) 

Komponen dalam teknologi ada tiga, yaitu: 

a. System Quality: pengukuran fitur-fitur yang terdapat pada sistem 

informasi terutama kemampuan sistem dan tampilan antar muka. 

Misalnya kemudahan penggunaan, kemudahan pembelajaran, waktu 

tanggapan, kedayagunaan, ketersediaan, tahan uji, penyesuaian, 

keamanan dan ketersediaan dukungan teknis. 

b. Information Quality: berkaitan dengan proses informasi dan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kriteria dari kualitas informasi 

yaitu kelengkapan, ketepatan, kemudahan, pembacaan, tepat waktu, 

ketersediaan, relevansi, konsistensi, tahan uji, metode input dan 

kualitas 

c. Service Quality: pengukuran yang dilakukan secara keseluruhan 

dari dukungan penyedia jasa sistem atau teknologi. Kriteria yang 

diukur yaitu kecepatan respons, jaminan layanan, empati dan 

penanganan layanan. 

4. Net Benefits 

Net Benefits merupakan keseimbangan antara dampak positif dan 

negatif dari user. Net benefit dapat diakses menggunakan benefit langsung, 

efek pekerjaan, efisiensi dan efektivitas, menurunkan tingkat kesalahan, 

komunikasi, mengendalikan pengeluaran biaya. Semakin tinggi dampak 

positif yang dihasilkan maka semakin berhasil penerapan sistem informasi. 
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Gambar 2.3 HOT Fit Model  

(Sumber: Yusof et al, 2006) 

Dimensi-dimensi ini mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Kualitas 

sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan secara sendiri dan bersama-sama 

mempengaruhipenggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Penggunaan sistem 

bergantung pada pengetahuan dan pelatihan pengguna. Fit dapat diukur dan 

dianalis menggunakan jumlah definisi yang diberikan ketiga faktor tersebut. 

Ketiga faktor tersebut berhubungan dengan dimensi relasi dan kesuksesan sistem 

informasi yaitu Sistem Quality, Information Quality, Service Quality, System Use, 

User Satisfaction, Structure, Environtmet dan Net Benefit. 

2.5 Kerangka Penelitian oleh Hevner et al,. 

Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah yang akan di lakukan dalam 

penelitian dalam bentuk kerangka kerja. Kerangka penelitian Hevner et al, (2004) 

dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut: 
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Gambar 2.4 Kerangka Penelitian Hevner 

(Sumber: Hevner et al, 2004) 

Dimana penelitian ini mengacu pada kerangka kerja kajian sistem informasi 

yang telah dikembangkan oleh Hevner et al (2004). Kerangka kerja tersebut 

bertujuan untuk memudahkan pemahaman, pelaksanaan serta pengujian-pengujian 

dari penelitian di bidang sistem informasi.  

Pada kerangka penelitian yang dikemukakan oleh Hevner et al (2004) 

dijelaskanbahwa penelitian sistem informasi terbagi menjadi dua sisi yaitu relevan 

dengan lingkungan (Relevance) dan patuh terhadap dasar pengetahuan yang ada 

(Rigor). Dimana untuk sisi lingkungan (Relevance) menjelaskan tentang 

kebutuhan bisnis yang terdiri dari orang (peran, kemampuan, dan karakteristik 

orang dalam organisasi), organisasi (strategi, struktur, budaya, dan proses bisnis 

yang ada) serta teknologi yang ada atau yang direncanakan (aplikasi, arsitektur 

komunikasi, dan pengembangan kemampuan). Di dalamnya terdapat tujuan, 

tugas, masalah, dan peluang yang mendefinisikan kebutuhan bisnis sebagaimana 

adanya dirasakan oleh orang-orang dalam organisasi.  

Sedangkan untuk sisi basis pengetahuan terdiri dari dasar pengetahuan 

(teori-teori dasar, kerangka kerja, instrument, konstruk, model, metode dan 

instansiasi) dan metodologi (teknik analisis data, formalisme, pengukuran, kriteria 

validasi) dan metodologi yang menyediakan pedoman untuk digunakan dalam 

evaluasi.  
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Tujuan penelitian desain yaitu mengembangkan solusi berbasis teknologi 

yang penting dan relevan untuk masalah bisnis. Manfaat, kualitas dan kecukupan 

artifak  desain harus diuji dengan seksama melalui metode evaluasi yang 

dilaksanakan dengan baik. Penelitian desain berfokus pada masalah penting yang 

belum terselesaikan dengan cara unik dan inovatif atau berfokus pada masalah 

yang sudah terselesaikan tetapi dengan menghadirkan cara yang lebih efisien dan 

efektif. Yang terakhir yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan 

pengetahuan dan metodologi. 

