
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor fundamental dalam 

meningkatkan daya saing, sehingga budaya organisasi menjadi salah satu faktor 

kunci utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya (Wibowo, 2010). Budaya organisasi dapat dianalisis pada 

beberapa tingkatan yang berbeda, dimulai dengan artefak yang visibel-lingkungan 

yang dibangun organisasi, arsitekturnya, teknologi informasi dan lainnya (Schein, 

2003). Dalam menganalisis teknologi informasi, perlu diperhatikan komponen lain 

seperti proses, prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, manajemen, 

budaya organisasi dan komponen lainnya sebagai salah satu kunci keberhasilan dari 

suatu organisasi dalam kaitannya dengan customer satisfaction (Sidh, 2013).  

Dalam model DeLon dan McLean suatu sistem dikatakan berhasil jika 

pengguna puas dengan sistem tersebut dikarenakan kepuasan pengguna merupakan 

elemen yang sangat penting dalam mengukur kesusksesan implementasi sistem 

informasi (Murahartawaty, 2013). Perkembangan teori sistem informasi dalam 

mengukur pengguna suatu sistem informasi dapat ditelusuri dari cognitive 

behavioral model yaitu model theory of reasoned action (TRA) oleh Fishbein & 

Ajzen (1975), yang kemudian technology acceptance model (TAM) oleh Davis 

(1986) yang merupakan variasi dari TRA (Sidharta & Sidh, 2014). Perkembangan 

selanjutnya oleh Venkatesh et al, (1996) dan theory of planned behavior (TPB) oleh 

Ajzen (1991) dalam Sidharta & Sidh (2013) yang kemudian dikembangkan menjadi 

model end-user computing statisfaction (EUCS) oleh Doll & Torkzadeh’s (1998) 

dan dikombinasikan dengan teori pemasaran oleh Chin & Lee (2000) dijelaskan 

dalam papernya Boy dan Iwan (2015). 

Secara umum kepuasan penguna merupakan ukuran kesuksesan sistem 

informasi. Kepuasan para pengguna mencerminkan seberapa jauh pengguna 

percaya pada suatu sistem informasi yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan 

informasi mereka, atau kepuasan pengguna menggambarkan bagaimana penguna 
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memandang sistem informasi secara nyata (Guimaraes, et al.,2003). Masalah yang 

biasanya terjadi dalam suatu sistem informasi yang terkomputerisasi adalah tidak 

kompatibelnya sistem dengan proses bisnis dan informasi yang diperlukan 

organisasi (Subramanyam, 1996). Kesulitan teknis yang mengganggu dalam 

software, masalah interfacing dalam sistem, dan kesulitan dalam hardware dapat 

membuat pemakai frustrasi dan menurunkan tingkat kepuasan pemakai 

(Istianingsih dan Wijanto, 2008).   

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau) sebagai 

organisasi publik yang telah mengalami perubahan secara institusi, memantapkan 

slogan universitas sebagai kampus islami madani. Dengan karekteristik dan 

kekhasaan yang dimilikinya Uin Suska Riau mencanangkan World Class 

University. Tentu saja untuk mewujudkan terciptanya World Class University Uin 

Suska Riau menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk menyampaikan 

segala informasi. Pada tahun ajaran 2013/2014 Civitas Akademik Fakultas pada 

Uin Suska Riau mulai menggunakan sistem informasi SIASY (Sistem Informasi 

Administrasi Surat Menyurat) pada sistem SIASY tersebut akan memberikan 

pelayanan prima kepada seluruh mahasiswa perfakultas dalam pengurusan surat-

surat keterangan yang dibutuhkan. Pada sistem SIASY terdapat beberapa menu 

diantaranya: Beranda, Profil Mahasiswa, Buat Surat, Kotak Saran, Blanko 

Dokumen, dan Logout.  

Sistem SIASY  sudah ada untuk setiap fakultas yang ada di Uin Suska Riau, 

namun penerapannya belum seluruh fakultas dikarenakan sarana dan prasarana 

pendukung belum memadai. Salah satu fakultas yang sudah menerapkan sistem 

SIASY adalah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang sudah sejak tahun 2016 

mulai mengoptimalkan penggunaan sistem SIASY untuk mengurus administrasi 

surat-menyurat. Dengan adanya sistem SIASY Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi untuk pengurusan surat keterangan aktif kuliah dan berkelakuan baik, 

surat tidak menerima beasiswa, surat pra riset, surat izin penelitian dan pengambilan 

data tugas akhir, surat izin riset (perpanjangan), surat pembimbing, surat 

pembimbing (perpanjangan), surat keterangan bebas pustaka, surat keterangan 

lulus, surat keterangan mahasiswa, surat keterangan masih kuliah, surat observasi 
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mata kuliah, dan surat pernyataan pernah kuliah sudah menggunakan system 

(http://siasy.uin-suska.ac.id/fdik/). 

