
  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Budaya organisasi sebagai pedoman untuk mengontrol perilaku anggota 

organisasi, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda dalam 

menjalankan proses organisasinya (Schein, 1985). Budaya organisasi sebagai 

suatu pola dari asumsi-asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau 

dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi 

belajar mengatasi atau menanggulangi masalah-masalah yang timbul, sehingga 

perlu diajarkan kepada anggota-anggota sebagai cara yang benar untuk 

memahami, memikirkan dan merasakan berkenaan dengan masalah-masalah 

tersebut. (Gibson, 1998) mengungkapkan nilai-nilai, kepercayaan, asumsi, norma, 

kekhasan dan pola perilaku terkandung di dalam budaya organisasi. 

Budaya organisasi tercipta untuk menjalankan proses organisasi perusahaan 

dan hal itu terhubung dengan persaingan  agar dapat mempertahankan 

kelangsungan organisasi itu sendiri (Tarigan, 2012). Dalam usaha 

mempertahankan kelangsungan orgaisasi, salah satu cara yang dilakukan adalah 

dengan  menerapkan sistem informasi. Sistem informasi berpengaruh langsung 

kepada organisasi dalam menyajikan informasi dalam lingkup yang luas (Cahyadi, 

2010), budaya organisasi juga menunjukkan hubungan positif antara teknologi 

informasi, sistem informasi dan kinerja manajerial (Karsiati, 2014),  beberapa hal 

yang dipengaruhi sistem informasi adalah terhadap pelayanan konsumen dan juga 

berpengaruh pada keunggulan bersaing (Laksamana, 2002). Setiap perusahaan 

perlu mengetahui budaya kerja individu, antar departemen, dan keseluruhan 

organisasi agar tujuan implementasi sistem informasi dapat tercapai 

(Murahartawaty, 2013). Keberhasilan sistem informasi dapat dilihat berdasarkan 

keuntungan yang telah diberikan kepada perusahaan (Fuad, 2006).   

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN V) sudah menggunakan sistem informasi 

HRIS sejak tahun 2009 dengan jumlah pengguna 86 orang yaitu 2 orang operator 

di setiap unit nya dimana jumlah unit sebanyak 36 unit, 2 orang di bagian 
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administrasi umum, 2 orang di bagian CBLM, 2 orang di bagian pengembangan, 2 

orang di bagian HI, dan 1 orang di bagian teknologi informasi. Sistem informasi 

ini yang mengorganisir tatakelola dan tatalaksana menejemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan 

atau biasa di sebut Decision Support System. Layanan yang terdapat pada  Sistem 

Informasi HRIS adalah kenaikan jabatan, kenaikan golongan, pemberian 

penghargaan (reword), hukuman (Punish), tunjangan karyawan. Akan tetapi 

belum diketahui bagaimana budaya organisasi yang sedang berjalan saat ini 

sehingga tidak diketahui bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap 

keberhasilan implementasi sistem informasi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala bidang 

bagian IT dan kepada Admin bagian SDM, selama penerapan HRIS terdapat 

kendala  dari sisi pengguna atau manusia, organisasi dan tekhnologi. 

 Kendala dari faktor organisasi adalah belum pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk karyawan pengguna. Karyawan hanya diberikan buku panduan 

manual, hal ini berdampak pada efektivitas kerja karyawan karna lambatnya 

karyawan baru untuk mengerti cara menggunakan HRIS mengakibatkan 

terlambatnya waktu update informasi sehingga menyajikan informasi yang keliru. 

Kendala lain dari faktor organisasi adalah Mutasi jabatan yang dilakukan di 

PT. Perkebunan Nusantara. Mutasi jabatan merupakan salah satu bentuk 

penghargaan kepada karyawan karena dengan ini karyawan lebih berusaha 

meningkatkan produktivitas dan disiplin kerja, karna para karyawan menyadari 

bahwa mutasi jabatan merupakan bentuk balas jasa bagi karyawan yang memiliki 

prestasi kerja.  Akan tetapi mutasi jabatan berdampak pada pengguna HRIS, 

karena bagian SDM juga akan terkena pergantian operator atau pergantian kepala 

bagian sedangkan pelatihan tidak ada untuk operator-operator baru. Hal ini 

menganggu dalam pengolahan informasi yang menyebabkan keterlambatan dalam 

menyajikan informasi yang dibutuhkan. 

Kendala dari faktor pengguna adalah kecenderungan karyawan memberikan 

data-data pada akhir waktu kepada admin, mengakibatkan kesalahan 

menginputkan data atau data terinputkan 2 kali mengakibatkan banyaknya data 
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sampah hal ini disebabkan jumlah operator yang hanya 86 orang sedangkan 

jumlah karyawan di PT. Perkebunan Nusantara sebanyak 13.000 orang.  

