
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budaya Organisasi merupakan suatu perekat sosial yang ada dalam 

organisasi, mengandung nilai, kebiasaan serta kepercayaan (Megawati dkk, 2015 

dikutip dari Cameron dan Quin). Organisasi maupun perusahaan tidak akan lepas 

dari manajemen sumber daya manusia. Dimana setiap nilai dan kebiasaan mereka 

membentuk sebuah budaya organisasi. Kemampuan suatu organisasi dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasinya dapat mendukung 

organisasi tersebut tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sehingga budaya 

organisasi berperan penting sebagai corporate value dalam bertindak dan 

menyelesaikan berbagai persoalan, serta mendukung terwujudnya visi dan misi 

organisasi (Suwiprabayanti dkk, 2017). Organisasi mempunyai dampak langsung 

terhadap teknologi informasi melalui budaya organisasi yaitu, keputusan tentang 

bagaimana teknologi akan digunakan dan peran apa yang dimainkan dalam 

organisasi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara budaya organisasi dan 

sistem informasi yang sedang berjalan. 

Sistem Informasi didefinisikan sebagai satuan komponen yang saling 

terhubung yang memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi (Loudon, 

2010). Organisasi memiliki dampak secara langsung terhadap tehnologi informasi 

melalui budaya organisasi (Trinaningsih, 2007). Selain itu peningkatan sumber 

daya diinvestasikan dalam infrastruktur sistem informasi pada organisasi yang 

memberikan pelayanan dan sebagai enabler dalam menghasilkan nilai dan 

melaksanakan tatakelola yang lebih baik (Gibson, 1996). Universitas Islam Sultan 

Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Riau sudah mengaplikasikan sebuah sistem 

informasi berbasis web yang dibangun dengan tujuan untuk pengorganisasian data 

akademik secara online yaitu iRaise. 
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Jumlah pengguna iRaise di UIN SUSKA Riau saat ini berjumlah 25.358 

mahasiswa aktif (Badan Pusat Statistik Pemprov Riau, 2014). Namun belum 

diketahui seperti apakah budaya mahasiswa terhadap penggunaan sistem informasi 

iRaise dan budaya dominan apa yang sedang berjalan di UIN SUSKA Riau. Selain 

itu belum pernah dilakukan juga analisis apakah budaya tersebut berpengaruh 

terhadap tingkat efektifitas sistem informasi iRaise. Untuk mendukung data 

penelitian, peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai budaya mahasiswa 

terhadap pengguanan iRaise dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 50 

mahasiswa aktif yang diwakili dari setiap fakultas sebagai sampel dari populasi per 

fakultas. Dari studi pendahuluan tersebut dapat dilihat gambaran mengenai budaya 

mahasiswa terhadap penggunaan sistem informasi iRaise sebagai berikut: 1) 

Mahasiswa cenderung mengisi KRS pada tahap deadline dengan pesentase sebesar 

77,08%, yang menunjukan adanya kebiasaan mahasiswa yang mengisi KRS di 

Iraise pada akhir priode. 2) Kecenderungan mahasiswa melakukan bimbingan KRS 

manual dengan dosen Penasehat Akademik (PA) masih kurang, ditunjukan dengan 

persentase sebesar 54,17% dan yang tidak melakukan bimbingan KRS manual 

sebesar 45,83%. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang mewajibkan 

mahasiswa untuk melakukan bimbingan KRS manual sebelum pengisian KRS 

online. 3) Kecenderungan mahasiswa masih sulit login ke Iraise dengan persentase 

87,50. Hal ini meunjukan Iraise yang masih belum user friendly, namun mahasiswa 

diwajibkan mengunakan Iraise untuk proses akademik. 4) Kecenderungan 

mahasiswa melakukan perebutan kelas/ jadwal kuliah dengan persentase sebesar 

72,92%. Hal ini menunjukan mahasiswa masih tidak tertib dengan ketentuan atau 

prosedur Iraise yang melarang untuk pindah atau lompat lokal hingga penentuan 

dosen mata kuliah. 

