
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Perkembangan Teknologi Informasi mendukung manajemen

Teknologi Informasi (information technology) yang lebih poluler

disebut TI, IT ataupun infotech. Berbagai macam definisi tentang informasi

berikut diberikan dengan maksud dapat memberikan gambaran lebih lanjut

tentang teknologi informasi. (Haag dan keen, 1996) teknologi informasi

merupakan seperangkat alat yang dapat membantu seseorang dalam bekerja

dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan

pemrosesan data informasi. (Martin, 1999) teknologi informasi tidak

terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak)

yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan

juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan suatu informasi.

Menurut (William dan Sawyer , 2009) teknologi informasi merupakan suatu

teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur

komunikasi yang mempunyai kecepatan tinggi membawa data, suara, dan

video. Maka dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

teknologi informasi baik secara implisit maupun ekplisit tidak sekedar

berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi,

dengan kata lain teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi

komputer dan teknologi telekomunikasi.

Sistem teknologi informasi adalah suatu yang terbentuk sehubungan

dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi

pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal bersifat fisik saja (komputer

dan printer), tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu

software, dan yang terpenting lagi adalah sumber daya manusia sebagai

pengguna dan pelaku. (Triwahyuni, 2013).

Peranan teknologi informasi pada saat ini tidak hanya diperuntukkan

untuk organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perorangan atau individu.



Bagi suatu organisasi atau institusi teknologi informasi dapat juga

digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Teknologi informasi

yang handal dapat meningkatkan kinerja individual dan dapat digunakan

untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan

keputusan dalam suatu organisasi. Perubahan sistem penerapan teknologi

informasi dalam suatu institusi membutuhkan tiga hal yaitu pengembangan

software, hardware dan brainware atau Sumber Daya Manusia (SDM).

Penggunaan teknologi informasi diterapkan sampai ke tingkat

operasional untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja individu

dalam suatu organisasi. Sehingga teknologi informasi harus dapat diterima

dan digunakan oleh seluruh pegawai dalam suatu organisasi sehingga

investasi yang besar untuk pengadaan teknologi informasi akan diimbangi

pula dengan produktivitas yang besar pula.

Persaingan bisnis yang semakin meningkat dewasa ini seiring

dengan perkembangan zaman ,menyebabkan banyak perusahaan dihadapkan

pada suatu keadaan dimana harus dapat mengatasi masalah yang dihadapi

dengan cepat. Perusahaan dituntut selalu meningkatkan kinerja usahanya

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sumber daya yang dimiliki

semaksimal mungkin, agar dapat unggul dalam persaingan yang terjadi.

Untuk dapat menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat serta

dinamis ini maka diperlukan teknologi informasi, karena dapat memberikan

suatu informasi yang akurat, tepat waktu dan berguna bagi manajerial

perusahaan. Saat ini perusahaan lebih cenderung memakai sistem

pemrosesan informasi berbasis komputer karena selain memberikan

kemudahan bagi penggunanya juga dapat memberikan informasi dengan

cepat, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji kebenarnnya.

(Adjeng, 2012). Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi

atau instansi secara umum dimanfaatkan untuk mengolah suatu data,

memproses, menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan mengirimkan

dalam berbagai bentuk dan cara, guna menghasilkan informasi yang dapat

bermanfaat bagi pengunanya. Perusahaan diharapkan dapat memperoleh

informasi sebanyak-banyaknya guna menghadapi persaingan ketat dunia



bisnis demi kelangsungan perusahaan. Informasi yang telah diperoleh

diharapkan dapat membantu pihak yang mempunyai kepentingan dalam

mengidentifikasikan suatu masalah, menyelesaikan masalah dan

mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapat harus informasi yang

benar-benar berkualitasmaksudnya informasi yang akurat, tepat waktu dan

relevan. Akurat berarti bebas dari kesalahan.

Kinerja sistem keuangan berbasis teknologi informasi , banyak

faktor yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah factor motivasi dan

kompetensi sumber daya manusia. Enceng, Liestodono dan Purwaningdyah,

(2008) menyatakan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan,

ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia

dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik

dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan. Kompetensi dapat

memperdalam dan memperluas dalam pekerjaan, semakin sering seseorang

melakukan pekerjaan yang serupa, maka semakin terampil dan semakin

cepat ia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kompetensi seseorang

menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang perlu dilakukan seseorang dan

dapat memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan

pekerjaan. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja suatu sistem. Seorang

yang mempunya kompetensi seperti ketrampilan, pengetahuan, serta

kemampuan yang tinggi terhadap sistem akan dapat menghasilkan kerja

sistem  yang dijalankan.

2.1.2 Peran Teknologi Informasi dalam Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan aktivitas penggunaan metode ilmu

dan seni dalam menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pemgarahan dan pengendalian kegiatan sekelompok individu yang

menyangkut dengan sumber ekonomi atau pendanaan demi mencapai tujuan

yang telah ditentukan dalam bidang keuangan. Pengelolaan keuangan pada

suatu organisasi atau perusahaan dibebankan pada manajer keuangan yang

berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas keuangan dalam

menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pencapaian tujuan



organisasi. Bambang Riyanto (2001) manajemen keuangan merupakan

keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan

dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.

Perencanaan keuangan semakin penting dalam suatu manajemen

keuangan pada organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan

tersebut terkait erat dengan aktivitas manajemen keuangan, misalnya :

aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana

pada berbagai aktiva, aktivitas untuk memperoleh dana, yaitu aktivitas

untuk mendapatkan sumber dana, baik dsumber dana internal maupun

sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu

setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus

dikelola seefisien mungkin.

Dengan pengertian tersebut diatas maka secara singkat fungsi manajemen

keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan

pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk satu periode

tertentu.

2. Penganggaran Keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan

dengan cara membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan Keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk

memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian Keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana

yang ada yang digunakan operasional kegiatan perusahaan.

5. Penyimpanan Keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta

menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian Keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas

keuangan dan sistem keuangan pada suatu perusahaan.

