
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan di zaman 

modern ini. Manusia menggunakannya untuk memfasilitasi, yang fungsinya 

hampir semua tentang kehidupan saat ini. Dengan bantuan teknologi informasi 

user dapat memperoleh informasi mengenai sosial, bisnis dan sejenisnya yang 

saling terhubung dalam suatu ikatan yang disebut organisasi (Biadacz, 2015). 

Setiap organisasi tidak terkecuali organisasi tersebut dalam suatu instansi 

telah menfaatkan teknologi informasi dalam proses bisnisnya yang berusaha untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi dengan 

mengimplementasi sebuah sistem informasi. Namun, sering kali terjadi kegagalan 

dalam pemanfaatan sistem informasi yang didominasi oleh faktor manusia seperti 

tidak cocok dengan budaya kerja atau budaya organisasi baru,etika dan kebijakan 

dengan penggunaan sistem informasi serta adanya keterbatasan keahlian 

(Muhartawaty, 2013).  

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan merupakan pusat sarana 

yang meliputi tentang unsur penunjang tugas tertentu pada pemerintah Provinsi 

Riau dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau dibentuk dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Riau yang tertuang dalam pasal 56. Sebagai instansi yang berada 

di bawah naungan aparatur pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian 

daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang 

yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah 

dalam rangka dekonsentrasi.  
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Dalam menjalankan tugasnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Provinsi Riau telah menerapkan sistem informasi untuk mendukung tercapainya 

tujuan organisasi dengan lebih cepat, efektif dan efesien. Penerapan teknologi 

informasi dalam sistem pemerintahan merupakan upaya yang perlu didukung oleh 

perubahan pola pikir pegawai. Perubahan pola pikir serta pola laku kerja tersebut 

tentu bukan pekerjaan yang mudah di tengah sistem kerja yang menggunakan cara 

manual. Kesesuian antara budaya teknologi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

anggota organisasi akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong 

individu untuk bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, manajemen yang baik dan strategi dalam membangun budaya 

kerja baru perlu dilakukan secara bertahap. 

Salah satu sistem informasi yang dimaksud adalah Sistem Manajemen 

Aparatur Responsif Dan Terpadu (SMART) Aparatur Sipil Negara (ASN). Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau telah membangun dan 

mengembangkan SMART ASN sebagai media pelayanan, pengawasan dan 

pengendalian administrasi kepegawaian. Secara umum, SMART ASN merupakan 

istilah yang merujuk pada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang 

pemerintahan secara efektif. Kepala BKP2D Provinsi Riau, Asrizal mengatakan 

sistem ini sudah berjalan sejak tahun 2014. User dari sistem SMART ASN ini 

adalah seluruh pegawai ASN di Provinsi Riau, yang saat ini jumlahnya mencapai 

16.000 orang dari 42 SKPD serta 84 orang admin per SKPD, akan tetapi disini 

penulis membatasi dalam penelitian ini hanya berfokus pada user pegawai di 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau yang berjumlah 70 orang 

dengan admin global yang berjumlah 3 orang. SMART ASN memuat database 

kepegawaian yang up-to-date sebagai media data sharing bagi instansi dan 

stakeholders yang merupakan implementasi Riau Go IT dan UU Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN. 

Untuk prosedur SMART ASN ini, data seluruh pegawai sudah mempunyai 

akun untuk login kedalam sistem ini, pegawai tersebut menginput data 

kepegawaiannya di sistem, dan mengantarkan dokumennya. Kemudian tim dari 

BKD melakukan verifikasi dari data yang ada di sistem dan dokumen, selanjutnya 
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diberi barcode dan qrcode yang kemudian dilakukan proses scanning. Cakupan 

data pada SMART ASN ini seperti Data Pokok Kepegawaian (Core Data), Data 

Riwayat (Historical Data), Data Sosial Ekonomi (Kesejahteraan) PNS, Self 

Assessment (Competency and potency Individual), Lainnya (stakeholder PNS). 

Fasilitas SMART ASN antara lain merupakan sistem aplikasi untuk kenaikan 

pangkat, sistem aplikasi untuk pensiun, sistem aplikasi untuk mutasi kepegawaian 

lainnya, sistem aplikasi pengkodean dokumen pegawai (Sumber: Wawancara 

Admin Global SMART ASN). Dalam penerapan SMART ASN ini terdapat 

masalah dalam proses pengimplementasiannya, kegagalan implementasi 

didominasi oleh faktor pengguna. 

Dari segi sistem, database dalam penerapan SMART ASN yang 

digunakan sebagai dasar dasar data pegawai pada SMART ASN sangat jarang di-

update secara berkala. Dari segi keterlibatan, terdapat interaksi pegawai terhaap 

SMART ASN tersebut seperti tidak cocok dengan budaya kerja yang ada, seperti 

adanya keterbatasan keahlian sehingga pegawai mengalami kesulitan untuk 

beradaptasi dengan sistem dikarenakan kebanyakan pegawai berusia lebih dari 35 

tahun. Dari segi pengorganisasian, kurangnya koordinasi dari pimpinan dan 

lemahnya pengaturan dalam menggunakan SMART ASN yang ditunjukkan 

dengan tidak adanya tindakan tegas dari pimpinan kepada pegawai dalam 

penerapan IT. 