Robert Lamb dan Rob King (2003) yang berjudul “Reconceptualizing User 

and Social Actors in Information System Research” mengatakan bahwa manusia 

memeberikan konstribusi yang signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan 

sistem informasi. Dengan kata lain pemanfaatan sistem informasi yang efektif 

sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang berasal dari tradisi dan kebiasaan 

individual didalamnya. Cholid Fauzy (2015) dengan judul “Pengaruh Budaya 
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Organisasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi” menyatakan bahwa faktor-

faktor dari budaya memberi pengaruh efektifitas sistem informasi walaupun tidak 

signifikan. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi, pengaruh budaya terhadap sistem 

informasi juga memiliki hubungan terhadap kinerja. Faktor-faktor yang secara 

signifikan mempengaruhi efektifitas sistem informasi dalam penelitiannya adalah 

information quality, service quality, system quality, use, dan user satisfaction. 

Selanjutnya penelitian Murahartawaty (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Budaya Organisai Terhadap Efektivitas Implementasi Sistem Informasi” yang 

dilakukan pada Perguruan Tinggi XYZ di Bandung. Hasil penelitiannya 

menunjukkan budaya market dan adhokrasi bersifat sebagai kelemahan (liabilities) 

dalam mencapai efektifitas implementasi sistem informasi serta budaya klan dan 

hirarki bersifat sebagai kekuatan (asset) untuk mencapai efektifitas implementasi 

sistem informasi di perguruan tinggi XYZ. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan analisis faktor-

faktor budaya yang berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas sistem 

informasi iRaise UIN SUSKA Riau. Dari penelitian ini akan diperoleh budaya 

organisasi dominan yang sedang berjalan dan yang diharapkan serta model 

pengaruh budaya terhadap efektifitas sistem informasi di UIN SUSKA Riau. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan UIN SUSKA Riau untuk meningkatkan efektifitas 

dan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi serta sebagai pengambilan 

keputusan apakah budaya organisasi yang berjalan perlu diubah atau dipertahankan. 

Judul penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Efektifitas Integrated Academic Information System (iRaise) UIN 

SUSKA Riau“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor budaya 

apakah yang paling mempengaruhi efektifitas sistem informasi iRaise di UIN 

SUSKA Riau. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penyusunan penelitian dapat terarah dan tercapai 

sesuai tujuan yang diharapkan, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Menggunakan metode IS Succes Model Delone & Mclean untuk mengukur 

efektivitas sistem informasi iRaise. Dengan 6 konstruk IS Succes Model, 

yaitu system quality, information quality, service quality, use, use 

satisfaction, dan efektifitas. 

2. Analisis budaya organisasi mengunakan model Culture Value Framework 

(CVF) dengan instrument Organization Culture Assasment Intrument 

(OCAI) menggunakan 4 konstruk budaya organisasi yaitu Clan, 

Adhocrachy, Hierarchy, dan Market. 

3. Perhitungan Budaya Organisasi menggunakan Excel 

4. Hipotesis diuji menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) 

5. Penelitian hanya sampai pada tahap prediksi pengaruh budaya terhadap 

efektifitas sistem informasi.  

6. Penelitian dilakukan terhadap sistem informasi iRaise dengan studi kasus 

penelitian pada 8 Fakultas mahasiswa S1 di UIN SUSKA Riau. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagia berikut: 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi yang sedang berjalan saat ini dan 

budaya organisasi harapan 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap efektifitas 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah model pengaruh 

budaya organisasi terhadap efektifitas sistem informasi iRaise di UIN SUSKA Riau 

yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dan meningkatkan 

efektifitas serta mengoptimalkan penggunaan iRaise. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan TA maka 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan dari TA yang dibuat. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang penjelasan teori - teori yang mendukung masalah yang 

sedang dikaji baik teori yang bersifat umum maupun khusus dan 

teori lainnya yang menunjang dalam penelitian TA. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas bagaimana alur pelaksanaan penelitian mulai dari 

tahap perencanaan sampai pada penulisan laporan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisis tingkat efektifitas sistem informasi 

iRaise UIN SUSKA Riau serta pengaruh budaya organisasinya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 