Karena banyaknya pekerjaan dan kesibukan lainnya membuat kepala bagian 

SDM sering lupa password  login sedangkan kendala dari faktor teknologi adalah 

sistem informasi HRIS belum menyediakan menu lupa pasword, membuat 

pekerjaan admin dibagian IT bertambah, sedangkan admin di bagian IT tidak 

selalu berada di tempat dan tidak selalu berada di tempat dan tidak selalu bisa 

cepat karena penanganannya juga akan memakan waktu sehingga operator tidak 

bisa melakukan penginputan data, sehingga tidak sesuai dengan kualitas layanan 

dalam mengimplementasikan sistem dengan baik. 

Merujuk dari penelitian sebelumnya, dimana penelitiannya tentang 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi akademik di 

ST-INTEN. Penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan 

mempengaruhi efektifitas sistem informasi adalah information quality, service 

quality, sistem quality,use, dan user satisfaction. Berdasarkan hasil evaluasi, 

pengaruh budaya terhadap sistem informasi juga memiliki hubungan terhadap 

kinerja (Fauzi, 2015). 

Penelitian lainnya yang menganalisis hubungan antara budaya organisasi 

dan tingkat efektivitas implementasi sistem informasi. Menilai dan memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai budaya yang sedang berjalan dengan 

menggunakan instrumen OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 

berdasarkan model CVF dan menilai kesuksesan sistem informasi menggunakan 

model Delne & Mclean (Murahartawaty, 2103). 

Mengikuti penelitian terdahulu, penelitian tugas akhir ini juga menganalisa 

bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan implementasi 

sistem informasi HRIS.  Model yang digunakan untuk mengukur sistem informasi 

adalah HOT-Fit, model ini merupakan model yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan dari pengimplementasian Sistem Informasi dimana pada model ini 

sudah terdapat komponen-komponen yang lengkap yaitu Human, Organization, 

Technology, dan Benefit. Selain HOT-Fit, penelitian ini juga menggunakan 

kerangka Culture Value Framework (CVF) dengan instrumen Organization 
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Culture Assasment Intrument (OCAI) menggunakan 4 konstruk budaya organisasi 

yaitu Clan, Adhocrachy, Hierarchy, dan Market  untuk mengetahui  budaya 

organisasi yang ada di PTPN V Pekanbaru.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan tugas akhir ini diberi judul ” PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMANTASI HUMAN 

RESOURCES INFORMATION SYSTEM (HRIS)” (Studi Kasus : di PT 

Perkebunan Nusantara (PTPN V))  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

“Bagaimana  Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Tingkat Keberhasilan 

Penerapan Human Resource Information System (HRIS) menggunakan metode 

Human Organization Technology (HOT) Fit.” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahsan permasalahan tidak keluar dari topik penelitian, maka 

ditetapkan batasan dalam mengkaji permasalahan. Batasan untuk penelitian ini 

adalah : 

1. Studi Kasus penelitan di PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru bagian 

divisi Sumber Daya Manusia 

2. Pemetaan budaya organisasi akan menggunakan kuisioner OCAI untuk 

memetakan empat jenis budaya organisasi, yaitu Budaya Hierarchy, 

Budaya Market, Budaya Clan, dan Budaya Adhocracy 

3. Pengukuran pengaruh budaya organisasi terhadap tingkat keberhasilan 

penerapan sistem informasi menggunakan HOT Fit model dengan 

variabel Budaya Organisasi, Human, Organization, Technology, dan 

Benefit. 

4. Penentuan sampel mengguakan teknik total sampling dimana jumlah 

populasi sama dengan jumlah sampel di karenakan jumlah pengguna 

HRIS kurang dari 100. 

5. Responden dari  penelitian adalah karyawan yang menggunakan HRIS 

sebanyak 86 orang 
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6. Pengolahan data OCAI menggunakan Microsoft Excel. 

7. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi yang dominan saat ini   dan 

budaya organisasi harapan di PTPN V Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap  keberhasilan 

penerapan Human Resources Information System (HRIS) di PTPN V 

Pekanbaru. 

1.5 Manfaat Penelitian   

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan hasil pemetaan budaya organisasi yang sedang berjalan 

saat ini menggunakan kuisioner OCAI (The Organization Assesment 

Instrument) yaitu Budaya Hierarchy, Budaya Market, Budaya Clan, dan 

Budaya Adhocracy dan mengetahui tingkat keberhasilan penerapan 

HRIS  

2. Memberikan model pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan 

penerapan sistem informasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporannya, 

maka dikemukakan dalam sistematika penulisan antara lain terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini  akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.  

BAB IV  ANALISA DAN HASIL 

Bab ini memberikan gambaran tentang penjelasan hasil penelitian 

yang akan dicapai 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan saran 

dari penelitian yang telah dilakukan.  

 

 

  


