
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Budaya Organisasi 

Secara garis besar budaya organisasi adalah sebuah sistem nilai yang dianut 

bersama mengenai hal-hal yang penting dan merupakan sebuah keyakinan-

keyakinan tentang bagaimana cara kerja suatu organisasi. 

Menurut Hutapea dan Thoha (2008) budaya organisasi merupakan nilai-

(value) yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dirasakan dan dimengerti oleh 

semua anggota organisasi. Sedangkan Glaser et al (1987) dalam Ardinasari (2017) 

mendefenisikan kebudayaan organisasi sebagai pola-pola kepercayaan, simbol-

simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berfungsi sebagai perekat dalam 

menyatukan organisasi dan selalu berkembang seiring dengan waktu. Budaya 

organisasi sering digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. 

Menurut Cameron & Quinn (2011) budaya organisasi mempunyai empat 

tipe budaya organisasi yang diukur dengan OCAI, yaitu : 

a. Clan Culture 

Model atau jenis budaya ini lebih menitikberatkan pada hubungan dan 

sistem kekeluargaan (clan) yang sangat menonjol. Gaya kepemimpinan 

yang berkembang biasanya lebih cenderung sebagai yang memfasilitasi 

konflik atau segenap permasalahan yang berkembang dalam organisasi 

b. Adhoracy Culture 

Model atau jenis budaya ini cenderung bersifat mengalirdengan arti 

organisasi yang tidak dibatasi oleh struktur, model ini lebih 

mementingkan penciptaan situasi dimana karyawan bisa dengan bebasa 

menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatif. 

c. Market Culture 

Budaya yang lebih mengutamakan kompetisi yang ketat dan tinggi. 

Gaya kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai kompetitor dan 

pendorong yang tangguh. Kriteria ini lebih memfokuskan kepada 

menaklukkan pesaing dan pencapaian target. Pedoman manajemen yang 
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dipakai tidak lain, kecuali prinsip persaingan dalam meraih 

produktivitas. 

d. Hierarchy Culture 

Budaya ini sangat memperhatikan struktur yang baik dan rapi dalam 

organisasi, semua proses kerja sudah diatur secara baku dan sistematis. 

Gaya kepemimipinan yang digunakan adalah koordinator dengan fungsi 

mentoring yang kuat dan ketat, sekaligus juga sebagai organisator yang 

unggul.  

 

                     Gambar 2.1. Tipe Budaya Organisasi dengan OCAI 

                   (Sumber : Cameron & Quinn 2011) 

Dengan menggunakan OCAI, Cameron dan Quinn memilih dua orientasi 

organisasi yang berbeda sebagai kriteria untuk mendapatkan tipe budaya, pertama 

apakah sebuah organisasi lebih berorientasi pada fleksibilitas dan kebijaksanaan 

atau sebaliknya, dan kedua apakah sebuah organisasi lebih berorientasi internal 

dan menjaga integritas organisasi atau pada ekstrim yang lain lebih berorientasi 

eksternal dan mengedapankan diferensiasi (Sobirin, 2017). 

2.2     Hubungan Budaya Organisasi dengan Sistem Informasi 

Menurut Bouwens dan Abernethy dalam dalam Karsiati (2014) sistem 

informasi dapat digunakan untuk mengurangu pengaruh saling ketergantungan. 

Hal tersebut menunjukkan hubungan positif antara teknologi informasi, sistem 

informasi, budaya organisasi dan kinerja manajerial (Laksmana dan Musluchah, 

2002). Sistem informasi juga berpengaruh terhadap pelayanan konsumen (Kartini 

et al, 2001) dan sistem informasi mempunyai pengaruh besar dalam menyajikan 

informasi dalam lingkup yang luas (Davis dan Albrig dalam Susanti, 2006). 
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Claver et all (2001) dalam Budaya organisasi dapat menciptakan kohesi 

antara anggota organisasi sekaligus sebagai kontrol sosial dalam perusahaan 

ketika anggota tidak dapat dikendalikan dengan cara formal dalam menghadapi 

implementasi sistem informasi, (Claver et all, 2001) menambah kan bahwa 

perhatian pada budaya organisasi dalam implementasi sistem informasi dapat 

meningkatkan kepuasan semua kolaborator internal perusahaan sehingga dapat 

mengurangi kecemasan yang diciptakan sistem. Dengan demikian budaya 

organisasi yang mendukung integrasi teknologi informasi dan pertumbuhan 

organisasi (Jehn,1994) dapat menjadi faktor kesuksesan dalam mengembangkan 

implementasi sistem informasi. Jadi, budaya organisasi dan sistem informasi 

dapat saling mempengaruhi, dan komponen-komponen dari sistem informasi 

merupakan bagian dalam budaya organisasi. 

