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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Implementasi suatu teknologi informasi selalu berhubungan dengan 

penerimaan pengguna. Sejauh mana pengguna dapat menerima dan memahami 

teknologi tersebut adalah hal penting untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan 

dari implementasi tersebut. Penerimaan pengguna atau lebih dikenal dengan nama 

user acceptence  dapat didefinisikan sebagai keinginan sebuah kelompok user 

dalam memanfaatkan teknologi informasi yang didesain untuk membantu 

pekerjaan mereka. Kurangnya user acceptance akan sangat berpengaruh terhadap 

kesuksesan implementasi teknologi informasi oleh karena itu, user acceptence 

harus dipandang sebagi faktor sentral yang akan menentukan sukses atau tidaknya 

implementasi dari suatu teknologi informasi. 

 Teknologi informasi juga diterapkan di Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Riau guna untuk mencapai visi, misi serta tujuan. Badan Pusat Statistik 

adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang 

dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 

Tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan 

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan UU ini yang 

ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama 

Biro Pusat Statistik diganti menjadi BPS. BPS berkomitmen untuk memperkuat 

landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan 

statistik yang efektif dan efisien. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan 

profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan 

perstatistikan Indonesia. 

Dengan demikian salah satu pendukung pencapaian tersebut adalah 

tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat sehingga pelaksanaan 

misi tersebut lebih efekif dan efesien. Untuk mempermudah pengelolaan data dan 

informasi perlu dibangun suatu sistem informasi manajemen kepegawaian. Sistem 
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Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) adalah sistem informasi yang 

terbangun dalam suatu database untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan 

kepegawaian pada BPS Provinsi Riau secara efektif dan efesien. SIMPEG dapat 

mengahasilkan suatu platform data dan informasi yang memungkinkan 

dihasilkannya output laporan yang berguna untuk kepentingan manajerial, dengan 

demikian, pengambil keputusan dapat mengolah informasi tersebut menjadi bahan 

untuk pengambilan keputusan yang valid dan akurat, maka sistem informasi 

terpadu yang meliputi pendataan pegawai, pengelolaan data, prosedur, tata kerja, 

sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi 

yang cepat, lengkap, dan akurat guna mendukung administrasi kepegawaian yang 

telah bisa diakses melalui jaringan internet. Adapun manfaat dari SIMPEG antara 

lain ialah mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi. Setiap 

pegawai mempunyai data elektronik yang dapat diakses secara online. Pelacakan 

informasi data pegawai akan mudah dan cepat. 

Namun permasalahan yang terjadi di BPS Provinsi Riau yaitu masih 

banyaknya pegawai yang belum memahami tentang cara menggunakan SIMPEG, 

hal ini ditandai dengan banyaknya pegawai yang masih mendatangi operator 

untuk mengubah data, mengusulkan data ataupun yang lainya yang ada pada 

SIMPEG, yang pada dasarnya bisa dilakukan sendiri dimanapun dan kapanpun 

karena sudah berbasis online. Kemudian data yang dihasilkan masih ada yang 

tidak valid karena masih ada pegawai yang belum melakakukan update data ke 

SIMPEG. Selain itu masih kurangnya pelatihan atau pengenalan cara penggunaan 

SIMPEG, pegawai hanya diberikan sosialiasi diawal diterapkannya SIMPEG dan 

diberikan buku panduan cara penggunaaan SIMPEG berbasis online. 

Menyikapi permasalahan tersebut, perlu studi untuk menganalisis 

mengenai penerimaan teknologi  SIMPEG yang ada pada BPS Provinsi Riau dari 

segi perilaku penggunaannya sehingga dapat diketahui permasalahan-

permasalahan dalam proses penerimaan teknologi serta perlunya mengetahui 

model penerimaan teknologi bagi pengguna sebuah sistem di BPS Provinsi Riau 

untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam perbaikan kinerja pegawai dalam 

menggunakan SIMPEG. 
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Untuk melakukan analisis tersebut dapat digunakan pendekatan Unified 

Teory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang merupakan sebuah 

model untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. 

