
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  serta

meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan

cara beraktivitas suatu organisasi, institusi, industri maupun pemerintahan. Fakta

bahwa ketergantungan organisasi kepada teknologi informasi untuk mencapai

tujuan strategi dan kebutuhan organisasi menjadi pendorong utama pentingnya

TIK. Ketergantungan tersebut menyebabkan tumbuhnya kebutuhan akan layanan

TI berkualitas tinggi yang mengikuti kebutuhan organisasi dan user yang sesuai

dengan perkembangannya. Dalam upaya untuk meningkatkan mutu serta kualitas

suatu perguruan tinggi, maka dituntut untuk meningkatkan sistem pengolahan data

dan pelayanan.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan juga

sangat besar, khususnya dalam hal penunjang proses belajar-mengajar dan

efisiensi pekerjaan akademik maupun administratif. Perguruan tinggi sebagai

salah satu institusi pendidikan sudah selayaknya mampu untuk memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang berbagai aktivitasnya.

Implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada perguruan tinggi akan

memberikan dampak yang sangat positif serta diharapkan memberikan efisiensi

dan produktivitas yang tinggi dalam bidang akademik dan administratif. Selain

itu, dengan implementasi dan adaptasi teknologi informasi dan komunikasi

diharapkan juga agar perguruan tinggi tersebut mampu terus bersaing dalam

persaingan dunia pendidikan di tingkat Nasional bahkan Internasional.

Universitas Riau  dapat dikategorikan sebagai institusi berukuran besar, jika

diukur dari jumlah mahasiswa, pegawai (dosen dan non-dosen), jumlah gedung

dan ruang, dan lain-lain. Universitas Riau sebagai salah satu universitas negeri di

Indonesia sudah sejak tahun 1989 melakukan implementasi dan adaptasi teknologi
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informasi dan komunikasi hingga saat ini. Adapun teknologi informasi yang

tersedia pada Universitas Riau  yaitu Sistem Informasi perpustakaan, Sistem

informasi Akademik (SIAK), prasarana jaringan komputer. Hubungan ke jaringan

internet, dan layanan berbasis web seperti website dan email juga telah tersedia,

serta Web Portal.

Universitas Riau (UR) merupakan salah satu universitas di Provinsi Riau

yang menyediakan banyak program studi dari berbagai macam keilmuan. Hal ini

tentunya merupakan daya tarik untuk calon mahasiswa baru untuk masuk ke UR

tersebut. Selain itu UR juga menyediakan beberapa fasilitas yang menunjang

segala kegiatan mahasiswa, salah satunya menyediakan teknologi informasi yang

dibutuhkan mahasiswa. Penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk

meningkatkan kinerja dengan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat serta

membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan belum

seutuhnya tercapai.

Banyaknya jumlah pengguna dalam memanfaatkan Teknologi informasi

tentunya mempengaruhi kinerja dari teknologi itu sendiri. Adapun contoh kasus

permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadinya error dalam mengakses layanan internet ataupun saat

mengakses Sistem Informasi Akademik (Siak).

2. Kurangnya alat dan staff dalam manajemen organisasi Puskom, terutama staff

pada divisi software, dimana segala  sesuatu yang menangani bidang software

(analisis, programer, kerusakan software, serta training) dilakukan oleh staf

tersebut.

3. Hardware atau perangkat keras yang ada masih belum optimal dari segi

jumlah dan spesifikasi seperti memori untuk database dan media penyimpanan

server.

4. Banyaknya ketidaktahuan pengguna teknologi terhadap teknologi yang telah

diterapkan.
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Evaluasi selama ini dilakukan hanya berdasarkan keluhan admin sistem di

fakultas melalui laporan lisan, chatting Facebook atau Yahoo Mesangger (YM)

atau melalui telepon serta dengan diskusi (rapat). Dalam mengevaluasi suatu

Sistem informasi banyak metode yang digunakan diantaranya Human

Organisasion Technology (HOT) fit Model’s. Metode ini dikembangkan oleh

Yusof et al. (2006) dimana metode ini menempatkan komponen penting dalam

sistem informasi yakni Manusia (Human), Organisasi (Organization), Teknologi

(Technology) dan kesesuaian hubungan di antaranya sebagai penentu terhadap

keberhasilan penerapan suatu sistem informasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian untuk tugas

akhir mengenai “Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi Menggunakan

Human Organization Technology (HOT) fit Models (Studi Kasus : Puskom

Universitas Riau)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk tugas

akhir ini adalah bagaimana mengevaluasi Penerapan Teknologi Informasi

Menggunakan Human Organization Technology (HOT) fit di Universitas Riau.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian tugas akhir ini mengacu pada evaluasi

penerapan teknologi informasi menggunakan metode HOT Fit models yaitu :

1. Mengevaluasi Penerapan Teknologi Informasi mengacu pada analisa

deskriptif kuantitatif berdasarkan HOT Fit Model’s yaitu Pengguna (SDM),

Organisasi, dan Teknologi.

2. Variabel penelitian yang digunakan yaitu Pengguna (Human), Organisasi

(Organization), dan Teknologi (Technology).

3. Sampling yang digunakan adalah Random sampling.

4. Software yang digunaan adalah AMOS SEM.

5. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan obsevasi.
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6. Teknik olah data menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling

(SEM)

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Teknologi mempengaruhi Organisasi.

2. Untuk mengetahui seberapa besar Teknologi mempengaruhi SDM.

3. Untuk mengetahui seberapa besar SDM mempengaruhi Organisasi.

1.4.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Memberikan rekomendasi usulan yang akan datang terhadap hasil

evaluasi yang ditinjau dari prespektif human, organization, technology

serta kesesuaian diantaranya yang bertujuan mengoptimalkan

penerapan teknologi informasi.

1.6 Sistimatika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian tugas akhir, maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah, Tujuan, dan juga sistematika Penulisan Laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang

mendukung teori yang diambil oleh peneliti dalam membahas permasalahan yang

terjadi.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tugas

akhir ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil Analisa Penerapan Teknologi informasi dengan

menggunakan metode Human, Organization, Technology (HOT) fit di Universitas

Riau.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran dari Laporan Tugas akhir yang dilaksanakan.


