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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi 

yang memberikan kemudahan dalam kegiatan bisnis. Informasi merupakan 

komponen utama yang paling penting sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Peranan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan bisnis sangat 

cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. 

Sistem informasi dan teknologi informasi merupakan hal fundamental 

yang harus dimiliki  untuk melakukan kegiatan operasional suatu organisasi 

atau perusahaan. Sistem informasi dan bisnis pada berbagai fungsi maupun 

peringkat manajerial, karena kemampuan sistem informasi dan teknologi 

informasi dalam mengurangi ketidakpastian. 

Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara 

teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti 

perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan 

telekomunikasi lainnya (Maharsi, 2000). Selanjutnya, teknologi informasi 

yang handal dapat meningkatkan kinerja individual dan dapat digunakan 

dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para 

pemakai dalam rangka pengambilan keputusan, Karena teknologi informasi 

akan terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan 

zaman. 
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Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan. Teknologi informasi mampu meringankan aktivitas bisnis yang 

kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat 

waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen.  Teknologi informasi 

juga membantu perusahaan dalam efisiensi operasional perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat bersaing dan mampu menghadapi pasar global. 

Keberadaan teknologi informasi pada saat ini sudah tidak dapat 

dipisahkan peranannya dalam proses untuk mengerjakan tugas karyawan. 

Aplikasi teknologi informasi bagi karyawan yang memahami dan dapat 

menggunakan aplikasi teknologi tersebut akan memberikan nilai lebih bagi 

karyawan yang bersangkutan, selain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

waktu yang relatif singkat, kualitas pekerjaan akan dapat turut meningkat pula 

(Wibisono, 2007). Penerapan teknologi informasi akan membantu karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya dengan mengurangi keterbatasan yang 

dimilikinya.  

Kepuasan kerja karyawan disebuah perusahaan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. 

Ketika seorang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya 

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas dan hasil 

kerja pegawai akan meningkat secara optimal. Untuk mencapai tingkat 

kepuasan kerja yang maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas audit, auditor 
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kantor akuntan publik akan selalu menghadapi faktor-faktor yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut 

dapat berupa konflik pekerjaan-keluarga (Ifah Lathifah, 2008). Teknologi 

informasi diadakan untuk menunjuk aktivitas usaha di semua tingkatan 

organisasi. Penggunaan teknologi informasi mencakup sampai ke tingkat 

operasional untuk meningkatkan kepuasan kerja.  

Sejalan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan 

komputer dan internet pun makin meningkat dan peranannya sangat penting 

sekali dalam membantu kegiatan dan pekerjaan manusia. Sehingga 

keberhasilan kinerja karyawan sangat dipengaruhi faktor kecanggihan 

teknologi. Kecanggihan Teknologi akan membantu perusahaan menghasilkan 

informasi yang lebih akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan 

yang efektif (Ismail, 2009).  Segala cara atau alat  dari kecanggihan teknologi 

yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan 

mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam 

berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Kecanggihan teknologi 

yang ada, tidak akan ada artinya jika dalam perencanaan sistemnya tidak 

memperhatikan faktor manusia sebagai pemakainya, maka dapat dipastikan 

akan terjadi banyak hambatan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara 

teknologi yang digunakan dengan pemakainya. Menurut Raymond dan Pare 

(1992), kecanggihan teknologi pada dasarnya mencerminkan jumlah atau 

keanekaragaman teknologi informasi digunakan oleh usaha kecil. 
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Teknologi informasi khususnya teknologi komputer sangat berpotensi 

untuk memperbaiki performa individu dan organisasi  dalam pemanfaatan 

teknologi informasi khususnya pengembangan sistem informasi pada suatu 

organisasi menyebabkan pengembang sistem informasi perlu memahami 

faktor-faktor yang dapat mengarahkan anggota organisasi untuk 

menggunakan sistem informasi secara efektif. Para manajer dan pegawai 

operasional harus dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia, 

mempelajari secara langsung aspek perangkat keras dan perangkat lunak serta 

mengadopsi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan tugasnya. 