Perubahan juga bisa terjadi pada budaya organisasi yang tengah berjalan 

apabila budaya tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dapat meningkatkan 

efektivitas organisasi (Robbins dan Judge dalam Darmawati, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 pengaruh antara teknologi informasi, sistem  

informasi, dan budaya organisasi  

(Sumber : Claver. Et. All, 2006) 

 

Hubungan yang saling berkaitan antara budaya organisasi, data, dapat 

menentukan bagaimana keberhasilan dari sistem informasi, dan dari budaya 

organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama juga 
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budaya organisasi dan struktur organisasi berpengaruh terhadap implementasi 

sistem informasi (Kurnia, 2011). 

2.3    Organization Culture Assessment Instrument (OCAI) 

OCAI merupakan sebuah instrumen pengukuran budaya organisasi 

berdasarkan Competing Values Framework, instrumen ini merupakan 

pengembangan teori untuk memahami budaya dan fenomena organisasi (Kresna, 

2017) yang bertujuan untuk menentukan kearah mana perusahaan dikelompokkan 

berdasrakan culture nya yaitu budaya  clan, adhoracy, market, dan hierarchy 

untuk mendukung tujuannya dan juga untuk mengidentifikasi elemen-elemen di 

dalam culture yang dapat melawan misi dan tujuan. 

Umartias (2007) mengatakan tujuan OCAI adalah untuk menilai enam 

dimensi kunci budaya organisasi yang dikaitkan oleh tipe budaya yang sudah 

dijelaskan, dimensu budaya tersebut yaitu : 

1. Karakteristik dominan 

Dimensi ini menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan 

paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi 

2. Kepemimpinan organisasi 

Dimensi ini menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang ada di 

organisasi, model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap model 

kepemimpinan yang ada. 

3. Pengelolaan Karyawan 

Dimensi ini menunjukkan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah 

organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. 

4. Perekat Organisasi 

Dimensi ini menunjjukan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan  

segala sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi 

5. Penekanan Strategi 

Dimensi ini menunjukkan bagaimana cara organisasi untuk 

memfokuskan segala elemen didalam pencapaian misi strategis yang 

ada. 
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6. Kriteria Keberhasilan 

Dimensi ini menunjukkan bagaimana perusahaan menetapkan standar di 

dalam pencapaian tujuan yang ada. 

Instrumen OCAI ini berbentuk sebuah kuisioner yang membutuhkan 

tanggapan responden. Pengukuran OCAI dibuat berdasarkan skala yang disebut 

ipsative rating scale, dimana individu diminta membagi nilai 100 untuk empat 

alternatif jawaban pada setiap dimensi kultur,  (Cameron, Quinn, 2000). Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui budaya mana yang lebih dominan melalui nilai 

tertinggi berdasarkan jawaban individu dan digunakan oleh perusahaan pada masa 

lampau atau saat ini.    Pengukuran dilakukan menggunakan 6 variabel 

pengukuran OCAI sehingga hasilnya didapatkan skor yang menggambarkan 

keenam dimensi budaya secara menyeluruh pada organisasi yang teliti, baik skor 

untuk budaya saat ini maupun yang diharapkan (Wahyuningsih, 2015) 

Tabel 2.1 Variabel Pengukuran OCAI 

Dimensi kunci budaya Sekarang Harapan 

1. Karakteristik dominan 

2. Kepemimpinan organisasi 

3. Pengelolaan karyawan 

4. Perekat organisasi 

5. Penekanan strategis 

6. Kriteria sukses 

  

Total 100 100 

(Sumber : Cameronn dan Quin, 2006) 

Diagnosa aspek-aspek penting pada organisasi menggunakan intrumen ini 

yang berkenaan dengan budaya terbukti bermanfaat dan akurat (Umartias, 2014). 

Dan ke enam dimensi budaya tersebut merupakan kunci dari budaya organisasi 

yang saling berkaitan dengan empat tipe budaya yang ada sehingga dapat 

diketahui budaya mana yang paling dominan saat ini dan yang diharapkan. 

Strategi masing-masing budaya mempunyai strategi yang khas untuk 

meningkatkan kualitasnya. Cameron dan Quinn (dalam Kusdi, 2011)  
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Tabel 2.2 Pengolahan Data OCAI Rata-Rata 

Dimensi Clan Adhoracy Market Hierarchy 

Karakteristik Dominan A1 B1 C1 D1 

Kepemimpinan Organisasi A2 B2 C2 D2 

Pengelolaan Karyawan A3 B3 C3 D3 

Perekat Organisasi A4 B4 C4 D4 

Penekanan Strategis A5 B5 C5 D5 

Kriteria Sukses A6 B6 C6 D6 

Rata-rata     
(Sumber : Umartias, 2013) 

Setelah melakukan tabulasi, maka akan didapatkan selisih atau kesenjangan 

antara budaya saat ini dengan budaya yang diharapkan. Salah satu contoh diagram 

radar pada dimensi pengelolaan karyanan dapat di lihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.3 Contoh Diagram Radar OCAI 