2.6 Structural Equation Modeling (SEM) 

SEM merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola 

hubungan yang terdapat pada konstrak laten yang satu dengan yang lainnya, 

konstrak laten dengan indikatornya serta kesalahan pengukuran yang dilakukan 

secara langsung. SEM merupakan keluarga statistik multivariate dependent. SEM 

memungkinkan dilakukannya analisis diantara beberapa variabel dependent dan 

independent secara langsung (Hair at al, 1995 dalam Yamin & Kurniawan, 2009) 

SEM merupakan gabungan antardua metode statistik, yaitu analisis faktor 

yang dikembangkan dalam psikologi/psikometri atau sosiologi dan model 

persamaan simultan yang dikembangkan dalam ekonometri (Yamin & Kurniawan, 

2009) 

SEM memiliki dua tujuan utama dalam analisisnya, tujuan yang pertama 

yaitu menentukan apakah model possible (masuk akal) atau fit, atau dengan kata 

lain menguji fit suatu model yaitu kesesuaian model data empiris. Tujuan kedua 

yaitu menguji berbagai hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. SEM memiliki 

4 perbedaan dengan regresi biasa dan teknik multivariate lainnya yaitu: 

1. SEM membutuhkan lebih dari sekedar perangkat statistic yang 

didasarkan atas regresi biasa dan anailis varian; 

2. Regresi biasa, umumnya menspesifikasikan hubungan kausal antara 

variabel-variabel teramati, sedangkan pada model variabel variable 

laten SEM, hubungan kausal terjadi diantara variabel-variabel tidak 

teramati atau variabel-variabel laten; 
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3. SEM selain memberikan informasi tentang hubungan kausal stimulant 

diantara varibel-variabelnya juga memberikan informasi tentang 

muatan faktor dan kesalahan-kesalahan pengukuran; 

4. Estimasi terhadap multiple interrelated dependence relationship. Pada 

SEM sebuah variabel bebas pada suatu persamaan bisa menjadi 

variabel terikat pada persamaan lain. 

2.7 Partial Least Square (PLS) 

 Analisis PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan 

pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen 

berganda. PLS merupakan salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang 

didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan 

spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang 

(missing values) dan multikolinearitas antar prediktor sehingga meningkatkan 

standart error dari koefesien yang diestimasi 

Istilah PLS secara spesifik berarti adanya penghitungan optimal least squares 

fit terhadap kolerasi atau matrik varian. PLS mengukur varian antara dua atau 

lebih blok variabel dan menghasilkan seperangkat variabel dan menghasilkan 

seperangkat variabel yang optimal bagi varian maksimum dengan menggunakan 

beberapa dimensi (Jogiyanto, 2015) 

Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai 

sifat non-parametik. Model pengukuran atau outermodel dengan indikator 

reflektif dievaluasi dengan convergent dan discriminant validity dari indikatornya 

dan composite reliability untuk blok indikator. Sedangkan outer model dengan 

formatif indikator dievaluasi berdasarkan substantive kontennya yaitu dengan 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikasi dari ukuran 

weight tersebut. Model struktur atau inner model dievaluasi dengan melihat 

persentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat R2 untuk konstruk laten 

dependen dengan menggunakan ukuran Stone-Geisser Q Squares Test dan juga 

melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini 

dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur 

boostraping (Ghozali, 2014). 



18 
 

2.7.1 Model Pengukuran (Outer Model) 

 Dalam PLS model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif 

dievaluasi dengan convergent validity dan discriminant validity dari indikatornya 

serta composite reliability untuk blok indikator. Sedangkan indikator formatif 

dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu membandingkan 

besarnya relative weightdan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut 

(Ghozali, 2014). Pengujian outer model menurut Ghozali (2014) dilakukan dalam 

4 tahap yaitu: 

1) Convergent Validity 

Convergent Validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan kolerasi antara item score atau component score 

dengan construct score yang dihitung dengan PLS. ukuran refleksif 

individual dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0.70 konstruk yang 

ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian awal dari pengebangan 

skala pengukuran nilai loading 0.50 sampai dengan 0.60 dianggap cukup. 

2) Discriminant Validity 

Discriminat validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika 

kolerasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran 

konstruk lainnya, maka hal itu menunjukkan bahwa konstruk laten 

memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada 

blok lainnya.  

