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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang masalah 

Perkembangan zaman yang semakin meningkat dan diikuti oleh 

perkembangan TI yang semakin modern berpengaruh terhadap kehidupan 

individu maupun kelompok. Perkembangan TI dapat membantu dalam 

mengembangkan tugas-tugas baru pada perusahaan berskala pasar global atau 

pada instansi pemerintah, TI dimanfaatkan untuk mengatasi meningkatkan 

kemampuan seseorang dalam meraih keunggulan dan kesuksesan yang handal 

serta canggih.  

Ives dan Olson (Permatasari, 2002: 42) menyatakan bahwa keberadaan 

sistem informasi semakin mengarah untuk memenuhi kebutuhan pemakai. 

Keterlibatan pemakai sangat diperlukan dalam keseluruhan tahap system 

development live cycle (mulai tahap perencanaan. analisis, perancangan, 

implementasi, dan penggunaan sistem), karena pemakai merupakan bagian 

integral dari kesuksesan suatu sistem informasi. Keterlibatan pemakai dalam 

semua tahap tersebut merupakan suatu komponen penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu sistem informasi. Keterlibatan pemakai dalam tahap 

perencanaan. Analisis dan perancangan, memang tidak terlalu besar, tetapi 

pada tahap implementasi dan penggunaan, interaksi pemakai terhadap sistem 

yang dibentuk sangat diperlukan. Partisipasi pemakai pada pengembangan 

sistem berkaitan langsung dengan penggunaan sistem dan kepuasan pemakai. 
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Pemanfaatan teknologi informasi ini juga digunakan dalam instansi 

pemerintahan. Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah (Pusat, 

Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan) kepada masyarakat 

merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada 

era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus 

perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Peningkatan 

kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui sarana yang digunakan. Salah 

satunya yaitu sarana dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi 

Informasi (TI)   

Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, 

antara lain kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, 

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres No. 7 Tahun 

1999), dan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004). 

Langkah ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya kebijakan 

serupa telah dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menpan 

maupun Instruksi Presiden (Inpres). 

Beberapa penelitian mengemukakan fakta bahwa ukuran-ukuran 

kinerja tidak dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, alokasi anggaran, 

atau pemantauan program (Julnes dan Holzer, 2001). Swindell dan Kelly 

(2002) mengemukakan bahwa hampir 75 % organisasi yang mengumpulkan 
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data kinerja di Amerika Serikat tidak menggunakannya dalam pengambilan 

keputusan (Sihaloho, 2010: 775). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti (tanggal 16-18 Oktober, 2011) dengan beberapa masyarakat di lokasi 

penelitian yaitu di sekarisidenan Surakarta adanya ketidaksesuaian antara 

kenyataan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan itu ternyata 

tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh 

instansi pemerintah yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, 

seperti saat masyarakat menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan 

pemerintah daerah berbelit-belit, kinerja yang lamban dari pegawai, dan biaya 

mahal. Keluhan-keluhan tersebut menimbulkan informasi pegawai pemerintah 

bercitra buruk. 

Khususnya dalam urusan pembiayaan dan laporan-laporan keuangan 

lainnya di kabupaten, akuntansi berpengaruh kuat pada regulasi yang dibuat 

untuk melindungi pemakainya dari asimetri informasi,  karena tanpa asimetri 

informasi, tindakan manajer dan informasi dalam perusahaan dapat secara 

bebas diketahui oleh semua pihak. Bagi pembuat kebijakan, asimetri informasi  

itu sendiri digunakan sebagai alasan untuk melindungi investor salah satu 

bentuknya adalah dengan membuat aturan tentang informasi keuangan melalui 

penyampaian laporan keuangan ke publik. Peraturan BAPEPAM tentang  

pengungkapan informasi yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang  

submisi publikasi laporan keuangan tahunan auditan bersifat wajib dengan 

batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya 
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laporan keuangan yang telah diaudit  ke BAPEPAM  dan dapat diketahui 

kinerja (Agrianti, 2010: 1187). 

Pengukuran pemanfaatan TI instansi pemerintah dimaksudkan untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Informasi kinerja yang dihasilkan 

oleh suatu sistem pengukuran kinerja ditujukan untuk keperluan pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap organisasi, yaitu stakeholder internal maupun 

eksternal. Namun, tujuan utama pengukuran kinerja instansi adalah untuk 

memperbaiki pengambilan keputusan internal serta alokasi sumber daya. 