(Sumber : Umartias, 2013) 

Dengan diagram radar tersebut akan terlihat perbedaan budaya saat ini dan 

yang diharapkan. Tidak hanya pada satu dimensi daja, namun diagram tersebut 

juga berlaku pada keenam  dimensi yang lain, dan pada setiap level jabatan yang 

dipilih untuk dijadikan responden OCAI (Umartias, 2013) 

2.4     Human, Organization, Technology, Fit Model 

HOT FIT adalah salah satu kerangka teori yang dipakai untuk 

mengevaluasi sistem informasi. Model ini merupakan kombinasi dari Model 

Kesuksesan Sistem Informasi dari Delone dan McLean dan IT Organization Fit 

Model dari Morton. Metode evaluasi ini memperjelas semua komponen yang 

terdapat dalam sistem informasi itu sendiri. Hasil dari evaluasi ini disusun 
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berdasarkan kerangka kerja HOT Fit, mulai dari human, organization, dan 

technology (Kodarisman,2013). 

Model Hot-Fit dikembangkan oleh Yusof et all (2008) dengan beberapa 

modifikasi untuk menilai keberhasilan penerpan sistem informasi. Salah satunya 

adalah dengan menghilangkan variabel lingkungan organisasi. Karena komponen 

organisasi pada sistem ini hanya dinilai dari spek struktur organisasi yang terdiri 

dari tipe, kultur, politik, hirearki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, 

manajemen dan komunikasi, kepemimpinan, dukungan top management dan 

dukungan staf merupakan bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan 

system. Defenisi dan konsep variable HOT-Fit yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

2.4.1 Komponen Manusia (Human) 

Komponen manusia (human)  menilai sistem informasi dari sisi 

penggunaan sistem (system Use) pada frekuensi dan luasnya fungsi dan 

penyelidikan sistem informasi. system use juga berhubungan dengan siapa yang 

menggunakan (who use it), tin gkat penggunanya (level of user), pelatihan, 

pengetah uan, harapan dan sikap menerima (acceptance) atau menolak (resistance) 

sistem. Komponen ini juga menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna (user 

satisfaction). Kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman 

pengguna dalam menggunakan dari pengalaman pengguna dalam menggunakan 

sistem informasi. (Salvia, 2010) 

 

Gambar 2.4  Human Organizzation Technology (HOT) Fit 
(Sumber :Kodarisman, 2010) 
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Kepuasan pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalman 

pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem 

informasi. User satisfaction  dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat 

(Usefulness) dan sikap pengguna terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh 

karakteristik personal (Yusof et al. 2008). 

2.4.2 Komponen Organisasi 

Komponen Organisasi (Organization) menilai dari aspek struktur 

organisasi dan lingkungan organisasi. struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, 

politik, hierarki, perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen dan 

komunikasi. Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen atau manajemen 

puncak dan dukungan staff merupakan bagian yang penting dalam mengukur 

keberhasilan sistem. Sedangkan lingkungan organisasi terdiri dari sumber 

pembiayaan, pemerintah, politik, kempetisi, hubungan interorganisasional dan 

komunikasi. 

2.4.3 Komponen Teknologi 

Komponen Teknologi (Technology) terdiri dari kualitas sistem (system 

quality), kualitas informasi (information quality) dan kualitas layanan (service 

quality). Kualitas sistem menyangkut keterkaitan fitur dalam sistem termasuk 

performa sistem dan user interface. Kemudahan pengguna (ease of use), 

kemudahan untuk dipelajari (ease of learning), response time, usefulness, 

ketersediaan, fleksibilitas, dan sekuritas merupakan variabel atau faktor yang 

dapat dinilai dari kualitas sistem. Kualitas informasi berfokus pada informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai 

kualitas informasi antara lain adalah kelengkapan, keakuratan, ketepatan waktu, 

ketersediaan, relevansi, konsistensi, dan data entry. Sedangkan kualitas layanan 

berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima oleh sevice provider sistem 

atau teknologi. Service quality dapat dinilai dengan kecepatan respon, jaminan, 

empati dan tindak lanjut layanan. 
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2.4.4 Net Benefit 

Net benefit merupakan keseimbangan antara dampak positif dan negatif 

dari pengguna  sistem informasi. Net benefit dapat diakses menggunakan benefit 

langsung, efek pekerjaan, efisien dan efektifitas, menurunkan tingkat kesalahan, 

mengendalikan pengeluaran dan biaya. Semakin tinggi dampak positif yang 

dihasilkan semakin berhasil penerapan sistem informasi. 

Kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas alayan secara sendiri dan 

bersama-sama mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. 