Model UTAUT merupakan model penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh 

Vankatesh, at al. (2003) dengan mengombinasikan delapan model penerimaan 

teknologi lainya yaitu TRA, TAM, TPB, kombinasi TAM dan TPB, SCT, DTPU 

dan MPCU. Model ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan individu terhadap teknologi informasi. Pada model UTAUT terdapat 

empat konstruk atau variabel yang menjadi faktor penentu langsung yang bersifat 

signifikan terhadap prilaku penerimaan maupun penggunaan teknologi. Keempat 

variabel tersebut adalah harapan akan kinerja (performance expectancy), 

harapanakan usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social influence), dan 

kondisi pendukung (facilitating conditions). Keempat faktor tersebut dimoderasi 

oleh faktor jenis kelamin (gender), usia (age), pengalaman (experience) dan 

kesukarelaan menggunakan (voluntariness of use). Studi empiris yang 

mengadopsi model ini telah banyak dilakukan, dan mendapatkan temuan yang 

beragam. 

 Dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian Vivi Wahyuni telah 

melakukan evaluasi Sistem Informasti Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di 

Rumah Sakit Arifin Achmad Pekanbaru dengan menggunakan metode UTAUT. 

Adapun variabel yang digunakan yaitu: performance expectancy, effort 

expectancy, social influence, dan facilitating condition. Teknik analisis yang 

digunakan oleh Vivi Wahyuni adalah Regresi Linear Berganda. SIMRS ini 

diwajibkan oleh pemerintah untuk diterapkan disetiap Rumah Sakit Pemerintahan. 

Sesuai UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 52 ayat 1. Belum 

pernah adanya penelitian yang membandingkan metode yang sama terhadap 

penerapan dua sistem yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan 

metode UTAUT dalam menganalisis penerimaan pengguna SIMPEG dan SIMRS, 

dalam menganalisis penerimaan SIMPEG peneliti menggunakan empat variable 

yaitu: performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating 

condition. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. 
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 Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Perbandingan Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Manajemen 

Menggunakan Metode UTAUT”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, “Bagaimana Menganalisis Perbandingan 

Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Metode 

UTAUT”. 

1.3 Batasan Masalah 

Perlu batasan yang akan di bahas dan diteliti agar penelitian dapat terarah. 

Adapun batasan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang masalah adalah: 

1) Analisis dilakukan menggunakan 4 variabel UTAUT, yaitu 

ekspektansi kinerja (performance expectancy), ekspektansi usaha 

(effort expectancy), pengaruh sosial (social influence) dan kondisi-

kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions). 

2) Responden dalam penelitian ini adalah pengguna SIMPEG di BPS 

Provinsi Riau. 

3) Pengolahan data menggunakan Regresi Linear Berganda. Dengan 

menggunakan tools SPSS 23.0 for Windows. 

4) Analisis perbandingan sistem informasi manajemen menggunakan 

Analisis Faktor. Dengan menggunakan tools SPSS 23.0 for Windows. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1) Untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap SIMPEG 

dan SIMRS berdasarkan 4 variabel UTAUT. 

2) Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 

penerimaan sistem informasi.  

3) Untuk membandingkan variabel yang memiliki hubungan antar setiap 

variabel penelitian yang ada pada SIMPEG dan SIMRS.  
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1.5 Manfaat  

 Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini bagi instansi adalah sebagai 

berikut: 

1) Dapat mengetahui masalah atau penghambat dalam penerapan 

SIMPEG pada proses penerimaan pegawainya. 

2) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan 

sistem informasi manajemen pegawai sehingga dapat menentukan 

tindakan dalam pengambilan keputusan. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian tugas akhir ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari 

jurnal, buku serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai 

landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang analisis mengenai tingkat penerimaan 

pengguna SIMPEG BPS Provinsi Riau  dan SIMRS RSUD Arifin 

Achmad dengan melakukan analisis regresi linear berganda untuk 

mengetahui pengaruh setiap variabel yang ada pada penelitian ini. 

Serta melakukan analisis perbandingan dengan menggunakan 

analisis faktor untuk mengetahui keterkaiatan atau hubungan antar 
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setiap variabel penelitian. Serta membandingkan tingkat 

penerimaan SIMPEG dan SIMRS. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, kepada Program 

Studi Sistem Informasi, maupun untuk penulis.  