3) Square root of Average Variance Extracted (AVE) 

Setiap konstruk dengan kolerasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model.Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar 

daripada nilai kolerasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. 

4) Composite Reliability 

Penilaian yang biasa digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk dan 

dinyatakan reliable jjika nilai composite reliability dan croanbach alpha 
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di atas 0.70 untuk oenelitian bersifat konfirmasi dan 0.60-0.70 masih dapat 

diterima untuk penelitian yang bersifat exploraty atau penyelidikan. 

2.7.2 Model Struktural (Inner Model) 

 Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai 

R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari 

model structural. Perubahan nilai R-Squaredapat digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh substantive atau yang paling pokok.Nilai R-Square 0.67, 0.33, 0.19 

dapat disimpulkan bahwa model dikatakan baik, moderate dan lemah. 

2.7.3 Uji Hipotesis 

 Untuk pengujian seluruh hipotesis maka digunakan metode Partial Least 

Square (PLS).Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis yang 

powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi (Ghozali, 2014). Dengan 

metode PLS maka model yang diuji dapat mempergunakan asumsi: data tidak 

harus berdistribusi normal, skala pengukuran dapat berupa nominal, ordinal, 

interval maupun rasio, jumlah sampel tidak harus besar, indikator tidak harus 

dalam bentuk refleksif (dapat berupa indikator refleksif dan normatif) dan model 

tidak harus berdasarkan pada teori(Ghozali, 2014). 

 Dengan uji t, yaitu untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2014). Untuk pengujian 

ini dilakukan dengan melihat output dengan bantuan program aplikasi SmartPLS. 

Jika nilai T hitung < T tabel, maka hipotesis nol ditolak, (koefisiensi regresi 

signifikan). Dalam pengujian hipotesis tingkat signifikansi yang digunakan adalah 

95% (α=0.05). Nilai T tabel dengan tingkat signifikansi 95% adalah 1.96. Model 

persamaan structural dalam penelitian ini akan diselesaikan dengan program 

SmartPLS 3.0. 

2.8 Profil Perusahaan 

Nama    : PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Bidang Usaha : Agrobisnis dan industri kelapa sawit dan karet 

Kepemilikan : Pemerintah Republik Indonesia 
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Tanggal Berdiri : 11 Maret 1996 

Alamat kantor pusat   : Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru - Riau 28294 

Alamat Kantor Perwakilan : Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73 Jakarta Pusat – 

10510 

Alamat E-mail   : ptpn5@ptpn5.co.id 

2.8.1 Sekilas tentang  PT. Perkebunan Nusantara 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) 

No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara 

Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Pada awalnya merupakan 

konsolidasi proyek-proyek pengembangan kebun eks PT Perkebunan (PTP) II, 

PTP IV dan PTP V di Provinsi Riau. 

Anggaran Dasar Perusahaan diaktakan oleh Harun Kamil SH., Notaris di 

Jakarta dengan Akta No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-

8333.HT.01.01TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996 serta Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia No. 8565/1996. 

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Perubahan terakhir sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 

2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke 

dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara 

III yang mengalihkan 90% saham PTPN V dari milik Negara menjadi milik PTPN 

III. Perubahan struktur saham ini merubah status Perusahaan dari BUMN menjadi 

Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai 

Champion. 

Perubahan tersebut di atas dituangkan dengan Akta No. 26 tanggal 23 

Oktober 2014 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta 

Selatan. Dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI melalui Surat 

Nomor: AHU-10531.40.20.2014 tanggal 04 November 2014. 
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2.8.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V dapat dilihat pada gambar 

2.5 berikut: 

 

Gambar 2.5 Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V 

(Sumber: Website PTPN V) 

2.8.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi: Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan” 

Misi: 

1. Pengelolaan Agro industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien 

bersamamitra untuk kepentingan stakeholder 

2. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria 

minyaksawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian 

lingkunganguna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh 

pelanggan 

3. Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM melalui 

pengelolaansumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik 
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dan sistemmanajemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti 

perusahaan 

2.8.3 Sistem Informasi Competency Level Index 

 Sistem Informasi Competency Level Index merupakan sub sistem dari DSS 

(Decision Support System) yang digunakan untuk mengukur kompetensi yang 

dimiliki oleh karyawan. Pengukuran tersebut secara garis besar dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu: 

1. Soft competency merupakan kompetensi yang berkaitan erat dengan 

kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar 

manusia serta membangun interaksi dengan orang lain.Contohnya 

adalah empathy, relationship building serta kemampuan bekerjasama 

dalam tim. 