Dari segi pengarahan, yaitu kurangnya bimbingan atau pelatihan yang 

dapat menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai menggunakan SMART ASN 

dalam proses input rekap data kepegawaian sehingga dampak yang terjadi adalah 

yaitu pegawai mengalami kesulitan dalam melakukan pengembangan sistem yang 

memakan waktu lebih lama terhadap pekerjaan pegawai dalam penggunaan sistem 

dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. 

Banyaknya gejolak budaya dan pertentangan yang timbul sebagai dampak 

dalam penerapan sistem baru dan pengkoordinasinya yang memerlukan 

penyesuaian menuju keseimbangan budaya baru. Berdasarkan permasalah 

tersebut, jika dilihat dari budaya organisasi yang terbentuk, maka budaya yang 

terdapat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau masih cenderung 
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dikategorikan lemah dan akan sulit dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan secara 

efektif dan efesien yang mana diharapkan dapat bertanggung jawab, disiplin serta 

taat terhadap sistem atau aturan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan serta evaluasi 

yang baik terhadap masalah teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari manusia 

dan organisasi itu sendiri, karna organisasi merupakan suatu sistem dimana 

menjadi penting dalam penerapan teknologi informasi, sehingga tercipta kinerja 

yang baik dan sesuai dengan visi misi organisasi. 

Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan,menganalisis,dan menyajikan 

informasi yang bermanfaat mengenai objek dalam menilainya dengan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk 

mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2011). 

Adapun Sarplin menyatakan budaya organisasi merupakan suatu sistem 

nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi 

dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku 

organisasi (Sutrisno, 2011).  

Pengukuran budaya organisasi diperlukan untuk mencerminkan ke arah 

mana budaya organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau 

dikelompokkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model dimensi 

budaya Hofstede. Pada VSM 13 Hofstede memperkenalkan 6 dimensi budaya 

yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan budaya nasional suatu 

masyarakat.untuk menguji hubungan antara 6 dimensi budaya (Perdhana, 2015).  

Adapun 6 dimensi budaya tersebut yaitu Jarak kekuasaan (Power 

Distance), Kecendrungan dari masyarakat (Individualisme vs. Kolektivitas), Nilai-

nilai yang dominan (Maskulinitas vs. Feminitas), Ketidakpastian (Uncertainty 

Avoidance), Orientasi jangka panjang vs. Orientasi jangka pendek, 

Pengikutsertaan (indulgence) vs Pengekangan (restraint) pada Pegawai Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Dengan begitu diharapkan seluruh 

komponen dapat mengetahui budaya yang sedang berjalan sehingga seluruh 

komponen yang terkait dapat mewujudkan penerapan IT yang lebih terarah. 

Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh (Afaneh,2014) 

menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi dampak dimensi budaya menurut 
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model Hofstede pada Universitas Swasta Yordania, dilakukan evaluasi budaya 

organisasi dengan metode yang menghasilkan profil budaya saat ini dan profil 

budaya yang diharapkan di masa mendatang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Evaluasi Budaya Organisasi 

dalam Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Aparatur Responsif Dan Terpadu 

(SMART) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Provinsi Riau Menggunakan Metode Hoftstede”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah “bagaimana mengevaluasi 

budaya organisasi dalam penerapan aplikasi Sistem Manajemen Aparatur 

Responsif dan Terpadu (SMART) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau menggunakan metode Hoftstede?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang 

semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengevaluasi budaya organisasi terhadap penerapan 

aplikasi SMART ASN pada proses penginputan rekap data 

kepegawaian. 

2. Instrumen yang digunakan untuk mengukur budaya organisasi adalah 

Hofstede (VSM 13) 

3. Analisis proses bisnis pada BKD Provinsi Riau terletak alur proses 

penggunaan SMART Data pada sistem SMART ASN di BKD 

Provinsi Riau  

4. Jumlah responden pada penelitian ini adalah berjumlah 55 responden 

yang memiliki hak akses sistem SMART ASN, yang terdiri dari 35 

orang SUB bagian kepegawaian dan umum, 9 orang sub bagian 
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perencanaan program, 2 orang sub bidang jabatan fungsional dan 9 

orang sub bidang sistem manajemen informasi kepegawaian. 

5. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability 

sampling yaitu sampel jenuh. 

6. Penelitian ini menggunakan Eight Imperatives sebagai langkah 

strategis penerapan teknologi informasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan karakteristik individu pada dimensi hofstede 

menggunakan model Value Survey Module (VSM 13) terhadap 

penerapan aplikasi SMART ASN. 

2. Menghasilkan rekomendasi langkah strategis terhadap pihak Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau dalam pemanfaatan 

aplikasi SMART ASN untuk mendukung penerapan E-Government. 

1.5       Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui hasil karateristik individu terhadap budaya 

organisasi menggunakan Values Survey Module (VSM 13) terhadap 

penerapan aplikasi SMART ASN. 

2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu management 

dalam mengambil keputusan perbaikan kinerja pegawai dalam 

penerapan SMART ASN pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Provinsi Riau. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi dari laporan tugas 

akhir yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup kajian, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian, serta penelitian sebelumnya yang sejenis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan serta metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan untuk 

mendapatkan pemecahan masalah dan pemaparan hasil pengolahan 

data analisis yang dilakukan beserta hasilnya terhadap evaluasi 

budaya organisasi terhadap aplikasi SMART ASN bagi pihak Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah 

dibahas dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya 

diperlukan. 


