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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi merupakan salah satu daya saing yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk dapat bertahan dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. 

Kemajuan teknologi yang telah diadopsi menuntut user (pemakai) untuk dapat 

mengoptimalkan penggunaan atas sistem informasi yang telah dibangun. Hal ini 

diperlukan agar biaya yang dikeluarkan atas pembangunan sistem dapat 

memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Dampak dari penerapan teknologi 

informasi di organisasi telah mendapat perhatian oleh para peneliti sejak beberapa 

tahun yang lalu (Igbaria : 1990). 

 Pengertian teknologi informasi menurut Indriyantoro (1998) ialah 

pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi terkait (media elektronik) dalam 

mengintegrasikan suatu data, gambar, grafik dan suara sehingga menghasilkan 

suatu informasi secara komperehensif. Informasi yang dihasilkan akan ditransfer 

melalui suatu jaringan (networking) ke tempat lainnya dan menghasilkan keluaran 

(output) yang sama. Jadi teknologi informasi merupakan kebijakan, standar dan 

pengembangan infrastruktur seperti piranti keras (hardware) dan jaringan 

(networking). Sedangkan jaringan merupakan sutau penghubung beberapa 

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak (software) untuk 

berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. 
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 Penguasaan teknologi canggih itu terutama komputer akan memberikan 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang sangat diperlukan oleh 

organisasi untuk dapat berhasil dalam menghadapi situasi ekonomi internasional 

yang semakin kompetitif, antara lain dengan kehadiran Kawasan Ekonomi Asia-

Pasifik (APEC) pada tahun 2020, yang oleh Peter Druker (1995) disebut sebagai 

discontinuenity time yaitu suatu masa yang memaksa kita untuk bergerak dengan 

adanya perubahan-perubahan fundamental dan lingkungan bisnis yang semakin 

kompleks.  

Banyak hal yang patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan suatu sistem. Salah satu faktor yang dianggap penting adalah 

partisipasi user dalam pengembangan sistem tersebut. Diharapkan dengan adanya 

partisipasi user dalam pengembangan sistem tersebut, maka sistem yang akan 

diimplementasi akan sesuai dengan kebutuhan user. Selain itu, melalui partisipasi 

dalam pembangunan sistem maka user akan merasa memiliki sistem sehingga 

tidak akan melakukan penolakan terhadap sistem. 

Suatu sistem informasi (SI) mencakup kegiatan pengumpulan, 

pengorganisasian, dan pendistribusian data sedemikian rupa sehingga data 

tersebut menjadi informasi yang bermakna bagi pengambilan keputusan 

(manajerial). Sistem informasi yang baik sangat memfasilitasi setiap fungsi 

manajemen, namun sistem ini akan memberi manfaat yang sangat besar 

khususnya bila dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Sementara 

teknologi informasi (TI) mencakup bukan hanya teknologi komputer (hardware & 

software) untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga teknologi 
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komunikasi untuk mengirimkan (transmitting) informasi ke berbagai bagian 

organisasi yang membutuhkannya untuk kepentingan pengambilan keputusan 

(Indriantoro : 1998). 

Ekonomi masa datang, termasuk di dalamnya persaingan akan berada 

dalam zaman informasi. Kelangsungan hidup organisasi bisnis dan pemenangan 

persaingannya amat ditentukan oleh kelengkapan dan akurasi informasi yang 

dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Namun demikian, penerapan SI sering 

menjumpai kendala, termasuk diantaranya terbatasnya wawasan para manajer 

berkenaan dengan manfaat dari implementasi TI. Mayoritas manajer, seperti 

tercermin dalam keputusan-keputusan mereka, hanya menekankan manfaat bagi 

organisasi mereka an sich (mikro). Wawasan semacam ini, barang tentu, memiliki 

resiko yang cukup besar, sebab sangat mungkin terjadi karena terlalu fokusnya 

perhatian para manajer dalam memaksimalkan perolehan mereka, mereka sering 

keliru dalam menyajikan value, melalui barang/jasa yang mereka tawarkan kepada 

konsumen. Karena konsumen memiliki pilihan yang sangat luas, situasi semacam 

ini diyakini cukup menjadi pemicu bagi konsumen untuk beralih ke barang/jasa 

yang ditawarkan pesaing yang memenuhi value yang diharapkannya. 

Pengembangan sistem informasi memerlukan investasi yang cukup besar, 

baik untuk membeli peralatan pendukungnya, maupun biaya selama peralihan dari 

sistem manual ke sistem yang berbasis komputer (computerized), serta biaya 

untuk perubahan perilaku personel dan organisasional. Oleh karena itu, 

keberhasilan pengembangan sistem tersebut tidak hanya bergantung kepada 

perubahan dan/atau majunya teknologi yang digunakan. Ada sejumlah faktor lain 
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yang mempengaruhi keberhasilan sistem dimaksud. Igbaria  (1990) mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan sistem 

informasi, antara lain adalah partisipasi pemakai, keterlibatan pemakai, 

komunikasi pengguna-pengembang, dukungan manajemen puncak, pelatihan, 

ketersediaan informasi berkenaan dengan perubahan sistem pada tahap awal dan 

kualitas pemakainya. 