Penggunaan sistem bergabung pada pengetahuan dan pelatihan pengguna. Fit 

dapat diukur dan dianalisis menggunakan jumlah defenisi yang diberikan ketiga 

faktor tersebut. Ketiga faktor tersebut berhubungan dengan dimensi relasi dan 

kesuksesan sistem informasi yaitu Sustem Quality, Service Quality, Sistem Use, 

User Satisfaction, Strukture, Environtment, dan Net Benefit. 

Model ini dianggap mampu menjelaskan evaluasi secara konferensif 

dengan pendekatan komponen inti sistem informasi, yaitu Human (Manusia), 

Organization (Organisasi),  serta Technology (Teknologi)serta kesesuaian ketiga 

komponen tersebut juga sangat mempengaruhi manfaat (Net Benefit) dari 

penerapan sistem informasi tersebut. 

2.4.5 Kerangka Kerja HOT Fit 

Kodarisman (2013) menerangkan Kerangka kerja HOT FITada tiga yaitu : 

a. Komponen Manusia atau Human terdapat dua indikator dalam menilai 

sistem informasi yaitu : 

a) Penggunaan sistem, yaitu berhubungan dengan siapa yang 

menggunakan atau who use it, tingkat penggunaannya atau level of 

user, pelatihan, pengetahuan, harapan dan sikap menerima atau 

menolak sistem. 

b) Kepuasan pengguna atau user satifaction. Kepuasan pengguna 

adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam 

menggunakan sistem infromasi dan dampak potensial dari sistem 

informasi. Kepuasan pengguna dihubungkan dengan persepsi 
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manfaat dan sikap pengguna terhadap sistem informasi yang 

dipengaruhi oleh karakteristik personal. 

b. Komponen Organisasi terdapat dua indikator dalam menilai sitem yaitu:  

a) Struktur organisasi terkait dengan struktur pengurus sistem 

informasi dan komunikasi dari pimpinan dengan pegawai yang 

berkaitan dengan sistem informasi 

b) Lingkungan organisasi terdiri dari sumber pembiayaan, 

pemerintahan, politik, kompetisi, hubungan interorganisasional 

dan komunikasi. 

c. Komponen Teknologi terdapat tiga indikator untuk menilai sistem 

yaitu: 

a) Kualitas sistem dapat dilihat dari performa sistem dan user 

interface 

b) Kualitas informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai 

kualitas informasi antara lain adalah kelengkapan, keakuratan, 

informasi yang dihasilkan benr dan mudah dipahami. 

c) Kualitas layanan berfokus pada keseluruhan dukungan yang 

diterima oleh service provider sistem atau teknologi. Service 

quality dapat dinilai dengan kecepatan respon, jaminan, empati 

dan tindak lanjut layanan. 

d. Net Benefit  

Berkaitan dengan dampak dari pengelolaan atau kontribusi dari 

adanya penerapan sistem informasi yang dirasakan oleh individu dan 

organisasi. Net Benefit mencakup didalam nya kinerja karyawan, 

efektifitas, pengurangan kesalahan kerja, semakin tinggi nilai dari Net 

Benefit yang ada, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan sebuah 

sistem. 
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Kerangka kerja HOT FIT dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.5 Kerangka kerja HOT Fit  

(Sumber : Yusof, 2008) 

2.5 Penelitian Hevner (2004) 

Penelitian Hevner ini bertujuan untuk menginformasikan peneliti sistem 

informasi bagaimana cara melakukan, mengevaluasi, dan menyajikan desain 

penelitian dengan mendeskripsikan batas-batas ilmu desain dalam sistem 

informasi yang di susun melalui kerangka-kerangka kerja yang tersusun secara 

konseptual untuk pemahaman penelitian sistem informasi dan pengembangan 

dalam melakukan evaluasi penelitian. Penelitian ini berusaha untuk 

mengembangkan dan membenarkan teori prinsip dan hukum yang menjelaskan 

atau memprediksi fenomena organisasional dan manusia di sekitar analisis,, 

desain, implementasi manajemen, dan penggunaan sistem informasi. 

2.5.1 Kerangka Penelitian Hevner 

Kerangka penelitian Hevner dilakukan dalam dua komplementer fase. Ilmu 

perilaku membahas penelitian melalui pengembangan dan pembenaran teori yang 

menjelaskan atau memprediksi fenomena terkait untuk kebutuhan bisnis yang 

terindentifikasi. 
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Gambar 2.6 Kerangka penelitian Hevner  

(Sumber: Hevner et. all 2004) 

Bidang penelitian Sistem informasi yang terkait dengan relevance adalah 

pertemuan orang, organisasi dan teknologi (Davis dan Olson 1985; Lee 1999) 

termasuk juga didalamnya studi lapangan karena studi lapangan memungkinkan 

perilaku-perilaku peneliti untuk memahami organisasi fenomena dalam konteks, 

proses pembangun dan menerapkan dan juga penelitian tidak lepas dari ilmu 

pengetahuan (Rigor) yang mendefinikan artefak IT secara luas sebagai konstruk, 

model, metode dan instantasi dan juga teori. Teori berusaha memprediksi atau 

menjelaskan fenomena yang terjadi sehubungan dengan penggunaan artefak.  

