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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sekarang berkembang dengan sangat 

pesat. Penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi media yang 

paling efektif untuk menyebarkan informasi dan mencari informasi dari berbagai 

sumber. Kebutuhan teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam 

kehidupan saat ini  di berbagai aspek seperti perusahaan, industri, pendidikan, 

medis, pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Sistem informasi merupakan 

salah satu penerapan teknologi informasi di banyak perusahaan sekarang ini untuk 

memudahkan dalam mengelola berbagai hal yang dibutuhkan dalam perusahaan 

itu sendiri. 

Salah satu perusahaan di Riau yang telah menerapkan penggunaan teknologi 

informasi  berupa sebuah sistem informasi adalah PT Taspen (Persero) KC 

Pekanbaru di JL. Jend. Sudirman, Pekanbaru. Taspen adalah salah satu badan 

usaha milik negara yang memiliki tugas untuk mengelola Program Asuransi Sosial 

yang terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Perserta 

Taspen terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat & Daerah, Pejabat Negara dan 

Pegawai BUMN/BUMD. Pada saat ini tercatat jumlah peserta Taspen di Riau 

sebanyak 100.841 peserta. Jumlah peserta Taspen semakin tahun semakin 

meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat banyak yang berfikiran untuk 

mengabdikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil, pejabat Negara dan pegawai 

BUMN/BUMD.  

Sistem  informasi di  PT Taspen (Persero) KC Pekanbaru adalah Application 

Core Busines atau Aplikasi Bisnis Inti yang berfungsi sebagai Sistem Informasi 

Pelayanan untuk memproses dan mensajikan klim peserta secara ontime dan real 

time. Sistem Informasi Pelayanan ini telah beroperasi sejak tahun 2011. Sistem ini 

terintegrasi dengan kantor pusat dan seluruh kantor cabang PT Taspen di 

Indonesia. Sistem yang berbasis desktop ini digunakan semua karyawan di PT 

Taspen (Persero) KC Pekanbaru yang sesuai dengan fungsi kerjanya masing-
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masing. Sistem ini mengolah data peserta pensiun dari tahun ke tahun baik yang 

aktif dan non aktif. Sistem ini juga memiliki peran masing-masing proses dalam 

setiap bidang di PT Taspen (Persero) KC Pekanbaru. Tidak hanya sistem 

informasi, sumber daya perusahaan juga harus dapat dikerahkan secara maksimal 

dan professional agar dapat mendukung keberhasilan PT Taspen. Sehingga salah 

satu penerapan dari sistem informasi ini dapat menjamin mutu dari PT Taspen 

(Persero) tersebut. Akan tetapi, dalam wawancara yang telah dilakukan dengan 

Bapak Dadang Hendrawan sebagai Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya 

Manusia penerapan sistem ini belum dapat termanfaatkan dengan baik sehingga 

akan mempengaruhi proses bisnis di PT Taspen (Persero) KC Pekanbaru. 

Dalam wawancara yang telah dilakukan, sistem ini juga melakukan 

pemeliharaan agar kinerja sistem selalu tetap optimal. Rentang waktu untuk 

pemeliharaan sistem yang dibutuhkan cukup lama yaitu selama satu hari dan 

sering kali dilakukan pada waktu kerja. Akan tetapi, bagian layanan pemeliharaan 

sistem pusat tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pemeliharaan dan waktu penyelesaiannya, sehingga berdampak kepada peserta 

yang telah datang untuk pengajuan klim pada PT Taspen KC Pekanbaru ini tidak 

dapat diselesaikan sebelum sistem kembali pulih.  

Sistem ini menggunakan jaringan berbasis intranet, Lintas Sarta dan Telkom 

sebagai vendor penyedia layanan jaringan telekomunikasi yang ada di PT Taspen 

KC Pekanbaru. Sistem ini menggunakan layanan dari Telkom, tetapi sering waktu 

timbul keluhan  dari user yaitu terputusnya link provider sehingga tidak dapat 

melakukan transmisi data peserta, transaksi beserta dokumentasi kepensiunan dari 

pusat ataupun sebaliknya. Maka yang terjadi adalah semua device yang 

mempunyai gateway yang menuju jalur dari provider terputus tersebut tidak bisa  

mengirimkan datanya. Intensitas terjadi kejadian ini terus berulang dan diatasi 

secara manual dimana pihak user di kantor pusat harus menghubungi pihak  

provider dan bagi perusahaan sangat dirugikan oleh pihak provider karena 

penangan perbaikan jaringan yang memakan waktu paling lama setengah hari jam 

kerja dan tidak bisa ditebak sewaktu-waktu bila terjadi putus jaringan, sehingga 

tidak sesuai dengan layanan yang dijanjikan oleh pihak provider dimana 
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pelanggan atau client dapat mengimplementasikan aplikasinya dengan baik. 

Dengan terjadi permasalahan ini organisasi tidak memberikan kompensasi yang 

layak dan sesuai kepada peserta.  