2. Hard competency merupakan jenis kompetensi yang berhubungan 

dengan fungsional atau teknik suatu pekerjaan. Contohnya adalah 

computer dan IT, perencanaan anggaran, budaya teknis tanaman serta 

manajemen perawatan. Hard competency dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Bisnis adalah kompetensi bisnis yang harus dimiliki oleh semua 

karyawan disemua golongan jabatan 

b. Managerial adalah kelompok kompetensi fungsional dan teknis yang 

disesuaikan dengan jabatan masing-masing karyawan. 

Pengukuran dilakukan satu tahun sekali, biasanya pada periode akhir 

tahun. Pengukuran ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Pengukuran terhadap diri sendiri 

Pengukuran ini dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan 

berdasarkan penilaiannya  

2. Pengukuran terhadap kolega  

Pengukuran ini dilakukan oleh karyawan terhadap bawahan, atasan 

dan kolega (rekan setingkat).  

Untuk soft competency menggunakan prinsip pengukuran 360 derajat, 

dimana seorang karyawan dinilai oleh atasan, dua orang kolega dan bawahannya. 

Sedangkan untuk pengukuran hard competency, yaitu pengukuran bisnis dan 
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managerial hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bawahan. Mulai dari  

golongan 3A sampai 4D, sedangkan untuk karyawan setara dengan staff yakni 

golongan 1A sampai 2D tidak diwajibkan untuk mengisi, sebenarnya golongan 

1A sampai 3D juga memiliki bawahan yaitu karyawan pelaksana, namun 

karyawan pelaksana tidak dikenakan sistem ini karena hanya karyawan pimpinan 

saja yang menggunakannya.  

Setiap karyawan tidak pernah saling menilai, hal ini dilakukan untuk 

menghindari cheating. Sistem ini secara keseluruhan di kelola oleh bagian SDM 

(Sumber Daya Manusia), sehingga pihak SDM memiliki kewenangan penuh 

untuk menentukan karyawan yang akan menilai dan dinilai, penentuan tersebut 

berdasarkan matriks yang telah dibuat dalam Microsoft Excel yang kemudian 

dimasukkan kedalam sistem matriks. Sebelum pengukuran CLI dilakukan staff 

CBHRM telah menentukan Level Kompetensi Jabatan yang dibutuhkan dan akan 

menjadi patokan level yang diharapkan dalam pengukuran CLI individu.  

2.9 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun 

objek dengan mutu dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya berupa 

manusia, hewan ataupun tumbuhan. Tetapi juga bisa benda alam yang lain seperti 

dokumen atau produk. Populasi tidak hanya sekedar jumlah yang ada pada objek 

atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat-sifat 

yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Bahkan satu subjek atau objek bisa 

digunakan sebagai populasi jika subjek atau objek tersebut telah memenuhi 

berbagai karakteristik.  

 Sampel merupakan sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Jika jumlah populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

seluruh populasi yang ada, dikarenakan beberapa sebab seperti keterbatasan biaya, 

tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari 

populasi, dengan ketentuan bahwa sampel yang akan diambil dari populasi 

tersebut harus benar-benar dapat mewakili populasi. 
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Ada dua cara pengambilan sampel yaitu dengan teknik probabilitas dan 

sampel non probabilitas yaitu: 

1. Probability sampling, merupakan suatu teknik yang memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri dari: 

a. Simple random sampling 

Teknik ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

terdapat dalam populasi tersebut. Cara ini dapat dilakukan jika 

anggota populasi dianggap homogeny 

b. Disproportionate stratified random sampling 

Suatu teknik yang dgunakan untuk menentukan jumlah sampel, jika 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional. 

c. Proportionate stratified random sampling 

Teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsure 

yang tidak homogeny serta berstrata secara proporsional 

d. Area sampling (cluster sampling) 

Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

2. Non probability sampling, merupakan teknik yang tidak memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsure atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini terdiri dari: 

a. Sampling sistematis: suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 

b. Sampling kuota: teknik untuk menentukan sampel yang berasal 

dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota 

yang diinginkan. Misalnya jumlah sample laki-laki sebanyak 70 orang 

maka sample perempuan juga sebanyak 70 orang. 

c. Sampling aksidental: suatu teknik penentuan sample berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat dipakai sebagai sample jika dipandang orang yang 
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kebetulan yang ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber 

data. 