Setelah menerapkan sebuah sistem informasi, menjadi hal yang penting bagi 

suatu perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan penerapan sistem informasi 

tersebut. Salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan penerapan 

suatu sistem adalah kepuasan pengguna akhir sistemnya (Subiyakto et al., 2016). 

Kesiapan penerapan sistem informasi dianggap sebagai sebuah kecenderungan 

untuk merangkul orang lain agar menggunakan teknologi baru guna mencapai suatu 

tujuan bersama di rumah maupun di tempat kerja  berdasarkan bagaimana sebuah 

teknologi dapat dimanfaatkan dan diterima oleh pengguna akhir (Parasuraman, 

2000). Pengukuran kualitas sebuah sistem yang sedang berjalan, mengharuskan 

organisasi untuk mengetahui bagaimana  kepuasan pengguna sebagai umpan balik 

dalam rangka mengembangkan sistem informasi tersebut (McLeod, 1996).  

Secara praktis melalui studi pendahuluan, peneliti menemukan bahwa 

sistem SIASY secara keseluruhan belum dievaluasi faktor kepuasan berdasarkan 

persepsi penggunanya dikarenakan sistem SIASY baru diresmikan pada tahun ajaran 

2013/2014. Oleh karena itu sampai saat ini belum ada laporan yang dapat 

menggambarkan seberapa besar kepuasan pengguna saat menggunakan sistem. 

Selain itu, sejak pengimplementasiannya tahun 2015 di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Uin Suska Riau, masih ditemukan beberapa masalah pada SIASY 

seperti beberapa fungsi yang belum berjalan maksimal yang mengakibatkan 

terkendalanya efektifitas suatu sistem, fungsi- fungsi yang belum berjalan 

maksimal dikarenakan belum maksimalnya suatu menu pada sistem.  

Permasalahan yang didapatkan melalui hasil wawancara yang dilakukan 

pada tanggal 25 Oktober 2018  dengan beberapa mahasiswa di Fakultas Dakwah 

dan Ilmu komunikasi Uin Suska Riau terdapatnya kendala pada sistem SIASY yaitu 

dari segi content (isi) pada sistem SIASY  belum sesuai kebutuhan karena 

kecendrungan mahasiswa untuk menggonta-ganti informasi menjadi lebih sering 

karena pada menu profil mahasiswa yang sudah langsung terintegrasi dengan iRaise 

tetapi masih belum memuaskan, karena jika mahasiswa melakukan perubahan pada 

profil di iRaise secara otomatis belum terhubung ke sistem SIASY, namun pada 

http://siasy.uin-suska.ac.id/fdik/
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sistem SIASY jika mahasiswa (pengguna) melakukan perubahan informasi pada 

bagian profil mahasiswa sudah bisa langsung terganti tetapi tidak terhubung juga 

ke sistem iRaise. Menurut O’Brien dan Marakas (2009), Data yang disajikan di 

dalam sistem mempunyai tingkat keakuratan dan konsistensi yang sangat rendah. 

Informasi di dalam hal-hal tertentu akan membingungkan, sulit dipahami, dan tidak 

akurat penyajiannya dalam hal penggunaannya untuk tujuan dalam organisasi. 

Kendala dari segi accurasy (keakuratan) adalah dimana link atau menu yang 

diklik sering terjadi kesalahan atau error yang terdapat dalam salah satu menu yaitu 

menu centang pada pemilihan surat yang akan diurus, dimana menu ini digunakan 

untuk memilih surat yang akan diurus pada sistem SIASY sehingga  kecendrungan 

user lebih memilih melakukan pembuatan surat- menyurat secara manual yang 

berdampak buruk bagi user. Adanya fasilitas menu yang tersedia pada sistem 

informasi SIASY tidak semua difungsikan dengan optimal oleh para pengguna 

informasi dikarenakan fungsi menu-menu pada sistem SIASY belum sepenuhnya  

user friendly, yang mengakibatkan kurang efektif dan fleksibelnya kegunaan sistem 

bagi pengguna sistem informasi SIASY. 