Selanjutnya, permasalahan yang muncul tidak adanya penanggung jawab 

sistem di kantor cabang. Penanggung jawab sistem ini berada dikantor pusat 

dibawah Divisi Teknologi Informasi. Pusat belum menerapkan fungsional secara 

khusus untuk sistem ini dikantor cabang. Setiap staff atau user cabang memiliki 

hak akses yang berbeda. Hak akses ditentukan oleh kepala cabang  dan kepala 

cabang mempunyai login sendiri dan punya wewenang untuk memilah-milah hak 

akses bagi para bawahannya, tetapi kepala cabang tidak ditunjuk sebagai 

penanggung jawab hanya sebagai user biasa yang mempunyai kelebihan. Semua 

staff dikantor cabang harus memhami sistem, ketika ada permasalahan semua staff 

harus bisa melakukan perbaikan dan analisa. Dalam kondisi yang ada di PT 

Taspen KC Pekanbaru, tidak semua staff yang bisa melakukan perbaikan atau 

analisa apabila terjadi permasalahan dan yang memiliki hak akses penuh pun tidak 

memahami sistem dengan secara keseluruhannya. Jika staff tidak dapat 

menanggulangi permasalahan mereka menyerahkan permasalahan pada staff IT, 

yang dimana didalam struktur organisasi di PT Taspen KC Pekanbaru tidak 

terdapat bidang IT. Staff IT yang dimaksud ini staff yang memiliki keahlian di 

bidang IT yang berada didalam bidang umum dan sumber daya, maka staff IT ini 

memiliki dua tugas tetapi yang tertera di struktur organisasi hanya satu dan 

kompensasi yang diterima pun hanya tugas yang sudah tertera. Dalam hal ini 

organisasi kurang memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia. 

Selanjutnya hasil observasi atau pengamatan sistem yang telah dilakukan di 

PT Taspen KC Pekanbaru, sistem tidak memiliki fasilitas petunjuk yang dapat 

memudahkan user dalam menggunakan sistem dan fitur ubah password yang tidak 

berfungsi. Peneliti juga mengamati pengguna sistem, hasil yang didapat adalah 

sebagian karyawan tidak memiliki keterampilan yang baik dalam menggunakan 

sistem. Permasalahan seperti ini terjadi dikarenakan kurangnya pelatihan yang 

dilakukan oleh pusat untuk berjalannya sistem ini, pelatihan pernah dilakukan 

sekali selama pengimplementasian sistem ini.  
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Dari permasalahan diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi 

penerapan sistem informasi untuk mengetahui bagaimana manfaat yang didapat 

dan ditinjau dari segi pengguna, organisasi dan teknologi. Metode yang akan 

digunakan adalah HOT (Human Organization Tecknology) fit model. HOT fit 

model merupakan evaluasi sistem yang lengkap dan sesuai dengan kondisi 

permasalahan di PT Taspen (Persero) KC Pekanbaru. HOT fit model juga 

menempatkan komponen penting dalam sistem informasi ini yaitu manusia, 

organisasi dan teknologi dan kesesuaian hubungan di antaranya. Komponen 

manusia dinilai dari siapa pengguna dan kepuasan pengguna. Komponen 

organisasi dilihat dari lingkungan organisasi dan struktur organisasi. Komponen 

teknologi terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan. 

Sehingga, hasil evaluasi yang didapat digunakan sebagai acuan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan teknologi informasi serta dapat mendukung 

tujuan, visi dan misi PT Taspen (Persero).  

Dari penjabaran diatas maka peneliti akan membuat penelitian ini dengan 

judul “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Dengan 

Menggunakan HOT (Human Organization Tecknology) Fit Model”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu 

bagaimana mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Pelayanan dengan 

menggunakan HOT (Human Organization Tecknology) fit model di PT Taspen 

(Persero) KC Pekanbaru. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan permasalahan tidak keluar dari topik penelitian, maka 

ditetapkan batasan dalam mengkaji permasalahan. Batasan untuk penelitian ini 

adalah : 

1. Responden dari penelitian ini adalah karyawan PT Taspen (Persero) KC 

Pekanbaru sebanyak 40orang. 

2. Konstruk pada penelitian ini adalah : 

a. Kualitas Sistem (System Quality) 
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b. Kualitas Layanan (Service Quality) 

c. Pengguna Sistem (System Use) 

d. Kepuasaan Pengguna (User Statifaction) 

e. Sturktur Organisasi  

f. Manfaat (Net Benefit) 

3. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan smarthPLS3. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menemukan faktor yang signifikan berpengaruh antara faktor manusia, 

organisasi dan teknologi yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi 

Pelayanan di PT Taspen (Persero) KC Pekanbaru. 

2. Memberikan saran (rekomendasi) yang dapat dijadikan solusi dari 

permasalahan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui manfaat yang didapat dalam penerapan Sistem 

Informasi Pelayanan. 

2. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas dari 

penerapan Sistem Informasi Pelayanan. 

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 menjelaskan latar belakang dari pemilihan topik, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini, diantaranya tentang HOT (Human 

Organization Tecknology) fit model. 



6 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dalam proses 

penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis yang dilakukan dan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan pada PT Taspen (Persero) KC 

Pekanbaru. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan 

pada penelitian ini dan saran yang diajukan agar penelitian ini 

dapat  berkembang. 

 