Relevance dan rigor ini merupakan resep konkrit yang memungkinkan TI 

untuk memahami dan mengatasi masalah yang melekat dalam mengembangk an 

dan menerapkan sistem informasi dalam organisasi. Sebagai sisi lain dari siklus 

penelitian, membuat dan mengevaluasi artefak IT dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah organisasi yang terindentifikasi. 
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Dalam penelitian ilmu desain, hasil dimodifikasi dalam basis pengetahuan, 

dan menjadikannya sebagi praktik terbaik. Sebagai hasilnya, teori desain dalam 

sistem informasi dari kebutuhan berada dalam keadaan ilmiah yang konstan 

revolusi (Kuhn, 1996 dalam Hevner, 2004).   

2.6 Structural Equation Modeling (SEM) 

Menurut Yamin (2009) SEM adalah suatu teknik dan indikatornya, konstrak 

laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM 

merupakan keluarga statistik multivariate dependent. SEM memungkinkan 

dilakukannya analisis diantara beberapa variabel dependent dan independent 

secara langsung. 

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, 2009). 

Proses pemodelan SEM terdiri atas dua tahapan dasar, yaitu validasi model 

pengukuran dan pengujian model struktural. SEM mengutamakan permodelan 

konfirmasi dibandingkan permodelan eksploratori sehingga lebih tepat digunakan 

untuk pengujian teori. SEM biasanya dimulai dengan pengembangan representasi 

model. SEM dapat digunakan untuk pengujian beberapa statistika lanjutan. 

Berikut pengujian-pengujian yang dapat dilakukan oleh SEM : 

1. Invariance, yaitu teknik yang tidak berubah ketika dilakukan proses 

iterasi atau nilai yang tidak dapat diubah dalam proses transformasi. 

2. Multiple group comparison, yaitu teknik yang digunakan untuk 

mengatasi masalah yang timbul ketika seperangkat data di uji secara 

silmultan melalui teknik statistika inferensi. 

3. Laten Growth Modelling, yaitu teknik analisis longitudinal yang 

digunakan dalam kerangka SEM untuk mengistimasi garis kurva 

pertumbuhan disepanjang periode waktu tertentu. 

4.  Hierarchical/multilevel model, yaitu model parameter statistis yang 

bervariasi pada lebih dari satu jenjang. Model ini dapat juga dilihat 

sebagai GLM walaupun dapat juga digunakan pada pengembangan 

model nonlinear. 
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5. Item Response Theory (IRT) Model,  yaitu model inti yang 

menggamabrkan aplikasi model matematika suatu data kuisioner sebagai 

dasar pengukuran kemampuan sikap atau variabel lain. Tujuan IRT 

adalah membangun kerangka berpikir untuk mengevaluasi kenerja dan 

menilai kualitas pernyataan individu tentang suatu pekerjaan. 

6. Mixture Model ( Latent Class) SEM, yaitu mode probabilistik untuk 

estimasi populasi yang menggunakan distribusi campuran. Model ini 

dapat dianalogi sebagai tipe pengklasteran. 

7. Multi-Method Multi-Trait Model (MTMM), yaitu suatu pendekatan 

untuk menguji validitas konstruk dengan mengukur kesamaan dan 

perbedaan sifat (tarit) sebagai bentuk pengujian validitas konvergen dan 

diskriminan.  

SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariant dalam ilmu sosial. 

Analisis multivariant aplikasi mode statistika untuk menganalisis beberapa 

variabel penelitian secara simultan (Yamin, 2009). Analisis multivariant 

eksploatoris digunakan untuk mencari pola data dalam kasus belum ada atau 

masih terbatasnya teori yang menyatakan bagaimana hubungan antar variabel 

(Yamin, 2009). 

2.7 Konsep Dasar Analisis Partial Least Square (PLS) 

Analisis PLS adalah teknik statistika multivariat yang melakukan 

pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen 

berganda. PLS 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 (Jogiyanto, 2009) 

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) 
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Pengujian dengan SEM PLS, digunakan dengan  bantuan  program 

SmartPLS. PLS mengenal dua macam komponen pada model kausal yaitu model 

pengukuran atau measurement model dan model struktural atau structural model. 

Model struktural terdiri dari konstruk-konstruk laten yang tidak dapat diobservasi, 

sedangkan model pengukuran terdiri dari indikator-indikator yang dapat 

diobservasi. 

2.8 Populasi Dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan 

penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang 

populasi tersebut dan peneliti memeiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi 

kepada populasi yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili 

atau representatif bagi populasi tersebut. 