Pemanfaatan teknologi informasi oleh seluruh anggota organisasi termasuk 

para karyawan merupakan salah satu pengukur kesuksesan pengembangan 

sistem informasi pada organisasi yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi 

informasi merupakan sarana penunjang/pendorong bagi organisasi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan 

secara efektif jika anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi 

tersebut dengan baik dan  pemanfaatan teknologi yang efektif dapat 

meningkatkan kinerja. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat 

memberikan dukungan pelayanan administrasi, serta untuk membantu 

pengambilan keputusan (Anwar, 2009). Menurut Baig dan Gururajan (2011), 

teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan bisnis. 

Perkembangan komputerisasi telah berpengaruh ke berbagai aspek 

kehidupan manusia sehingga akan menimbulkan berbagai dampak positif 
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bagi perkembangan teknologi masyarakat umum dan perkembangan bisnis. 

Dalam membuat perancangan jaringan komputer pada sebuah perusahaan, 

tidak akan terlepas dari penggunaan Internet yang merupakan bagian vital 

atau penting dalam sebuah perusahaan, karena menurut Baig dan Gururajan 

(2011), teknologi informasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dan bisnis. Oleh karena itu teknologi informasi harus 

dapat diterima dan digunakan oleh seluruh pegawai dalam organisasi 

sehingga investasi yang besar untuk pengadaan teknologi informasi akan 

diimbangi pula dengan kepuasan kerja karyawan yang besar pula.  

PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara 

(BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang layanan pos. Saat ini, bentuk 

badan usaha pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut 

dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995. Peraturan 

Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia 

yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). 

Pos Indonesia adalah perusahaan jasa yang tersebar di Indonesia. Sangat 

beragam varian jasa yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia. Berawal dari 

latar belakang tersebut dan dengan banyaknya jasa yang PT Pos Indonesia 

tawarkan kepada masyarakat sehingga disini harus ada penanganan secara 

khusus, karena pada kenyataannya pelayanan jasa yang diberikan tidak 

selamanya berjalan lancar dikarenakan faktor yang dapat menghambat 

kelancaran dalam pelayanan jasanya, baik secara teknis maupun nonteknis. 
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Yang dimana dari waktu ke waktu masalah tersebut semakin kompleks. 

Ditambah dengan makin banyaknya perusahaan jasa yang menawarkan jasa 

yang mampu menyaingi PT Pos Indonesia, membuat kekurangan yang 

dimiliki oleh PT Pos semakin terlihat jelas. Pelayanan yang memadai, harga 

yang terjangkau dan pengiriman yang tepat waktu menjadi prioritas utama 

bagi pemakai jasa. 

Pada perusahaan besar seperti PT Pos Indonesia banyak juga kendala 

yang datang dari dalam seperti penggunaan teknologi yang manual dan 

kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi informasi bagi karyawan, 

hal ini bisa terjadi dari faktor-faktor luar. PT. Pos Indonesia perlu 

memanfaatkan adanya penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan 

dalam memperoleh informasi-informasi penting lebih cepat dan akurat. 

Sehingga akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawannya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT. Pos Indonesia 

(Persero) Surakarta” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah 

penelitian, maka masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Surakarta? 

2. Bagaimana penggunaan teknologi informasi di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Surakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh  penggunaan teknologi informasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan di PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diadakan dengan tujuan:  

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Surakarta? 

2. Untuk mengetahui  penggunaan teknologi informasi di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Surakarta? 

3. Untuk mengetahui  pengaruh  penggunaan teknologi informasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan di PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil pemikiran diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

penggunaan sistem teknologi informasi berbasis komputer. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,dapat memberikan sutu karya   

peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem 

informasi  

b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan  

ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan  

c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap  

pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang kepuasan kerja karyawan, kecanggihan 

teknologi, persepsi kemanfaatan teknologi, kerangka pemikiran,  

penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data,  metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji instrumen penelitian 

(terdiri dari hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas), uji asumsi 

klasik (terdiri dari hasil uji normalitas dan hasil uji 

multikolinieritas), tingkatan kepuasan kerja karyawan, tanggapan 

penggunaan teknologi informasi, pengujian hipotesis (terdiri dari 

regresi linier berganda, hasil uji t dan uji F) serta pengujian 

koefisien determinasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang 

telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