7. Pemeriksaan Keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan

perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.



Dari ulasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari

manajemen keuangan adalah sebagai :

1. Investment Decision yaitu keputusan terhadap aktiva apa yang akan

dikelola perusahaan.

2. Financing Decision yaitu keputusan berkaitan dengan penetapan

sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan

pembelanjaan yang terbaik (struktur modal yang optimal).

3. Assets Management Decision yaitu keputusan berkaitan penggunaan

dan pengelolaan aktiva (kata bijak: lebih mudah membangun daripada

mengelola).

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini ikut mempengaruhi

berbagai bidang kehidupan manusia, terutama perkembangan Teknologi

Informasi (TI). Perkembangan teknologi informasi membawa suatu

perubahan yang cukup besar dalam dunia bisnis, terutama untuk mencapai

keunggulan kompetitif (competitive advantage). Untuk mencapai

keunggulan kompetitif (competitive advantage) seorang manajer harus

dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi di dalam berbagai

aktifitas yang ada di dalam perusahaannya. Manajemen organisasi harus

selalu tanggap setiap perubahan lingkungan jika ingin organisasinya tetap

dapat bertahan dan meningkat kinerjanya. Manajemen organisasi juga harus

sensitive/tanggap terhadap setiap pengaruh perkembangan teknologi yang

mencakup informasi, peralatan teknik dan juga proses dalam mengubah

input menjadi output. Selain hal tersebut manajemen harus dapat memahami

dengan baik peran suatu sistem informasi dalam organisasi.

Perkembangan manajemen keuangan mengalami sangant pesat, untuk

tetap bisa mengembangkan manajerial keuangan maka seorang manajer

keuangan harus tanggap dalam memilih jalan keluar atau suatu sistem yang

daapat mempermudak kerja dalam aktivitas pengelolaan keuangan serta

keakuratan data keuangan sehingga akan dapat memberikan kepuasan

terhadap[ pengguana serta tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang keuangan saat ini mulai ada

perhatian yang besar terhadap penilaian kelayakan, perencanaan keuangan



dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai

implikasi finansial yang menuntut informasi akuntansi yang digunakan

manajer dalam melakukan perencanaan dan pengendalian organisasi secara

tepat waktu, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi

sistem informasiyang mencakup software dan hardware untuk menyediakan

informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.

Salah satu aktivitas yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi

adalah penerapan system manajemen keuangan perusahaan. Perkembangan

teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan sistem manajemen

keuangan perusahaan yang menghasilkan informasi secara cepat dan akurat

dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di bidang

manajemen keuangan maupun manajemen secara umum. Dengan

mengikuti perkembangan teknologi informasi perusahaan ditunt mencapai

keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan sudah menjadi

keharusan bagi setiap manajemen perusahaan. Peranan Teknologi Informasi

terhadap perkembangan sistem keuangan (akuntansi, manajemen) dapat

dilihat dari semakin banyaknya aplikasi system keuangan yang dibangun

oleh berbagai pihak misalnya: Data Processing Systems (DPS), Decision

Support System (DSS), Management Information System (MIS), Executive

Information Systems (EIS), Expert System (ES) dan Sistem Informasi

Akuntansi (SIA) yang sudah banyak beredar (diperjual belikan).

Perkembangan SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan

keuangan juga mempengaruhi proses audit.

Perkembangan Teknologi Informasi selama ini mencakup

perkembangan infrastruktur Teknologi Informasi, misalnya hardware,

software, data, dan komunikasi. Dengan kemajuan Teknologi Informasi

mampu menyediakan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit

organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu serta cara penyampaian

(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono,

2005). Penggunaan Teknologi Informasi dapat meningkatkan produktivitas

kinerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Peran Teknologi Informasi



Terhadap Manajemen Keuangan, Hariyanto dalam Tesisnya “ Pengaruh

Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Manajemen Mutu, Dan Budaya

Organisasi Terhadap Kinerja Manajemen” dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa Penggunaan Teknologi serta Sistem Informasi

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajemen, dan

Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi. Maka dapat disimpulkan

bahwa Teknologi Informasi terkait erat dengan Manajemen termasuk

manajemen Keuangan.

2.2 Evaluasi Kinerja Sistem

Kinerja merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh pegawai

atau individu yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap

pegawai dalam suatu organisasi. Kinerja yang baik mempengaruhi langkah

menuju tercapainya tujuan organisasi sehingga kinerja merupakan penentu

dalam tercapai tujuan organisasi. Dengan demikian perlu diupayakan

peningkatan kinerja seseorang dalam suatu organisasi demi tercapainya

tujuan organisasi tersebut (Dessler, 2009). Evaluasi kinerja berfungsi

sebagai penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu

proses pelaksanan tidak seperti yang diharapkan, tidak kondusif, dan

mengakibatkan kesulitan atau kegagalan dalam mencapai hasil kinerja.

Dengan evaluasi kinerja dapat sebagai acuan dalam pengambilan tindakan

apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi kinerja di waktu yang akan

datang. Evaluasi kinerja merupakan juga dapat digunakan sebagai tolak

ukur apakah terdapat kemdala dalam proses pelaksanaan kinerja. Apakah

mekanisme kerja dapat berjalan seperti yang diharapkan atau terdapat

masalah kepemimpinan dan hubungan antarmanusia dalam organisasi,

apakah terdapat masalah dalam sumber daya manusia yang menyangkut

kompetensi, produktivitas, system penghargaan dan kepuasan kerja kemudia

dapat menentukan langkah-langkah untuk mengatasi dikemudian hari.