d. Purposive sampling: suatu teknik penentuan sample dengan 

pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Misalnya kamu meneliti 

kriminalitas di kota atau daerah tertentu maka kamu mengambil 

informan yaitu kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang pelaku 

criminal dan seorang korban criminal yang ada dikota tersebut.  

e. Sampling jenuh: sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya 

dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100, teknik ini 

lebih sering disebut total sampling. 

f. Sampling snowball: teknik penentuan sample yang mula-mula 

jumlahnya kecil atau sedikit lalu kemudian membesar atau sample 

berdasarkan penelusuran dari sample yang sebelumnya. Misalnya 

penelitian mengenai kasus korupsi bahwa narasumber informan 

pertama mengarah pada informan kedua lalu informan seterusnya. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Berikut merupakan penelitian yang terkait dengan penelitian ini: 

2.10.1 Romi  

Penelitian ini berjudul “Organizational Culture Impact On Information 

System 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. 

2.10.2 Fauzi  

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas 

Sistem Informasi. Mengacu pada kerangka penelitian Hevner et al (2004), 

penelitian ini membangun sebuah model, dimana dari sisi basis pengetahuan yaitu 

efektivitas sistem informasi meliputi kinerja efektivitas sistem informasi dilihat 
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dari aspek kualitas, penggunaan dan kepuasaan pengguna. Kerangka penelitian 

Fauzi (2015) dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut. 

 

Gambar 2.6 Kerangka Penelitian 

(Sumber: Fauzi, 2015) 

Model dibangun berdasarkan pada Model DeLone and Mclean dan CVF 

dengan instrumen OCAI, serta konsep SEM -PLS yang dibutuhkan untuk 

mengevaluasi model yang diusulkan. Sedangkan dari sisi lingkungan yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi model pengaruh budaya terhadap sistem informasi 

berdasarkan hasil survei dan riset yang sudah ada. Dari dua sisi ini, diharapkan 

model yang dibuat akan sesuai dengan basis pengetahuan yang ada dan relevan 

dengan kondisi lingkungan yang sebenarnya. 

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. 

2.10.3 Krisbiantoro  

Penelitian ini berjudul” Evaluasi Keberhasilan Implementasi Sistem 

Informasi dengan Pendekatan HOT FIT Model (Studi Kasus: Perpustakaan 

STMIK AMIKOM Yogyakarta)”. Penelitian ini menghasilkan Kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap penggunaan 

dan kepuasan pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar 

pengaruh positif yang dihasilkan maka akan meningkatkan penggunaan sistem 
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dan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat, hal 

ini berarti semakin meningkatkan kepuasan pengguna maka semakin tinggi 

keberhasilan yang didapatkan dari penggunaan sistem 

2.10.4 Bayu & Izzati  

Penelitian ini berjudul” Evaluasi Faktor-Faktor Kesuksesan Implementasi 

Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit di PKU Muhammadiyah Sruweng 

dengan Menggunakan Metode Hot-Fit”. Penelitian ini diolah menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM) dan menggunakan 11 Hipotesis.Dimana 

faktor teknologi, manusia, dan organisasi memiliki hubungan yang kuat searah 

(positif) dan signifikan terhadap net benefit dari implementasi sistem informasi. 

Semakin baik dan tepat ketiga faktor tersebut maka semakin tinggi keuntungan 

atau manfaat yang didapatkan dari penerapan SIMRS. Penerapan SIMRS di RS 

PKU Muhammadiyah Sruweng masih ada beberapa kelemahan minor yang tidak 

sulituntuk di atasi. Penyedia SIMRS sebaiknya menganalisa kembali kebutuhan 

dan kelengkapan SIMRS yang sudah diterapakan di RS PKU Muhammadiyah 

Sruweng.  

2.10.5 Kodarisman & Nugroho  

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG)  di Pemerintah Kota Bogor”. Penelitian ini 

menggunakan metode HOT FIT dengan metode analisis yang digunakan yaitu 

Partial Last Square dengan menggunakan software SmartPLS. Berdasarkan 

langkah pengolahan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui hipotesisditolak 

maupun yang diterima dengan elihat nilai dari Tstatistik dan koefisien jalurnya.  

Dalam pengujian hipotesis tingkat signifikasi yang digunakan adalah 95% 

(α = 0.05). Nilai t tabel dengan tingkat signifikasi 95% adalah 1,96. Dimana untuk 

Kualitas sistem dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap penggunaan 

sistem dan kepuasan pengguna, sedangkan kepuasan pengguna dan struktur 

organisasi berpengaruh terhadap net benefit. 

 