Kendala dari segi ease of use (kemudahan dalam penggunaan) sistem 

informasi SIASY cendrung dinilai kurang memuaskan dan memakan waktu yang 

lama oleh pengguna karena sistem informasi SIASY yang digunakan oleh 

mahasiswa belum terhubung dengan admin yang menyulitkan mahasiswa dalam 

melakukan pengaduan mengenai kesalahan dalam mengurus surat, sehingga 

apabila sistem informasi SIASY ini terhubung pada admin untuk melakukan 

pengaduan terkait suatu permasalahan, sehingga pengguna tidak harus melakukan 

perbaikan terhadap suatu kesalahan secara face to face  dengan admin. Menurut 

O’Brien dan Marakas (2009), Jika informasi tidak disediakan secara efisien dan 

cepat maka proses informasi pada sistem tidak akan berjalan dengan baik. Sistem 

operasi komputer yang tidak berjalan dengan baik dalam penyajian data dan 

informasi mengakibatkan pengulangan serta penundaaan-penundaan dan akhirnya 

tidak dapat memenuhi jadwal penyampaian informasi. 

Kendala dari segi format (tampilan) sistem SIASY kecendrungan mahasiswa 

sering merasa bosan karena mahasiswa (user) merasa kurang puas dengan tampilan 
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dari sistem disebabkan desain dari tampilan sistem informasi SIASY kurang menarik 

dan memiliki layout yang tidak teratur. Menurut O’Brien dan Marakas (2009) 

Informasi tidak di sediakan secara cepat atau tersaji dalam sebuah format yang tidak 

dipahami oleh pengguna. Ketidakpahaman pengguna dengan teknis penggunaan 

sistem informasi sering kali menjadi sangat kompleks. Jika desain dari sebuah 

Sistem informasi tidak sesuai dengan budaya, struktur dan tujuan organisasi, maka 

sistem informasi tersebut dikatakan gagal. 

Sedangkan kendala dari segi timelines (ketepatan waktu) terdapatnya 

kecendrungan mahasiswa yang tidak sabar untuk melakukan kepengurusan surat-

menyurat secara manual dikarenakan memakan waktu yang lama serta diharuskan 

untuk mengambil dan mengisi borang surat secara manual  membuat mahasiswa 

enggan untuk mengurus surat-menyurat yang dibutuhkannya yang dapat 

mengakibatkan mahasiswa cendrung melakukan pembuatan surat-menyurat diakhir 

waktu karena sistem yang diterapkan dalam SIASY  belum menerapkan menu untuk 

disposisi surat yang mengakibatkan ketidaktahuan informasi dimana posisi surat 

yang akan diurus, pemberitahuan surat keluar (keluaran surat pada sistem) yang 

belum ada juga berdampak pada efisiensi sistem yang kurang maksimal.  

Informasi mempunyai tiga kualitas informasi, antara lain: Accurate yaitu 

Informasi harus bebas dari kesalahan kesalahan dan tidak menyesatkan, dalam hal 

ini informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Timeliness yaitu Informasi 

yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang/lama 

tidak akan memiliki nilai lagi karena informasi merupakan suatu landasan dalam 

mengambil sebuah keputusan di mana bila mengambil keputusan terlambat maka 

akan bersifat fatal untuk organisasi. Relevance yaitu Informasi harus mempunyai 

manfaat untuk pemakainya, dimana relevansi informasi untuk tiap-tiap individu 

berbeda tergantung pada yang menerima dan yang membutuhkan. Nilai informasi 

di tentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya. Suatu informasi di katan bernilai 

apabila manfaatnya lebih efektif di bandingkan dengan biaya mendapatkanya 

(Mustakini, 2009). 

Sehubung dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan kajian analisis budaya 

organisasi dengan tujuan sistem dapat berjalan dengan baik dan membentuk suatu 
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kerangka kerja yang berguna untuk memetik manfaat dan menghindari resiko 

dalam era informasi. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Surya Viddiany (2016) dengan judul “Analisis Tipe Budaya Organisasi 

Terhadap Penerapan E-Office” yang dilakukan pada Dinas Komunikasi Informatika 

dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau dengan hasil penelitiannya 

menunjukkan budaya hierarki dan budaya clan bersifat sebagai kekuatan dalam 

mencapai efektifitas implementasi sistem, selanjutnya penelitian Murahartawaty 

(2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Budaya Organisai Terhadap Efektivitas 

Implementasi Sistem Informasi” yang dilakukan pada Perguruan Tinggi XYZ di 

Bandung dengan hasil penelitiannya menunjukkan budaya market dan adhokrasi 

bersifat sebagai kelemahan (liabilities) dalam mencapai efektifitas implementasi 

sistem.  