(Wibowo, 2007)

Penilaian kinerja merupakan proses yang perlu dilakukan oleh

perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Penilaina kinerja meliputi



dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja suatu

sistem dibutuhkan untuk beberapa tindakan evaluasi, diantaranya:

Comparative Evaluation yaitu kinerja suatu sistem dievaluasi relatif kepada

sistem lainnya. Kegunaan evaluasi ini misalnya proses pembelian perangkat

lunak baru, atau perangkat keras baru, memilih service komputasi, dan juga

mengevaluasi perubahan sistem untuk dimodifikasi. Analytic Evaluation

yaitu kinerja dari sistem komputer yang dievaluasi berdasarkan beberapa

parameter sistem. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan

kinerja sistem (performance tuning), melakukan perawatan sistem

(performance control), dan mendisain serta mengimplementasi sistem baru.

Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling

berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.  Evaluasi

dapat diartikan suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai sejauh

mana kegiatan telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian dengan suatu

standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya,

serta bagaimana manfaat yang dapat diambil apabila dibandingkan dengan

harapan-harapan yang ingin diperoleh. Kinerja suatu sistem dapat

mengalami penurunan / penuaan / degradasi dikarenakan aoleh beberapa

hal, diantaranya:1. Kecepatan atau kapasitas beberapa komponen sistem

yang menyebabkan komponen sistem lainnya tidak dapat bekerja dengan

kecepatan maksimum. 2. Interferensi yang dikarenakan permintaan secara

simultan dari dua atau lebih komponen untuk saling berkomunikasi ketika

permintaan itu dapat diproses secara sekuensial. 3. Karakteristik dari beban

kerja (workload) sistem. Pengukuran kinerja dapat dispesifikasikan terhadap

jenis dan tujuan dari sistem yang dievaluasi, workload dan fungsi dari

evaluasi itu. Kinerja yang dianggap baik dapat melakukan reproduksi hasil

atau perulangan pengukuran dengan cepat dan tepat. Kinerja dari suatu

sistem komputer meliputi fungsi dari :1. Konfigurasi sistem, 2. Kebijakan

pengelolaan sumber daya (resource management policy), 3. Effisiensi

program dari sistem yang digunakan, 4. Efektifitias instruction set dari

processor yang digunakan, serta 5. Kecepatan dari perangkat keras.

Komponen suatu sistem akan mempengaruhi kinerja sistem secara



menyeluruh melalui interaksi yang mutual antar masing-masing komponen

(Junanto dan Supriyanto, 2006)

Kinerja dapat dibagi dalam posisi yang berbeda, diantaranya dilihat dari

segi Effectiveness dari sistem ketika menangani aplikasi tertentu. Hal ini

yang terlihat oleh pengguna sistem tersebut. Untuk tujuan ini digunakan

suatu pengukuran dengan pendekatan simulus (stimulus approach). Pada

pendekatan ini, sistem diartikan sebagai suatu kotak hitam (blackbox) yang

mempunyai fungsi tertentu dan yang sudah diketahui. Pengukuran dapat

dilakukan dengan cara pengamatan sistem berdasarkan pada suatu

benchmark atau suatu simultan. Metoda ini memang cepat tetapi kurang

terperinci dalam memberi gambaran kinerja sistem. Internal efficiency yaitu

aktifitas dalam melakukan pengamatan terhadap mekanisme sistem dalam

mengatur sumber daya yang dimiliki guna menangani beban kerja. Untuk

maksud dan tujuan ini, dilakukan suatu pengukuran dengan pendekatan

analitis (analytic approach). Kegiatan ini berusaha mengukur perilaku

internal dari suatu sistem dengan tujuan untuk menguji apakah sistem

tersebut bekerja dengan benar, meminimalisasi kemungkinan kesalahan,

serta memahami sistem dan lingkungan kerjanya. Dalam dunia kompetitif

saat ini, perusahaan – perusahaan membutuhkan kinerja yang tinggi (Agus

prasetyo, 2006).

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem

Kinerja suatu sistem dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, misalnya

factor-faktor dibawah ini :

2.1.4.1 Motivasi

Motivasi (motivation) berasal dari kata motif (motive) yang

merupakan  suatu dorongan, sebab atau alasan seseorang untuk melakukan

sesuatu. Suatu perusahaan tidak hanya mengharapkan pegawai yang

“mampu, cakap dan terampil”, akan tetapi yang tak kalah penting adalah

mereka bersedia bekerja secara giat dan berkeinginan untuk mencapai suatu

hasil kerja yang optimal. Seorang manajer atau pimpinan perusahaan atau



organisasi akan lebih mudah memotivasi bawahannya dengan mengetahui

factor apa saja yang menjadi alasan karyawan mau bekerja dan kepuasan-

kepuasan apa yang dinikmatinya. Tingkah laku seseorang sangat

dipengaruhi oleh keinginan, kebutuhan, tujuan dan kepuasannya. Mengenai

motivasi berarti membicarakan kebutuhan manusia. Hubungan motivasi

dan kebutuhan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Pentingnya motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan

mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja secara giat dan semangat

untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi merupakan hal yang sangant

penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Ada

beberapa definisi tentang motivasi yang dikemukakan oleh beberapa para

ahli.

Motivasi dapat didefinisikan sebagai daya dorong bagi seseorang untuk

memberikan kontribusi yang sebesar mungkin guna keberhasilan organisasi

dalam mencapai organisasi tersebut. (Siagian , 2002). (Manullang, 2005)

motivasi atau motivation berarti pemberi motif, penimbulan motife atau

sesuatu hal yang dapat menimbulkan dorongan atau keadaan yang

menimbulkan dorongan. Motivasi dapat diartikan juga sebagai faktor yang

mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Dari

beberapa pengertian tersebut diatas dapat diambik kesimpulannya, motivasi

merupakan keinginan, daya dorong, kebutuhan dan juga kemauan.

Kebutuhan tersebut pada yang akan mendasari perilaku seseorang unuk

melakukan sesuatu. Hubungan antara motivasi dengan kinerja seseorang

dalam organisasi adalah suatu yang positif. Meningkatkan motivasi akan

menghasilkan lebih banyak usaha dan prestasi kerja yang lebih baik,

meskipun demikian kadang terjadi saling mempengaruhi bahwa motivasi

akan menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan sebaliknya perbaikan

kinerja akan meningkatkan motivasi, karena akan menimbulkan perasaan

berprestasi.