Keuntungan melakukan penelitian sampel adalah: 

a. Peneliti tidak repot harus meneliti populasi, cukup hanya meneliti 

sampelnya saja. 

b. Populasi yang terlalu besar memungkinkan ada subyek yang bisa 

tercecer atau luput dari peneliti pada saat diambil datanya. 

c. Lebih efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga. 

d. Menghindari hal-hal yang destruktif, misalnya meneliti tentang 

kemampuan daya ledak peluru kendali. 

e. Penelitian tidak bisa dilakukan dengan mengguakan populasi sebagai 

sumber data. 

Adapun langkah-langkah dalam penentuan sampel sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan populasi yang akan dijadikan objek penelitian. 

2. Menentukan prosedur sampling. 

3. Menentukan besarnya sampel. 
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Ada dua cara pengambilan sampel, yaitu dengan teknik probabilitas dan 

sampel nonprobabilitas. 

1. Sampel Probabilitas (Probability Sampling) 

 Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. 

Teknik ini meliputi: 

a.   Simple Random Sampling 

 Teknik simple random sampling adalah teknik yang paling 

sederhana (simple). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan 

tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki 

peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek. 

b. Startifed Random Sampling 

 Teknik ini membantu menaksir parameter populasi, mungkin 

terdapat sub kelompok elemen yang bisa diidentifikasi dalam populasi 

yang dapat diperkirakan memiliki parameter yang berada pada suatu 

variabel yang diteliti. 

c. Proportionate Stractifed Random Sampling 

 Teknik ini hamper sama dengan simple random sampling namun 

penentuan sampelnya memerhatikan strata (tingkatan) yang ada dalam 

populasi. 

d. Disproportionate Stratified Random Sampling 

 Adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionatestratified 

random sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun ketidak 

propesional penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika 

anggota populasi berstrata umum namun kurang proposional 

pembagiannya 

2. Sampel Nonprobabilitas (Nonprobability Sampling) 

   Adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi 

tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. 

Digunakan apabila representasi/keterwakilan sampel tidak penting. Teknik 

yang termasuk ke dalam non-probability ini antara ini antara lain: 
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a. Systematic Sampling 

 Adalah teknik samplingyang menggunakan nomor urut dari 

populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri 

oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan 

urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainny. 

b. Quota Sampling 

 Adalah teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari 

populasi yang memiliki siri tertentu sampai jumlah kuota yang 

diinginkan 

c. Convenience Sampling 

Sampel dengan pertimbangan kemudahan merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kemudahan saja. Seseorang 

diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tersebut ada di 

tempat atau kebetulan mengenal orang tersebut 

d. Purposive Sampling 

Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel 

e. Boring Sampling 

 Adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya 

dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100, 

lebih sering di sebut total sampling 

f. Showball Sampling 

Showball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula –

mula dilakukan dalam jumlah kecil (informasi kecil) kemudian 

sampel yang terpilih pertama disuruh memilih sampel 

berikutnya, yang akhirnya jumlah sampel akan bertambah 

banyak seperti bola salju yang bergelinding makin lama makin 

besar. 

2.9 Analisa Data 

Setelah data di peroleh melalui angket yang di berikan kepada responden, 

langkah berikutnya adalah menganalisa data. Untuk langkah awal dilakukan uji 
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kevalidan dan keandalan instrumen, kemudian dilakukan analisis deskriptif dan 

pengujian hipotesis dengan alat statistik regresi ganda dengan model intervening 

(mediating) atau biasa disebut analisis jalur (karsiati, 2014). 

2.9.1 Pengujian Instrumen 

Instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data haruslah memenuhi 

dua persyaratan, yaitu : 

a. Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) 

Pada penelitian ini terdapat lima konstruk dengan indikator refleksif. 

Konstruk-konstruk dengan indikator refleksif tersebut adalah Organization 

Culture, Human, Organization, Technology, dan Net Benefit. Pada tahap 

selanjutnya akan dijelaskan evaluasi outer model dari konstruk-konstruk 

penelitian sesuai dengan jelas indikator yyang ditentukan. Evaluasi outer 

model dengan indikator refleksif dinilai melalui convergent validity dan 

discriminant validity dari indikator pembentuk konstruk laten dan composite 

reability serta cronbach alpha untuk blok indikatornya. Model pengukuran 

sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruk dan realibilitas 

instrumen. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner diperlukan untuk 

memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu 

mengukur variabel penelitian dengan baik. Suatu instrument dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data 

dari variable yang diteliti secara tepat.  

b. Pengujian Model Struktuktural (Inner Model)  

Pengujian model struktural dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, 

yaitu uji kelayakan model dan uji signifikansi jalur. Model struktural 

menggambarkan hubungan antar variabel laten.  

