
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, populasi manusia selalu mengalami 

peningkatan dari tiap generasinya, tidak hanya manusia saja melainkan berbagai 

macam kebijakan serta peradaban dan juga teknologi mengalami perkembangan 

yang pesat. Banyaknya populasi manusia menuntut sebuah sistem yang terstruktur 

untuk dijalakan dan juga rapi untuk implementasikan oleh masyarakat luas pada 

umumnya. Organisasi menjadi gagasan cemerlang untuk melatih dan menjalankan 

sebuah progam dan tujuan yang terstruktur serta menjadi kebutuhan untuk 

menciptakan rasa spritual, emosional, intelektual yang dimana hampir semua dapat 

ditemukan pada organisasi yang melekat pada masyarakat setiap harinya. Dalam 

sebuah organisasi Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama dalam 

keberlangsungan organisasi. Sumber daya manusia menjadi elemen paling penting 

dalam organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti modal teknologi dan 

uang  (Radhiyya et al., 2019). 

Dalam mencapai tujuan organisasi tentunya dibutuhkan faktor-faktor penting 

dan usaha yang maksimal (kinerja) yang terstruktur dan efektif. Sumber daya 

manusia pada organisasi dikelompok pada beberapa kelompok-kelompok kecil 

untuk memfokuskan pada bidang-bidang tertentu sebagai ranah gerak organisasi. 

Pimpinan dan anggota menjadi status sekaligus amanah yang umum dipakai pada 

organisasi, diperlukanya seorang pemimpin untuk menuntun dan mengarahkan 
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anggota-anggotanya sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab. Kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai 

serangkaian tujuan (ASEP SOLIKIN et al., 2017). 

Gaya kepemimpinan sangat mempengerahui keberhasilan seorang pemimpin 

dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Kepemimpinn dalam suatu organisasi 

perlu membangun dan meningkatkan motivasi agar menghasilkan kinerja yang 

tinggi, sehingga pemimpin perlu memikirkan gaya kepemimpinnya. 

(Jermsittiparsert, n.d.) Menurut penjelasannya, penggunaan gaya kepemimpinan 

adalah untuk memotivasi secara utuh dan benar serta membimbing pengikut yang 

peduli agar mencapai hasil yang diharapkan atau melebihi hasil yang diharapkan. 

Perilaku yang menggambarkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, 

saling menghormati, kehangatan, dan hubungan antara pemimpin dan pengikut 

selain gaya kepemimpinan, budaya organisasi juga menjelaskan keterkaitan budaya 

organisasi terhadap kinerja peengurus maka Menurut (Robbins & Judge, 2008), 

budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem umum yang memisahkan anggota 

organisasinya dari organisasi lain. Selain itu, budaya organisasi juga menjadi 

karakteristik dari suatu organisasi dan dijadikan sebagai pembanding pencapaian 

dari tiap periode keperiode berikutnya, pencapaian yang berulang-ulang dan selalu 

mengalami peningkatan adalah hal yang sangat dibutuhkan organisasi sebagai 

keberlangsung periode organisasi. 

Fenomena-fenomena alam yang tak mampu diprediksikan dan dikontrol oleh 

sekelompok organisasi tentunnya menjadi tantangan dan bahkan menghambat 

kinerja organisasi. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian atau temuan-temuan 
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serta gagasan baru dalam menunjang keberlangsungan kinerja organisasi guna 

mencapai visi dan misi organisasi. Temuan Virus baru yang dinyatakan WHO 

(World Health Organization) yang mulai mengalami penyebaran pada berbagai 

dunia termasuk Indonesia, hal ini membuat berbagai kalangan masyarakat menunda 

aktivitasnya dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas 

masyarakat dengan harapan untuk mengurangi tingkat penularan khasus Covid-19. 

Perubahan pola kerja pada organisasi yang awalnya segala macam bentuk 

dilakukan dengan manual dan secara langsung teralihkan dengan penggunaan 

media sebagai pendukung keberlangsungan kinerja organisasi. Teknologi informasi 

adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memproses, mendapatkan, menyusun, 

menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi 

yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Agung et 

al., 2013). 