Tujuan dari motivasi seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001) antara

lain sebagai berikut :



a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai dalam bekerja.

b. Meningkatakan produktifitas kerja pegawai dalam perusahaan.

c. Mempertahankan kestabilan pegawai suatu perusahaan.

d. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam perusahaan.

e. Mengefektifkan pengadaan pegawai dalam perusahaan.

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik antar pegawai.

g. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi pegawai.

h. Meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai.

i. Memperkuat rasa tanggung jawab terhadap tugas pegawai.

Secara kondisi internal termasuk kejiwaan dan mental seseorang seperti

keinginan, harapan, kebutuhan dan kesukaan yang mendorong individu

berperilaku untuk mencapai kepuasaan dan mengurangi keseimbangan

pelanggan /pasien dalam membeli pelayanan jasa kepegerawatan

dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis antara lain motivasi. Sebuah

motivasi atau dorongan adalah kebutuhan yang secara cukup di rangsang

untuk mengarahkan sesorang untuk mencari kepuasan (Sunarto, 2004).

Motivasi Penggunaan Sistem Keuangan Berbasis IT

Motivasi berkaitan dengan manjerial suatu perusahaan atau suatu

organisasi, dimana motivasi yang diberikan oleh seorag pimpinan kepada

karyawaannya akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam mengelola

laporan keuangan serta penerapan sistem teknologi informasi ke dalam

aktivitas keuangan perusahaan. Seseorang yang mempunyai persepsi

manfaat yang tinggi mengenai penggunaan sistem yang berbasis teknologi

informasi dan meyakini bahwa penggunaan sistem tertentu dapat lebih

meningkatkan prestasi kerja, dapat menambah produktifitas dan efektifitas

kerja maka akan termotivasi untuk menggunakan aplikasi yang berbasih

teknologi informasi kedalam sistem keuangan sehingga mampu

meningkatkan performa kerjanya. Dengan demikian sistem yang baru

dikembangkan berhasil mencapai tujuannya.



Dewasa ini banyak para pelaku ekonomi, banyak memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi yang diterapkan ke dalam suatu sistem

pengelolaan keuangan perusahaan.

Penggunaan kecanggihan teknologi dirasakan sangat besar manfaatnya

mulai dari layanan perbankan bahkan ke manajerial keuangan suatu

perusahaan untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga

keuangan/perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi

yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumennya, yang

pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi. Pengembangan

teknologi informasi dan infrastruktur telematika di Indonesia sangat

membantu pengembangan industri di sektor keuangan, seperti perluasan

cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran

informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan,

serta lembaga pembiayaan lainnya.

Institusi perbankan dan keuangan dipengaruhi dengan kuat oleh

pengembangan produk dalam teknologi informasi, kegiatan operasional

akan terhambat tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini

memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk

memberikan jasa-jasa mereka kepada pengguna dan konsumen.

2.1.4.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut Spancer and Spancer (1993) didefinisikan sebagai

; “an underlying characterictics of an individual which is realted to

criterion-referenced effective and or superior performance in a job or

situation (sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan

dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya). Berdasarkan

definisi tersebut bahwa kata:”underlying characteristic” mengandung

makna bahwa kompetensi merupakan bagian kepribadian yang mendalam

dan melekat kepada sesorang dan juga perilaku yang dapat diprediksi pada

berbagai kondisi atau keadaan dan tugas pekerjaan. Kata “causally related”

berarti kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan atau memprediksi

perilaku dan kinerja. Sedangkan kata Criterionreferenced” mengandung



makna bahwa kompetensi adalah memprediksi siapa yang berkinerja baik

dan kurang baik, dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Kompetensi seseorang dapat berupa penguasaan masalah, ketrampilan

kognotif maupun ketrampilan perilaku, perangai, tujuan, konsep diri, sikap

dan nilai. Setiap orang dapat diukur dengan jelas dan dapat ditunjukkan

unrtuk membedakan yang berprestasi  unggul atau yang berprestasi rata-

rata.

Kondisi lingkungan suatu institusi di masa depan dapat menunjukkan

meningkatnya teknologi dan perubahan sosial. Di satu sisi harus mengikuti

perkembangan teknologi, tetapi disisi lain semakin meningkat tanggung

jawab sosial organisasi. Pergeseran informasi ekonomi memerlukan

knowledge worker yaitu tingkat sumber daya manusia yang memiliki

pengetahuan yang tinggi. Sementara itu, persaingan saat ini semakin tinggi.

Pasar semakin terfragmentasi dalam spesialisasi ( Wibowo, 2007)

Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan

mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi dan

mendukung untuk periode waktu cukup lama. Kompetensi didefinisikan

sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan

untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat,

motif-motif, system nilai, sikap pengetahuan dan ketrampilan dimana

kompetensi akan mengarahkan timhkah laku, sedangkan tingkah laku akan

menghasilkan kinerja. Faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan

kompetensi seseorang yaitu : (1) keyakinan dan nilai-nilai, (2) ketrampilan,

(3) karakteristik kepribadian, (4) motivasi, (5) isu emosional, (6)

kemampuan intelektual dan (7) budaya organisasi (Lasmahadi, 2002).

Dalam pengelolaan keuangan yang berbasis Teknologi Informasi diperlukan

juga kompetensi dari Sumber Daya Manusia itu sendiri. Kompetensi

merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi

oleh pengetahuan, ketrampilan dan didukung oleh sikap yang menjadi

karakteristik individu (Wibowo, 2007). Tolok ukur  kualitas sumber daya

manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan tingkat

pengalaman (Griffin, 2004) yaitu:



1. Pendidikan

Pendidikan dapat dibagi menjadibeberapa bagian yaitu pendidikan

formal, pendidikan informal,  pendidikan  nonformal.