Uji yang dilakukan untuk menilai model struktural adalah dimulai 

dengan melihat R-Square untuk kekuatan prediksi dari model struktural. 

Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

substantive atau paling pokok. Nilai R-Square 0.75, 0.50, .025 dapat 

disimpulakan bahwa model dikatakan kuat, moderate dan lemah (Yamin, 

2015). 
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2.10 PT. Perkebunan Nusantara  (PTPN) V Pekanbaru 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), yang selanjutnya disebut 

“Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 

tahun 1996 tanggal 14 Pebruari 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. 

Sebagai salah satu Perseroan perkebunan milik negara yang telah cukup 

lama bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet, sampai saat ini Perseroan 

tetap fokus pada kedua bidang usaha andalan tersebut. Untuk meningkatkan 

kinerjanya, Perseroan melakukan berbagai usaha antara lain meningkatkan 

volume dan kualitas produksi hasil olah minyak sawit (CPO), inti sawit, Palm 

Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Meal (PKM), Ribbed Smoked Sheet (RSS), 

Standard Indonesia Rubber 10/20 (SIR 10/20) dan produk lainnya. Dengan mutu 

hasil produksi sesuai standar nasional dan internasional diharapkan 

komoditikomoditi tersebut dijual dan dipasarkan dengan hasil yang optimal.  

Perusahaan  per Desember 2014 memiliki kebun inti sawit dengan total 

luas areal tanaman seluas 78.340,09 Ha dengan komposisi TM seluas 57.419,60 

ha, TBM seluas 17.540,09 ha, TB/TU/TK seluas 2.736, areal bibitan seluas 

127,40 ha dan areal non produktif seluas 517 ha. Perusahaan  juga memiliki kebun 

inti karet dengan total luas areal 8.184 ha dengan komposisi TM seluas 5.215 ha, 

TBM seluas 2.898 ha, TB/TU/TK seluas 68 ha dan bibitan seluas 3 ha. 

Untuk mengolah komoditi kelapa sawit, Perusahaan memiliki 12 unit 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah terpasang sebesar 570 ton 

TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian 

untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik 

Palm Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari 

dengan hasil olahan berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel 

Meal (PKM). 
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Adapun visi perusahaan adalah “ Menjadi perusahaan agribisnis 

terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” Sejalan dengan misi 

perusahaan. 

1. Pengelolaan Agro industri kelapa sawit dan karet secara efesien bersama 

mitra untuk kepentingan stakeholder. 

2. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, kriteria minyak 

sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian 

lingkungan guna mengahsilkan produk yang dapat diterima oleh 

pelanggan. 

3. Penciptaan keunggulankompetitif dibidang SDM melalui pengelolaan 

sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem 

menejemen SDM terkini guna meningkatkan kompetensi inti 

perusahaan. 

 Sesuai dengan Berita Acara Rapat No 516 tanggal 28 Desember 1996 yang 

dibuat dihadapan Notaris Tajib Raharjo, S.H di Pekanbaru Point Iib, tentang 

perubahan susunan pengurus perseroan, maka susunan pengurus PTPN V 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.7 Struktur Organisasi PTPN V Pekanbaru 
                       (Sumber : Website PTPN V Pekanbaru) 
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini untuk memperkuat 

dasar pemikiran tentang budaya organisasi yang berpengaruh terhadap sistem 

informasi. Oleh karena itu penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Cholid Fauzi, 2015), (Romi, 2011), dan (Murahartawaty, 2013). 

2.11.1 Penelitian Oleh Cholid Fauzi 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Efektivitas Sistem Informasi” dilakukan Cholid Fauzi pada tahun 2015. 

Penenlitian ini dilakukan di ST-INTEN (Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi 

Indonesia) untuk menganalisis Sistem Informasi Akademik menggunakan 

perhitungan statistik yang menggunakan dua model yaitu, Competing Value 

Framework (CVF) dan IS Succes Model Delon&Mclean.   

c. Tabel Hipotesis Penelitian Cholid Fauzi 

Berikut adalah hipotesi-hipotesis yang ditentukan untuk membangun model 

pengaruh budaya oraganisasi terhadap implementasi sistem informasi dalam 

penelitian yang dilakukan. 

Tabel 2.3 Hipotesis penelitian Fauzi (2015). 