Sistem pengukuran kinerja menjadi tidak berguna sama sekali apabila 

informasi kinerja yang dihasilkan tidak dimanfaatkan dalam memperbaiki 

pengambilan keputusan. Implementasi pengambilan keputusan dapat diperoleh 

melalui hasil pengukuran dan pengumpulan data atau informasi kinerja 

dievaluasi dan diterapkan dalam alokasi anggaran, perencanaan kinerja dan 

perencanaan strategis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan (Atmoko, 

2009: 4) 

Pada tahap pemanfaatan TI, organisasi tidak hanya 

mempertimbangkan faktor-faktor rasional, yaitu ketentuan eksternal dan 

internal, ketersediaan sumberdaya, orientasi pada tujuan, informasi yang dapat 

meningkatkan keahlian, namun juga mempertimbangkan pengaruh lingkungan 

politik, baik kelompok internal organisasi maupun kelompok eksternal serta 

pengaruh kultur organisasi. Dengan mengakui pengaruh faktor-faktor politik 

dan kultur organisasi disamping faktor-faktor rasional, maka ukuran 
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pemanfaatan TI yang dirancang dan diadopsi akan dapat dimanfaatkan dalam 

memperbaiki pengambilan keputusan (Sihaloho, 2010: 775). 

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pemanfaatan teknologi 

informasi instansi pemerintah daerah. Salah satunya adanya faktor laporan 

keuangan daerah yang rasional. Adanya kualitas audit di pemerintah daerah 

dapat mempertahankan kredibilitasnya akuntan publik dalam membuat 

perencanaan kembali pekerjaan terhadap pekerjaan yang telah dinilai cukup 

meyakinkan. Laporan yang rasional merupakan kualitas yang berkaitan 

dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Informasi yang 

sebenarnya bernilai prediksi tinggi dapat menjadi tidak relevan kalau tidak 

tersedia pada saat dibutuhkan. Ketepatwaktuan informasi mengandung 

pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya 

untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (Suwardjono, 

2002). 

Di sisi lain, organisasi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari 

interaksi dengan stakeholder dan menutup diri dari masa jabatan pemerintah 

dan legislatif yang terbatas. Lingkungan yang dinamis dikarenakan adanya 

perubahan politik, berperan pula dalam perubahan perilaku individu dalam 

organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, tanpa adanya 

perubahan tidak akan adanya perbaikan. Bahkan perubahan sendiri dipandang 

sebagai sesuatu yang stagnan. Dengan kata lain, perubahan mutlak diperlukan 

dalam organisasi. Perubahan pada organisasi mau tidak mau akan berpengaruh 

pada perubahan individu yang ada pada organisasi tersebut. Kemajuan 
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Teknologi Sistem Informasi TSI berperan besar pada perubahan perilaku 

organisasi yang berdampak pada perubahan perilaku individu. TSI yang 

semula hanya bermanfaat pada hal-hal tertentu berubah menjadi berguna pada 

tujuan organisasi secara keseluruhan (Hamzah, 2009: 15). 

Konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan program dan sistem 

pengukuran kinerja serta kepentingan politik merupakan sumber 

ketidakpastian yang mempengaruhi pengukuran kinerja di sektor publik. Para 

pimpinan dan anggota organisasi sektor publik akan mengalami kebingungan 

apabila terjadi ketidakkonsistenan antara kebijakan sebelumnya dengan 

kebijakan pemerintahan baru, sementara outcome dari pemerintahan 

sebelumnya belum dapat dirasakan. Fenomena ini menimbulkan keraguan 

untuk mengadopsi dan mengimplementasikan ukuran kinerja apabila tidak ada 

aturan tentang konsistensi kebijakan publik (Sihaloho, 2010: 775). 

Konsistensi kebijakan publik mempengaruhi terjadinya lingkungan 

organisasi yang dinamis tidak hanya adanya perubahan politik saja, melainkan 

juga karena adanya kultur atau budaya organisasi. Joni (2003: 18) menyatakan 

bahwa suatu organisasi mempunyai tata-krama, tata tertib, ketentuan-

ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota 

organisasi tersebut, seperti layaknya suatu suku atau kaum. Budaya 

membentuk asumsi pada warga suatu organisasi, mengatur dan menguasai 

nilai-nilai kegiatan dan tujuan. Dengan demikian budaya organisasi 

mendukung para anggota organisasi atau karyawan dengan ketentuan 

bagaimana sesuatu harus dilakukan dan apa yang harus didahulukan mana saja 
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yang harus ditinggalkan. Dalam satu organisasi terdapat suatu sistem yang 

membentuk pengertian bersama, ada kesepakatan batin yang dihormati 

bersama. Itulah yang dimaksud dengan “budaya organisasi”. Setiap organisasi 

tentu mengenal suatu sistem atau pola nilai, simbol, upacara, mitos dan 

perbuatan-perbuatan yang berlangsung berulang setiap waktu atau disebut 

tradisi. Nilai yang dianut bersama ini, dalam batas tertentu mempengaruhi 

para manajer dalam bersikap dan mengambil keputusan. 

Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi dilakukan Agrianti 

(2010), dengan kesimpulannya yaitu informasi dapat menentukan tingkat 

kepatuhan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tepat 

waktu adalah variabel pergantian auditor, opini auditor dan keterlambatan 

laporan auditor. Penelitian tentang budaya atau kultur organisasi dan 

komitmen pernah dilakukan oleh Budiwibowo dan Iksan (2010). Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

komitmen pegawai, karena setiap pemerintahan mempunyai strategi sendiri-

sendiri yang sesuai dengan kemampuan dan loyalitas pegawai. Semakin tinggi 

budaya organisasi, maka semakin tinggi pula komitmen pegawai.  

Sihaloho (2010) menyimpulkan hasil penelitian yaitu dalam 

implementasi atau pemanfaatan ukuran kinerja, penelitian ini berhasil 

membuktikan faktor kelompok internal dan kultur organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap implementasi hasil pengukuran kinerja. Namun, penelitian 

tidak berhasil membuktikan pengaruh kelompok eksternal terhadap 

implementasi informasi kinerja. Dukungan kelompok eksternal diperlukan 
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agar instansi memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk perencanaan 

strategis dan perencanaan kinerja, evaluasi dan pemantauan serta alokasi 

anggaran. Hasil ini menunjukkan minimnya dorongan dari masyarakat dan 

anggota DPRD kepada instansi Pemerintah untuk memanfaatkan  teknologi 

informasi. Signifikansi kelompok internal terhadap implementasi ukuran 

kinerja boleh jadi disebabkan ukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam 

mengukur pemanfaatan TI pegawai, terutama kinerja pimpinan dan kepala 

bagian serta kepala seksi atau sub bagian. Signifikansi variabel sikap 

menunjukkan bahwa keterbukaan personil terhadap perubahan yang 

ditimbulkan dari pemanfaatan TI, walaupun pemanfaatan teknologi informasi 

dapat berpengaruh negatif terhadap jabatannya. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini 

mengambil judul: PENGARUH FAKTOR-FAKTOR RASIONAL, 

POLITIK DAN KULTUR ORGANISASI TERHADAP 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Tingkat 

II Sekarisidenan Surakarta). 

   
 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah faktor rasional berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi  

informasi pada instansi Pemerintah Daerah? 
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2. Apakah faktor politik berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi  

informasi pada instansi Pemerintah Daerah? 

3. Apakah faktor kultur organisasi berpengaruh terhadap pemanfaatan 

teknologi  informasi pada instansi Pemerintah Daerah? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji besarnya pengaruh faktor rasional terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi pada instansi Pemerintah Daerah. 

2. Untuk menguji besarnya pengaruh faktor politik terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi pada instansi Pemerintah Daerah. 

3. Untuk menguji besarnya pengaruh faktor kultur organisasi terhadap 

pemanfaatan teknologi informasi pada instansi Pemerintah Daerah. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini ditujukan 

sebagai berikut:  

1.   Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan di 

bidang akuntansi, khususnya akuntansi di sektor publik. 

2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pemerintah   

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi lembaga pemerintah bahwa faktor rasional, politik, 
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dan kultur organisasi merupakan faktor penting terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi pada instansi Pemerintah Daerah sehingga kinerja 

instansi pemerintah dapat meningkat dan berkualitas. 

b. Bagi pegawai pemerintah  

Dapat memberikan tambahan wawasan bagi pegawai untuk 

mengetahui tentang faktor-faktor rasional, politik, dan kultur 

organisasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada instansi 

Pemerintah Daerah sehingga kualitas kerja pegawai pemerintah dapat 

meningkat karena dapat memanfaatkan TSI. 

c. Bagi peneliti lain  

Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

bahan dalam meneliti masalah yang sama. 

 