Pada saat ini teknologi sangat berperan penting dalam meningkatkan kierja 

organisasi, bahakan hal ini didukung pada temuan penelitian yang dilakukan 

(Karim et al., 2016) Menemukan bahwa penguasaan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Penelitian tersebut 

didukung oleh (Handayani et al., 2018) dalam penelitiannya juga menemukan 

bahwa aplikasi teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja. Baik buruknya 

organisasi dapat dilihat dari kierja sebuah organisasi itu sendiri yang tata kelolanya 

harus diselaraskan dengan visi dan misi sebuah organisasi. Pengurus selaku pelaku 

organisasi juga berperan penting dalam usaha mencapai visi dan misi organisasi. 
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Pengurus selaku individu menjadi poin-poin yang akan dikumpulkan menjadi 

data-data dan kriteria dalam mengukur kinerja organisasi. Kinerja karyawan 

merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi (Gujarati 

& Porter, 2013). Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang 

sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Organisasi 

yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Dengan demikian, kinerja difokuskan pada hasil karyanya. Karena organisasi 

dipraktikkan dengan baik oleh manusia, kinerja adalah perilaku manusia dalam 

organisasi yang tunduk pada pola perilaku yang ditentukan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan organisasi. 

Menurut (Mangkunegaran et al., 2013) komponen kinerja terdiri dari: 

1. Kualitas, Kualitas kerja adalah tingkat dimana karyawan merespons hal 

yang menjadi kewajibannya. 

2. Kuantitas, Kuantitas kerja adalah lamanya pekerja bekerja dalam satu 

hari. Kuantitas pekerjaan dilihat dari kecepatan di mana setiap karyawan 

bekerja. 

3. Pelaksanaan Tugas, Pelaksanaan tugasnya adalah banyaknya karyawan 

dapat melakukan pekerjaannya secara tepat dan tanpa kesalahan. 
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4. Tanggung Jawab, tanggung jawab untuk bekerja adalah sadar terhadap 

kewajiban pegawai dalam melakukan pekerjaan yang menjadi 

kewajibannya. 

Dalam ruang lingkup Universitas teradapat tempat yang mewadahi 

Mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, ekplorasi ilmu dan nilai-nilai pada Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selain belajar tentang hal-hal akademisi, Mahasiswa 

juga mengasah skill dan kemampuan individu serta melakukan amah dan tanggung 

jawab yang diberikan selaku proses pembelajaran. Meski memiliki bebrapa 

kompoen yang sama pada masing-masing organisasi tapi masih banyak sekali 

perbedaan kinerja dan juga hasil kerja pada masing-masing setiap organisasi. Dari 

komponen-komponen yang disebutkan (Mangkunegaran et al., 2013) setiap 

organisasi sudah memilikinya. 

Faktor penting dalam kinerja organisasi saat ini adalah penggunaan dan 

penguasaan teknologi sebagai dasar penerusan informasi. Teknologi informasi 

merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (capture), 

menyimpan (store), mengolah (process), mengambil kembali (retrieve) dan 

menyebarkan (transmit) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja 

baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi 

informasi tersebut (Komarasari, 2016). Namun dalam penelitian (Ritonga, 2018)  

dengan judul Pengaruh Good University Governance Dan Penggunaan Teknologi 

Informasi Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi ditemukan bahawa teknologi 

informasi tidak berpengaruh signifikan, melainkan hanya berpengaruh jika 

teknologi infomasi yang ada berdiri sendiri dengan univeristas yang diteliti. 
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Teknologi informasi juga memiliki peranan penting dalam menunjang kinerja 

organisasi. Namun pada penelitian (Romli & Sunaryo, 2017) ditemukan bahwa 

informasi tidak berpengaruh signifikan pada kinerja. Maka dari penelitian ini perlu 

dilakukan guna menunjang dan mendukung kemajuan kinerja pengurus unit 

kegiatan mahasiwa guna peningkatan lifeskill mahasiswa universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dengan demikian gaya kepemimpinan dan juga budaya 

organisasi serta peran teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. 

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Teknologi Informasi 

pada Kinerja Pengurus Organisasi di era Covid-19” degan studi kasus pada 

organisasi UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah 

sebagaimana berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi?  

2. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi? 

3. Apakah terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja organisasi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

organisasi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas situs web terhadap kinerja organisasi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja organisasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dengan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Penelitian ini bermaksud memberi gambaran mengenai Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Penguasaan Teknologi Informasi 

Terhadap Kinerja Organisasi dimana hal ini perlu dipahami oleh anggota 

organisasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu 

organisasi untuk meningkatkan fasilitas dan prasarana untuk meningkatkan 

kinerja organisasi. 

2. Bagi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan serta 

ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi kalangan akademik mengenai 

variabel-variabel penting untuk mingkatkan kinerja organisasi.