No Hipotesis Pernyataan Hipotesis 

1 H1 Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas informasi 

dalam efektifitas sistem informasi 

2 H2 Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi 

kualitas informasi dalam efektifitas sistem informasi 

3 H3 Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas layanan 

dalam efektifitas sistem informasi 

4 H4 Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi 

kualitas layanan dalam efektifitas sistem informasi 

5 H5 Konstruk Penggunaan (Use) dipengaruhi kualitas sistem 

dalam efektifitas sistem informasi 

6 H6 Konstruk Penggunaan (Use Satisfaction) dipengaruhi 

kualitas sistem dalam efektifitas sistem informasi 

7 H7 Konstruk Efektifitas (efek) dipengaruhi konstruk 

penggunaan 

8 H8 Konstruk Efektifitas (efek) dipengaruhi konstruk kepuasan 

9 H9 Konstruk Efektifitas (EFEK) dipengaruhi budaya dominan 

organisasi dalam efektifitas sistem informasi. 
Sumber : (Cholid Fauzi, 2015) 
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d. Model Penelitian Cholid Fauzi 

Fauzi (2015) ini, menggabungkan dua model yaitu, IS Succes Model dan 

CVF untuk mengetahui pengaruh antara budaya organisasi  dan efektivitas sistem 

informasi akademik ST-INTEN.  

 

Gambar 2.8 Model Penelitian  
(Sumber : Fauzi, 2015) 

 

Fauzi (2015) juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan 

dapat mempengaruhi efektifitas sistem informasi adalah information quality, 

service quality, sistem quality,use, dan user satisfaction. Selain itu berdasarkan 

hasil evaluasi, pengaruh budaya terhadap sistem informasi juga memiliki 

hubungan terhadap kinerja. 

e. Kerangka Penelitian Cholid Fauzi 

Metodologi penelitian yang digunakan terinspirasi dari kerangka berpikir  IS 

Research yang digunakan oleh Hevner, sebuah penelitan haruslah mempunyai dua 

sisi yaitu relevan dengan lingkungannya (relevance) dan patuh terhadap dasar 

pengetahuan yang ada (Rigor). Selain dari menggunakan kerangka berpikir hevner 

dkk, metode SEM juga digunakan sebagai metode statistik untuk mengevaluasi 

hipotesis dan model penelitian yang di usulkan. 
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Gambar 2.9  Kerangka Penelitian Cholid Fauzi 

(Sumber : Fauzi, 2015) 

 

2.11.2 Penelitian Oleh Romi 

Penelitian Romi (2011) merupakan penelitian yang menjelaskan sebuah 

model untuk melihat dampak dari budaya organisasi terhadap kesuksesan sistem 

informasi, namun tidak diuji secara empiris. Instrumen budaya organisasi 

berdampak pada dimensi keberhasilan sistem informasi dan untuk 

mengklarifikasikan berbagai konstruksi budaya organisasi dalam hal dampaknya 

terhadap keberhasilan sistem informasi. 

Tujuan dari penelitian yang di lakukan Romi adalah untuk memberikan 

pengetahuan tentang bagaimana keberhasilan SI dan budaya organisasi sebagai 

penentu keberhasilan. Model komprehensif yang disediakan untuk memungkinkan 

evaluasi keberhasilan sistem informasi bersama dengan budaya organisasi, maka 

evaluasi dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1. Apa dimensi keberhasilan Sistem informasi ? 

2. Apa dimensi budaya organisasi 
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3. Bagaimana dimensi keberhasilan sistem informasi bergantung pada 

buadaya organisasi dan  dimensinya? 

a. Model Penelitian Romi 

Pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan sistem informasi 

berdasarkan dimensi dari organisasi dan model Delon & Mclean, maka model 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

Gambar 2.10 The Research Detailed Model 

(Sumber :  Romi, 2011) 

Model tersebut dikembangkan berdasarkan konstruk dari model budaya 

organisasi sebagai variabel independen, dan dari model Delone & Mclean sebagai 

variabel dependen, dan model ini gunakan untuk menentukan bagaimana dampak 

dari budaya organisasi terhadap keberhasilan. 

2.11.3  Penelitian oleh Murahartawaty 

Penelitian oleh Murahartawaty (2013) mengkaji pengaruh budaya 

organisasi terhadap efektivitas implementasi sistem informasi. Kajian ini 

dilakukan untuk mengembangkan suatu budaya yang diperlukan secara silmultan 

untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai budaya yang sedang berjalan dengan menggunakan 

instrumen OCAI berdasarkan model CVF dan untuk mengetahui budaya yang 

diinginkan sebagai pedukung pengembangan kebijakan strategis terkait 

implementasi sistem informasi. 
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b. Model Penelitian Murahartawaty 

Pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan sistem informasi 

berdasarkan dimensi dari organisasi  menggunakan OCAI , CVF dan model Delon 

& Mclean, maka model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

Gambar 2.11 Model Penelitian Murhartawaty 

Penelitian ini menggunakan dua model acuan yaitu model CVF dan 

respesifikasi dari model Delone & Mclean untuk menilai atribut-atribut budaya 

organisasi yang secara signifikan mempengaruhi tingkat efektifitas implementasi 

sistem informasi yang mendefenisikan kriteria-kriteria kedalam enam kategori 

yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan sistem, 

kepuasan pengguna, dan manfaat- manfaat positif yang diperoleh. 

 

   