2. Pelatihan

Menurut Dessler (2003) ada beberapa jenis indicator pelatihan, yaitu:

menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, menggunakan metode

pelatihan dengan tepat, mempersiapkan materi atau bahan pelatihan

yang mudah dipahami orang lain, pelatihan memberikan keuntungan,

pelatihan diberikan oleh para tenaga ahli, materi yang diberikan harus

sesuai dengan kebutuhan pemakai, materi pelatihan disiapkan dengan

baik dan terencana.

3. Pengalaman

Menurut Dessler (2003), pengalaman dibutuhkan untuk menentukan

spesifikasi dan prestasi suatu pekerjaan. Beberapa kompetensi yang

mencerminkan kemampuan yang perlu dimiliki pekerja antara lain

sebagai berikut : (Wibowo, 2007)

a. Flexibily (fleksibelitas) merupakan kecenderungan untuk melihat

suatu perubahan sebagai peluang yang menarik, misalnya kesediaan

untuk adopsi atau perubahan teknologi baru yang diterapkan ke

dalam sistem.

b. Information-Seeking Motivation and Ability to learn ( motivasi

mencari informasi dan kemampuan untuk belajar) merupakan

antusiasme untuk mencari peluang belajar teknologi baru dan

ketrampilan.

Faktor yang mempengaruhi kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dapat dipengaruhi,

beberapa factor yang dapat mempengaruhi kompetensi seseorang,

diantaranya adalah (Wibowo, 2007):

1. Keyakinan dan nilai nilai



Keyakinan seseorang mengenai dirinya maupun terhadap orang lain

akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya, bahwa

mereka tidak kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu, maka

mereka tidak akan berfikir tentang cara baru dalam melakukan sesuatu.

2. Ketrampilan

Ketrampilan tersebut mempunyai peran penting dalam kompetensi.

Ketrampilan merupakan sesuatu hal yang dapat dipelajari, dipraktikkan

dan diperbaiki.

3. Pengalamam

Keahlian diri memerlukan pengalaman. Seseorang yang pekerjaannya

memerlukan sedikit pemikiran strategis kurang dapat mengembangkan

kompetensi daripada mereka yang banyak menggunakan pemikiran

strategis bertahun-tahun. Pengalaman memerlukan elemen kompetensi,

tetapi untuk menjadi orang yang ahli tidak cukup dengan pengalaman

saja.

Sedangkan menurut spancer and spancer (1993), terdapat 5 karakteristik

kompetensi yaitu :

a. “Knowledge” adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam

bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) merupakan sesuatu

kompetensi yang kompleks atau lengkap.

b. “Skill”atau keahlian adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas

tertentu baik secara fisik maupun mental.

c. “Motivies” adalah drive, direct and select behavior to warn certain

actions or goals and away from other maksudnya sesorang memiliki

motif untuk berprestasi secara konsisten dalam mengembangkan

tujuan-tujuan yang memberikan suatu tantangan pada dirinya dan

bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencapai tujuan tersebut serta

mengharapkan feed back atau umpan balik sehingga dapat

memperbaiki dirinya.



d. “traits” adalah watak yang membuat seseorang untuk berperilaku

atau bagaimana seseorang merespon sesuatu sengan cara- cara

tertentu. Misalnya percaya diri dan kontrol diri.

e. “self-concept” adalah suatu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh

seseorang. Sikap dan nilai dapat diukur melalui tes kepada

responden untuk mengetahui bagaimana value (nilai) yang dimiliki

oleh seseorang. Seseorang yang dinilai menjadi Leader seyogyanya

mempunyai perilaku kepemimpinan sehingga diperlukan adanya tes

tentang leadership ability atau kemampuan sebagai pemimpin.

Proses perolehan kompetensi (competency acquisition process)

dikembangkan guna meningkatkan tingkat kompetensi yang meliputi antara

lain (Wibowo, 2007):

1. Recognition yaitu suatu simulasi atau studi kasus yang memberikan

kesempatan seseorang untuk dapat mengenali satu atau lebih kompetensi

yang dapat memprediksi apakah individu tersebut memiliki kinerja

tinggi dalam pekerjaannya sehingga seseorang dapat belajar dari

pengalaman tersebut.

2. Understanding yaitu instruksi khusus termasuk model perilaku

mengenai arti kompetensi dan bagaimana cara menerapkan kompetensi.

3. Assessment yaitu umpan balik kepada seseorang mengenai berapa

banyak kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan cara

membandingkan skor peserta. Dengan cara ini diharapkan dapat

memotivasi peserta dalam mempelajari kompetensi sehingga mereka

sadar adanya perbedaan antara kinerja yang aktual dan kinerja yang

ideal.

4. Feedback yaitu suatu latihan dimana seseorang dapat mempraktekkan

kompetensi yang dimiliki dan memperoleh umpan balik bagaimana

peserta dapat melaksanakan pekerjaan tertentu disbanding dengan

seseorang yang memiliki kinerja tinggi.



5. Job Application yaitu seseorang menetapkan tujuan dan

mengembangkan suatu tindakan yang lebih spesifik sehingga dapat

menggunakan kompetensi di dalam pekerjaannya.

Kompetensi yang dibutuhkan

Dengan semakin tinggi tingkat kompetensi antar organisasi/perusahaan,

maka setiap pimpinan atau manajer organisasi atau perusahaan harus

mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif dipasaran

sehingga tetap dapat bertahan dan berkembang di pasar. Dalam organisasi

publik lebih ditekankan bagaimana cara memberi pelayanan yang terbaik

bagi masyarakat, agar organisasi tersebut tetap memiliki reputasi dan citra

yang baik dimata masyarakat, maka kompetensi yang diperlukan pada setiap

tingkat manajemen mempunyai penekanan yang spesifik, meskipun tidak

berarti sesuatu yang berbeda dengan tingkat  lainnya.