 Penelitian ini dilakukan pada karyawan Hotel Graha Santika, dimana hotel 

tersebut menggunakan teknologi informasi pada kegiatan operasionalnya sehari-

hari. Penelitian ini untuk mengetahui persepsi mereka mengenai penerapan 

teknologi informasi dimana mereka bekerja sehingga bisa diketahui kinerja 

karyawannya. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melihat realitas yang 

ada dilapangan, dimana karyawan hotel yang pekerjaannya berhubungan dengan 

teknologi informasi, khususnya komputer, masih kurang mempunyai keterampilan 

yang cukup untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. 

 Banyak karyawan yang masih merasa canggung untuk melakukan 

pekerjaannya dengan komputer terutama dari karyawan yang berumur lebih dari 

50 tahun, padahal hal itu wajib untuk dipahami karena berhubungan dengan 

tugasnya. Ada juga karyawan yang merasa bahwa penggunaan komputer justru 

memperlambat terselesaikannya pekerjaan karena sudah mempunyai perasaan 

bahwa untuk menggunakan komputer adalah sulit dan dia harus belajar dari awal 

untuk mengoperasikannya. 

 Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional organisasi dan 

mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasaran, banyak organisasi 
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meningkatkan kemampuan teknologi informasinya secara terus menerus. Tetapi 

bagaimana hal tersebut dilihat dari nsudut pandang karyawan mengenai dampak 

dan arti/nilai dari penerapan teknologi informasi? Sedangkan para karyawan 

tersebut mempunyai sifat individu yang heterogen. Penelitian ini akan membahas 

masalah tersebut didalam konteks perhotelan. Lebih spesifik lagi, penelitian ini 

akan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan hotel terhadap adanya 

penerapan teknologi informasi pada organisasinya yang diukur melalui dimensi 

penerapan teknologi informasi : 

a. Investasi teknologi informasi pada organisasi (ITI) 

b. Penggunaan teknologi informasi oleh karyawan (ITU) 

c. Kepuasan karyawan (user) dengan sistem yang digunakan organisasi (US) 

d. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja karyawan (EP) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Uraian ringkas mengenai latar belakang masalah menunjukkan bahwa 

karyawan Hotel Graha Santika bersifat heterogen yang ditunjukkan dengan 

kondisi latar belakang pendidikan yang berbeda, umur, jenis kelamin dan posisi 

hotel tempat karyawan tersebut bekerja maka akan muncul perbedaan persepsi 

masing-masing individu terhadap adanya penerapan teknologi informasi di hotel 

tempat karyawan tersebut bekerja. Diharapkan persepsi positif dari karyawan 

yang mendukung adanya teknologi informasi di sektor perhotelan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, karena tuntutan pelayanan dari konsumen yang 

bersifat informatif dan serba cepat semakin meningkat. 
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 Maka berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan 

pada  permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah investasi teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

2. Apakah penggunaan teknologi informasi  berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

3. Apakah kepuasan pemakai (user) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

4. Apakah investasi teknologi, penggunaan teknologi informasi, dan  

kepuasan pemakai (user) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena bisa mengetahui apa 

pandangan karyawan terhadap penerapan teknologi informasi di tempatnya 

bekerja. Dan dapat diketahui pula faktor apa yang menyebabkan supaya karyawan 

bisa mendukung pelaksanaan teknologi informasi.  

 Selain itu tujuan dari studi ini adalah untuk menguji perbedaan persepsi 

dan harapan-harapan dari penerapan teknologi informasi di Hotel Graha Santika, 

dan untuk mengembangkan instrumen atau alat untuk mengukur persepsi-persepsi 

ini. Diharapkan dengan penemuan-penemuan instrumen tersebut, dapat memberi 

masukan bagi manager untuk mendapatkan pendekatan yang lebih realistis dalam 
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pengambilan keputusan managerial yang berguna untuk meningkatkan 

keuntungan organisasi. 

Hal ini karena selama beberapa tahun terakhir ini hotel sangat tergantung 

pada komputer dan teknologi komunikasi untuk mengelola berbagai macam 

pelayanan yang disediakan, yang dibutuhkan sebagai keunggulan kompetitif  dan 

pasar global. Dari penelitian ini, diharapkan ada beberapa tujuan yang dapat 

dicapai, yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh investasi teknologi informasi terhadap kinerja 

karyawan  

2. Mengetahui pengaruh faktor penggunaan teknologi informasi terhadap 

kinerja karyawan . 

3. Mengetahui pengaruh kepuasan pemakai (user) terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Mengetahui investasi teknologi, penggunaan teknologi informasi, dan  

kepuasan pemakai (user) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Hotel Graha Santika, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi di 

organisasinya serta bagaimana mengelola sumber daya manusia yang 

terlibat dalam sistem informasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi persepsi individual sehingga perusahaan tetap mampu 

bersaing. 

2. Sebagai kajian bahan ilmiah dari teori-teori yang didapat dan 

penerapannya dalam menangani sumber daya manusia yang terlibat dalam 

sistem informasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi para karyawan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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