Sehingga diperlukannya metode Organization Culture Assessment 

Instrument (OCAI) untuk mengukur budaya organisasi dan Metode End User 

Computing Satisfaction (EUCS) sebagai metode pengukuran kepuasan pengguna 

sistem. OCAI merupakan instrument budaya organisasi saat ini dan masa yang akan 

datang yang dikembangkan oleh Cameron dan Quinn pada tahun 1999. Pendekatan 

Cameron dan Quinn dalam menganalisis budaya organisasi berdasarkan kerangka 

persaingan nilai dimana klasifikasi budaya terbagi menjadi 4 kuadran tipe budaya 

yang dominan yaitu budaya klan (Clan Culture), budaya pasar (Market Culture), 

budaya hierarki (Hierarki Culture), budaya adhokrasi (Adhocracy Culture). Metode 

End User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur tingkat 

kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara 

harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi.  

Definisi End User Computing Satisfaction (EUCS) dari sebuah sistem 

informasi adalah evaluasi secara keseluruhan dari para pengguna sistem informasi 

yang berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut (Doll, 

1988 dan Torkzadeh, 1991). Evaluasi dengan menggunakan model ini lebih 

menekankan kepuasan (satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknologi, 

dengan menilai format (isi), accuracy (keakuratan), content (tampilan), ease of use 

(kemudahan) dan timeliness (ketepatan waktu) dari sistem. Peneliti-peneliti 
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sebelumnya telah banyak menggunakan End User Computing Satisfaction (EUCS) 

untuk berbagai macam kasus, seperti: (1) sistem OPAC (Nurmaini dan Cici, 2016); 

(2) Sistem pembuatan E-ktp (Novia dkk., 2018); (3) Sistem Informasi Akademik 

(Boy dan Iwan, 2015) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melakukan analisis faktor-

faktor budaya yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi SIASY Uin Suska Riau. Dari penelitian ini akan diperoleh budaya 

organisasi dominan yang sedang berjalan dan yang diharapkan serta model 

pengaruh budaya terhadap kepuasan pengguna sistem informasi SIASY di Uin 

Suska Riau. Hasil penelitian ini dapat digunakan Uin Suska Riau untuk 

meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi serta 

sebagai pengambilan keputusan apakah budaya organisasi yang berjalan perlu 

diubah atau dipertahankan. Judul penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah “Analisis 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem SIASY 

Uin Suska Riau Menggunakan Metode OCAI dan EUCS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini  apakah budaya organisasi 

mempengaruhi kepuasan pengguna sistem SIASY pada mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Analisis budaya organisasi mengunakan model Culture Value 

Framework (CVF) dengan instrument Organization Culture Assasment 

Intrument (OCAI) menggunakan 4 konstruk budaya organisasi yaitu 

Clan, Adhocrachy, Hierarchy, dan Market. 
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2. Pengukuran kepuasan pengguna sistem menggunakan metode End 

User Computing Satisfaction (EUCS) dengan Variabel EUCS yang 

digunakan terdiri dari lima faktor, yaitu format (isi), accuracy 

(keakuratan), content (tampilan), ease of use (kemudahan) dan 

timeliness (ketepatan waktu). 

3. Menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), component 

based Partial Least Squares (PLS) untuk teknik analisis data.  

4. Perhitungan Budaya Organisasi menggunakan Microsoft Excel. 

5. Penelitian dilakukan terhadap sistem informasi SIASY dengan studi 

kasus penelitian pada 92 mahasiswa semester 7 Jurusan Ilmu 

Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi yang dominan di Fakultas 

Dakwah dan Ilmu komunikasi Uin Suska Riau menggunakan metode 

OCAI 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap tingkat 

kepuasan pengguna sistem SIASY di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

komunikasi Uin Suska Riau dengan menggunakan metode OCAI dan 

EUCS. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan hasil pemetaan budaya organisasi yang sedang 

berjalan di Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Uin Suska Riau serta 

mengetahui tingkat kepuasan pengguna sistem SIASY. 

2. Sebagai dasar untuk kajian dalam pengembangan sistem informasi 

SIASY. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan untuk menjadi satu kesatuan 

yang utuh. Berikut ini adalah sistematika dalam penulisan penelitian ini: 

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 yang di dapat dari 

penulisan dan sistematika penilaian tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, 

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori 

dalam pembuatan laporan tugas akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Terutama budaya 

organisasi terhadap kepuasan pengguna suatu sistem informasi. 

BAB IV ANALISA DAN HASIL 

Menjelaskan tentang alur penelitian pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepuasan pengguna dalam penerapan sistem informasi. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