Dalam kaitannya kualitas sumber daya birokrasi yang berkembang dalam

organisasi  publik dalam mendukung konsep good governance,

Tjokroaminoto (2001) menyimpulkan bahwa kompetensi yang diperlukan

bagi seorang pegawai harus memiliki beberapa hal antara lain :

a. Mempunyai kepekaan dan respon yang cepat terhadap setiap peluang

dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar.

b. Mempunyai wawasan pengetahuan (knowledge) yang luas, ketrampilan

(skill) dan sikap perilaku (attitude) yang sesuai dengan visi, misi dan

budaya kerja organisasi.

c. Mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia

yang tersedia, dengan cara mengeser sumber kegiatan yang berproduksi

rendah menuju kegiatan yang berproduksi tinggi.

d. Tidak selalu atau munutun pada kegiatan rutin yang terkait dengan

fungsi instrumental birokrasi, melainkan harus mampu melakukan suatu

terobosan (break through) dengan cara pemikiran yang kreatif dan

inovatif.

e. Dapat bekerja secara professional dan berkomitmen pada prestasi,

loyalitas, dedikasi pada pekerjaan dalam organisasi.



f. Mempunyai jiwa entrepreneurship yang tinggi dan selalu konsisten

Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai/karyawan tidak begitu saja

muncul, tentu diperlukan perencanaan dan pengembangan SDM yang

matang, komitmen pimpinan dan seluruh unit/devisi terkait, kearah

kemajuan dan daya dukung instrument lain, termasuk mengenai reward dan

punishment. Upaya yang dilakukan dalam penerapannya tentu disesuaikan

dengan kemampuan, iklim organisasi dan budaya kerja yang tengah

dikembangkan dalam organisasi tersebut.

Perencanaan SDM strategik merupakan suatu proyeksi bagaimana suatu

perusahaan dapat merencanakan untuk memperoleh serta memanfaatkan

sumber daya manusia dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan

eksternal. Hal tesrsebut berpengaruh dan dipengaruhi oleh perencanaan

strategis perusahaan, dan merupakan dasar untuk keseluruhan Manajemen

Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia dalam suatu instansi atau

perusahaan diharapkan setiap memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Mendefinisikan perencanaan Sumber Daya Manusia strategik

2. Menjelaskan keterkaitan antara manajemen strategik dan perencanaan

SDM strategik.

3. Mengidentifikasikan dan menjelaskan faktor – faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi perencanaan Sumber Daya Mnausia.

4. Mengidentifikasikan dan menjelaskan langkah-langkah pembuatan

perencanaan SDM

5. Menjelaskan hubungan perencanaan SDM strategik dengan fungsi

penempatan staf.

Riva’i( 2004) sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam

rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan Sumber daya manusia

yang efektif. Suatu organisasi, “tanpa didukung pegawai/karyawan yang

sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya ,maka

organisasi/perusahaan itu tidak mampu untuk mempertahankan

keberadaannya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan dating

dan akan tenggelam”. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah



manajemen guna menjamin sebuah organisasi mempunyai tenaga kerja yang

tepat untuk menduduki berbagai jabatan, fungsi, pekerjaan yang sesuai

dengan kebutuhan yang ada. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human

Resource Planning) yang merupakan proses manajemen dalam menentukan

pergerakan sumber daya manusia dari posisi yang diinginkan di masa depan

dalam suatu organisasi, sedangkan sumber daya manusia aitu sendiri

merupakan seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh

manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk dapat menyelesaikan

masalah organisasi yang terkait dengan manusiadengan tujuan yaitu untuk

menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul

dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif, dibandingkan

dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM.

Perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi

tertentu agar tujuan utama dalam memflitasi keefektifan organisasi dapat

tercapai. (Tb.Sjafri M, 2011)

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya

Manusia

Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, antara lain: (Handoko, 1997)

1. Lingkungan Eksternal

Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek

dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang.

a. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi

sulit diestimasi. Sebagai contoh tingkat inflasi, pengangguran dan

tingkat bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang

dihadapi perusahaan.

b. Kondisi sosial-politik-hukum mempunyai implikasi pada

perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di

bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan

sebagainya.



c. Sedangkan perubahan-perubahan teknologi sekarang ini tidak hanya

sulit diramal tetapi juga sulit dinilai. Perkembangan komputer secara

dasyat merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi

menimbulkan gejolak sumber daya manusia.

d. Para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan

mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. Sebagai

contoh, “pembajakan” manajer akan memaksa perusahaan untuk

selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam

perencanaan sumber daya manusia.

2. Keputusan-keputusan Organisasional

Berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan

sumber daya manusia, antara lain :

a. Rencana strategis perusahaan merupkan keputusan yang paling

berpengaruh.

Hal ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang dalam mencapai

sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, serta

segmen pasar baru. Sasaran-sasaran yang dimaksud menentukan

jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan di waktu yang akan

datang.

b. Dalam jangka pendek, para perencana membuat rencana-rencana

yang strategi dalam bentuk anggaran.

c. Forecast penjualan dan produksi meskipun hal ini tidak setepat

anggaran tetapi juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia

dalam jangka pendek.

d. Perluasan usaha berarti memerlukan kebutuhan sumber daya manusia

baru.

e. Reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat

merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkatan ketrampilan

yang berbeda dari para karyawan di masa mendatang.



3. Faktor-faktor Persediaan Karyawan

Permintaan sumber daya manusia disesuaikan oleh kegiatan-kegiatan

karyawan. Pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian, hal ini

akan menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu mengenai faktor-

faktor dan trend perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman

perencanaan yang tepat.

b. Manfaat Perencanaan SDM

Dengan perencaaan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat

memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu

sendiri. Manfaat-manfaat tersebut antara lain menurut (Rivai, 2004)

1. Perusahaan dapat mengambil manfaat sumber daya manusia yang ada

dalam perusahaan dengan lebih baik. Perencanaan sumber daya manusia

perlu diawali dengan kegiatan menginventarisasi sumber daya manusia

yang sudah terdapat dalam perusahaan. Inventarisasi tersebut antara lain

mengenai:

a. Jumlah karyawan dalam perusahaan

b. Dilihat dari berbagai kualifikasinya

c. Masa kerja dari masing-masing karyawan perusahaan

d. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, baik pendidikan formal

maupunprogram pelatihan kerja yang pernah diikuti

e. Bakat yang masih perlu dikembangkan

f. Minat karyawan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan di luar

tugas pekerjaan

Hasil inventarisasi tersebut sangat penting, bukan hanya dalam rangka

pemanfaatan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas

sekarang, akan tetapi setidaknya berhubungan dengan empat kepentingan di

masa depan, yaitu:



a. Promosi karyawan tertentu untuk mengisi lowongan jabatan yang

lebih tinggi jika karena berbagai sebab terjadi kekosongan.

b. Peningkatan kemampuan melaksanakan tugas yang sama.

c. Dalam hal terjadinya alih wilayah kerja yang berarti seseorang

ditugaskan ke lokasi baru tetapi sifat tugas jabatanya tidak

mengalami perubahan.

2. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang maka efektifitas

kerja dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada

telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Standard Operating

Prosedure (SOP) digunakan sebagai pedoman kerja yang telah dimiliki

oleh perusahaan yang meliputi antara lain suasana kerja yang kondusif,

perangkat kerja yang sesuai dengan tugas masing-masing sumber daya

manusia telah tersedia, adanya jaminan keselamatan kerjabagi para

pekerja, sistem berjalan dengan baik, dapat diterapkan dengan baik

fungsi organisasi serta penempatan sumber daya manusia yang telah

dihitung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dalam suatu

perusahaan.

3. Produktivitas dapat ditingkatkan apabila memiliki data mengenai

pengetahuan, pekerjaan serta pelatihan yang telah diikuti oleh sumber

daya manusia. Dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai

pendidikan dan pelatihan, maka akan mendorong keinginan karyawan

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Melalui pendidikan dan

pelatihan maka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan

sumber daya manusia yang akan diikuti dengan peningkatan disiplin

kerja sehingga dapat menghasilkan sesuatu lebih professional dalam

penanganan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan

perusahaan tersebut.

4. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan

kebutuhan tenaga kerja dalam perusahaan di masa depan, baik dalam

kualitas dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan

menyelengarakan berbagai aktivitas baru.



5. Salah satu dari segi manajemen sumber daya manusia yang penting

dewasa ini antara lain ialah penaganan informasi mengenai

ketenagakerjaan. Tersedianya informasi yang cepat dan akurat semakin

penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sumber

daya manusia yang besar dengan cabang yang tersebar di berbagai

tempat (baik dalam negeri maupun di luar negeri). Dengan adanya

informasi yang cepat dan tepat akan memudahkan manajemen untuk

melakukan perencanaan sumber daya manusia (Human Resources

Information) berbasis pada teknologi canggih yang merupakan suatu

kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan di era globalisasi saat ini

dimana perubahan serba cepat.

6. Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan sumber

daya manusia adalah penelitian.

Dengan adanya penelitian yang dilakukan untuk kepentingan

perencanaan sumber daya manusia, maka akan timbul pemahaman yang

tepat mengenai situasi pasar kerja saat ini dalam arti:

a. Permintaan pengguna tenaga kerja atas tenaga kerja dapat dilihat dan

segi jumlah, jenis, kualifikasi dan lokasinya.

b. Jumlah pencari kerja serta bidang keahlian, keterampilan, latar

belakang profesi, tingkat upah atau gaji. Hal tersebut penting untuk

dipahami dalam menentukan rencana yang akan disusun sehingga

dapat disesuaikan dengan situasi pasar kerja saat ini.

7. Rencana sumber daya manusia merupakan dasar dalam penyusunan

program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia

dalam sebuah perusahaan. Salah satu caranya adalah pengadaan

karyawan baru yang dapat memperkuat tenaga kerja yang sudah ada

demi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan dan

sasarna perusahaan. Tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia,

maka akan sulit dalam menyusun program kerja yang realistik.

8. Mengetahui pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan tempat

atau sumber untuk mencari calon-calon sumber daya manusia yang



potensial yang akan diterima (recruiting) dalam suatu perusahaan.

Dengan adanya data yang didapat darri perencanaan sumber daya

manusia akan mempermudah dalam mencari calon yang cocok sesuai

dengan kebutuhan dalam perusahaan tersebut, serta dapat pula

digunakan untuk membantu perusahaan lain yang memerlukan sumber

daya manusia.

9. Dasar dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia.

Perencanaan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai salah satu

acuan. Adanya data yang lengkap tentang potensi sumber daya manusia

maka akan lebih mudah dalam menyusun program yang lebih matang dan

lebih dapat dipertanggungjawabkan. Maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia dalam suatu

perusahaan adalah sebagai sesuatu yang sangat penting, demi kelancaran

dan tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut.

c. Proses Dalam Perencanaan SDM

Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi mengenai

tersedianya kebutuhan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut

dapat mencapai tujuannya.

Kepentingan Perencanaan SDM

Tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia (SDM), yaitu:

a. Kepentingan bagi Individu.

b. Kepentingan bagi Organisasi.

c. Kepentingan Nasional.

Kendala-kendala Perencanaan SDM

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan Sumber Daya Manusia

antara  lain :

f. Standar kemampuan SDM

Perusahaan yang belum memiliki standar kemampuan SDM secra

pasti akan berakibat informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan



ramalan-ramalan (prediksi) saja yang sifatnya subjektif. Hal ini akan

menjadi kendala yang cukup serius dalam Perencanaa Sumber Daya

Manusia yang digunakan untuk menghitung potensi SDM secara

pasti.

g. Manusia (SDM) merupakan Mahluk Hidup

Manusia sebagai mahluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya

seperti mesin. Hal ini menjadi kendala PSDM, karena itu sulit

memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana.

h. Situasi SDM

Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang

mendukung bagi kebutuhan SDM dalam perusahaan. Hal tersebut

menjadi kendala proses Perencanaan Sumber Daya Manusia yang

baik dan benar.

i. Kebijaksanaan Perburuhan Pemerintah/ Peraturan Pemerintah

Kebijaksanaan perburuhan pemerintah antara lain kompensasi, jenis

kelamin, WNA, dan kendala lain dalam Perencanaan Sumber Daya

Manusia untuk membuat rencana yang lebih baik dan tepat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Lindawati dan Irma

Salamah (2013), Politeknik Negeri Sriwijaya yang berjudul

PemanfaatanSistem Informasi dan Teknologi Informasi Pengaruhnya

Terhadap Kinerja Individual Karyawan. Hasil dari penelitian tersebut

adalah sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

kesesuaian tugas-teknologi mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja individual kemudian variabel persepsi

kemanfaatan dan kecemasan dalam berkomputer mempunyai hubungan

positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual karyawan.

Sedangkan variabel kompleksitas dan kondisi yang memfasilitasi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individual karyawan.



Variabel keahlian sebagai variabel moderating secara signifikan

mempengaruhi hubungan antara kecemasan berkomputer dengan kinerja

individual.

Penelitian yang lain mengenai Analisis Pengaruh Kinerja Teknologi

Informasi terhadap Kinerja Karyawan Administrasi Fakultas Ekonomi

UNSOED yang dilakukan oleh Jaryono dan Retno Widuri (2011), dalam

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi

berbasis sumber daya (human resources, business resources,technology

resources) berpengaruh positif terhadap kinerja teknologi informasi.

Perkembangan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks tentu saja

membutuhkan kesiapan organisasi untuk mempersiapkan semua komponen

pelayanan, termasuk di dalamnya TI yang didukung dengan keberadaan

SDM yang handal, penyesuaian dengan kebutuhan organisasi serta dari

pengembangan TI itu sendiri.

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Celviana

Winidyaningruh (2010) yaitu mengenai Pengaruh Sumber Daya Manusia

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan

Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel

Intervening pengendalian interm akuntansi di Pemda Subosukawonosraten,

dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut Sumber

Daya Manusia mempunyai hubungan positif dan berpengaruh singifikan

terhadap keterandalan laporan keuangan dengan tingkat signifikan 99 %,

juga pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai hubungan positif dan

berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan dengan

tingkat keyakinan atau tingkat signifikan 99 %.

Penelitian lain yang pernah dilakukan oleh Rini Indriyati (2010)

mengenai Pengaruh Motivasi kerja, Kompetensi dan penggunaan sistem

informasi berbasis computer terhadap kinerja pegawai, hasil dari penelitian

tersebut antara lain bahwa motivasi kerja, kompetensi dan penggunaan

sistem informasi berbasis kompuetr terhadap kinerja pegawai secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikasn terhadap kinerja

pegawai, secara parsial variable motivasi kerja memberikan hubungan



positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai.,

variable kompetensi memberikan hubusngsn positif dan berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja pegawai., secara parsial variable penggunaan

sistem informasi berbasis kompuetr memberikan hubungan positif dan

nerpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Safyan at all. (2014) mengenai

pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Daerah , hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kompetensii dan

motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan

keuangan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Definisi dari kerangka pemikiran adalah model konseptual yang

berkaitan dengan penyusunan  teori atau menghubungkan secara logis

beberapa faktor yang dianggap penting untuk suatu masalah (Sekaran,

2006). Untuk memudahkan pemahaman persoalan yang sedang diteliti,

diperlukan skema kerangka pemikiran yang dapat mempermudah dalam

pemecahan masalah.

Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

Keterangan :

: Pengaruh variabel Independen terhadap variabel

Dependen.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian (Sugiyono, 2013). Motivasi dan Kompetensi Sumber Daya

Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan Universitas

Muhammadiyah Surakarta.  Sumber daya manusia merupakan faktor yang

mempunyai proporsi yang sangat dalam menerapkan variasi dari kerja

dibandingkan dengan strategi dan faktor-faktor lainnya (Hensen dan

Wernerfelt 1989 dalam Achjari & Widowati 2004). Disamping itu, Goodhue

& Thompson (1995) dalam Ellyana, Redy dan Hamzah (2009)

mengemukakan bahwa agar sistem informasi dan teknologi informasi dapat

memberikan dampak yang positif terhadap kinerja individual maka

teknologi tersebut harus dimanfaatkan dengan tepat dan harus mempunyai

kesesuaian dengan tugas yang didukungnya. Kinerja yang lebih baik akan

dapat dicapai jika setiap individu dapat memenuhi kebutuhan individual

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Safyan at all. (2014) mengenai

pengaruh kompetensi dan  motivasi terhadap kinerja pengelolaan sistem

keuangan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya , hasil dari penelitian tersebut

Kinerja Sistem Keuanganberbasis IT (Y)( Y )Kompetensi SDM( X2 )

Motivasi SDM( X1 )



adalah bahwa kompetensii dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama

terhadap kinerja pengelolaan sistem keuangan Daerah di Kabupaten Pidie

Jaya. Dalam dunia bisnis sebuah organisasi, informasi merupakan

komponen utama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. teknologi

informasi atau IT dapat di gunakan untuk membantu mempermudah dalam

melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut,

semakin baik teknologi informatika yang dipakai semakin cepat respon

suatu perusahaan terhadap kebutuhan perusahaan dan konsumen

(Rahadi,2007).

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu hipotesis:

H1 : Motivasi SDM mempunyai hubungan positif dan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja sistem keuangna berbasis Teknologi

Informasi.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rini Indriyati (2010) mengenai

Pengaruh Motivasi kerja, Kompetensi dan penggunaan sistem informasi

berbasis komputer terhadap kinerja pegawai, hasil dari penelitian tersebut

antara lain bahwa motivasi kerja, kompetensi dan penggunaan sistem

informasi berbasis komputer terhadap kinerja pegawai, variable kompetensi

memberikan hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja pegawai., secara parsial variable penggunaan sistem informasi

berbasis komputer memberikan hubungan positif dan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja pegawai.

H2 : Kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja sistem

keuangan berbasis Teknologi Informasi.


