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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia dari masa ke masa terasa 

semakin kompetitif. Meskipun sebenarnya kondisi perekonomian 

Indonesia secara umum belum menunjukan adanya perbaikan dan 

peningkatan yang signifikan, namun bukan berarti terjadi kondisi yang 

stagnasi dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat 

bertahan dalam arus persaingan bisnis, karena dengan semakin banyaknya 

perusahaan asing yang berekspansi ke peta persaingan bisnis di Indonesia 

(Aurelia Potu, 2013). 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan tidak 

terlepas dari peran strategis sumber daya manusia yang dimilikinya, karena 

sumber daya manusia yang akan mengatur dan mengelola sumber daya 

lain yang dimiliki perusahaan untuk membantu mewujudkan tujuan 

perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan harus memiliki sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan oleh perusahaan (Raden Lerry Rama Daniel,2017). 

Karyawan dalam suatu organisasi merupakan aset terpenting dalam 

pencapaian tujuan organisasi, dimana kryawan mampu menghasilkan 

kinerja yang baik dapat memberikan kontribusi besar dalam menjalankan 

aktivitas suatu organisasi. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, suatu 
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organisasi perlu merencanakan strategi dan menciptakan pengelolaan yang 

baik dan profesional. Untuk itu dalam mencapai tujuan tersebut seluruh 

sumber daya yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin, termasuk sumber daya manusia sebagai faktor utamanya (Aditya 

P Ishak, 2016). 

Kinerja karyawan sangat berperan dalam sistem informasi sebuah 

perusahaan. Salah satu sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan 

adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan 

suatu sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertugas 

menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari 

kegiatan pengumpulan dan pengolahan transaksi (Rezza Dwi 

Shafari,2017) 

Berbagai masalah berkaitan dengan kinerja karyawan muncul 

sebagai dampak adanya penyesuaian atas sistem informasi. Salah satu 

contoh fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja karyawan yang 

buruk terjadi pada Perseroan di Indonesia, seperti pada fenomena berikut : 

fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja karyawan yang 

buruk terjadi pada PT. KAI, yang di ungkapkan oleh M kuncoro W 

(managing Director HCM and IT) PT KAI, Board advisory ICIO 

Community pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa, sebelum mencapai 

keberhasilan sistem yang luar biasa pada saat ini PT KAI pernah 

mengalami kegagalan sistem ERP. Penerapan sistem SAP ERP ( 

Enterprise Resource Planning) bertujuan untuk mendukung kinerja dan 
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mempermudah sistem pelaporan di berbagai unit kerja di Kantor Pusat, 

Daerah Operasi, serta Divisi Regional. Namun dikarenakan kesalahan tim 

teknologi informasi dalam memahami kondisi SDM dan infrastrukturnya, 

sistem tersebut tidak berjalan maksimal hingga berakibat menimbulkan 

ketidak percayaan dari direksi dan pegawai. Minimnya dukungan eksekutif 

puncak, objektif yang tidak jelas, perencanaan yang kurang tepat, 

keterlibatan seluruh divisi dalam perusahaan, eksekusi yang lemah hingga 

terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penyebabnya. 

Berdasarkan kasus mengenai kegagalan sistem yang diungkapkan M 

Kuncoro W (managing Director HCM and IT) PT KAI, Board advisory 

ICIO Community, menunjukan bahwa fenomena dilapangan mengenai 

pengenalan program baru yang tidak memperhatikan keterlibatan 

pengguna dalam proses perancangan sistem dan kuranggnya dukungan 

dari manajemen puncak merupakan penyebab dari kegagalan sistem. 

Demikian juga dengan kesalahan tim teknologi informasi mengakibatkan 

lemahnya SDM sehingga kinerja karyawan tidak maksimal. Karna itu 

Kuncoro Wibowo mengungkapkan Habis-habisan Garap Ticketing PT 

KAI untuk Raih Kepercayaan Manajemen. Dimana ERP  muncul pelan-

pelan sambil kami kerjakan ticketing juga. Pada saat itu baru tiket kereta 

jarak jauh kelas eksekutif dan bisnis yang kami buat online. November 

2013 baru menggunakan ticketing kelas ekonomi.  Awal 2014 semua 

ticketing sudah online.  September 2013 Cash Mmanagement, Fico, Fund 

Management, MMPN  jalan. Dan awal 2014 mulai launching ERP. 
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Laporan keuangan PT.KAI sekarang real time, dashboard bisa dipantau 

harian, lewat mobile. (Liana Threestayanti, May 28, 2014) 

Fenomena selanjutnya masalah-masalah yang di alami PT.KAI 

adalah masih kurangnya kinerja PT Kereta Api Indonesia dalam hal 

ketepatan waktu dalam keberangkatan dan kedatangan kereta, serta masih 

seringnya terjadi peristiwa kecelakaan kereta api. Hal ini terlihat dari 

laporan tahunan PT. Kereta Api Indonesia tahun 2014, yang menunjukkan 

masih adanya keterlambatan keberangkatan dan kedatangan kereta api 

penumpang dan barang. Di tahun 2014 kereta api penumpang mengalami 

keterlambatan dalam keberangkatannya ratarata 4,23 menit dari toleransi 

4,23 menit dan untuk kedatangnnya 35,11 menit dari toleransi 31,07 menit. 

Kereta api barang mengalami keterlambatan keberangkatan ratarata 84,52 

menit dari toleransi 52,08 menit dan untuk kedatangan rata-rata 

keterlambatan 139,75 menit dari toleransi 60,50 menit. Dan juga 

berdasarkan laporan tahunan 2016, telah terjadi peristiwa kecelakaan di 

antaranya Kecelakaan yang terjadi di jalur rel PT Kereta Api Indonesia 

Daerah Operasi (KAI Daop 5). Dari catatan PT KAI Daop 5 Purwokerto, 

tercatat 37 kecelakaan yang terjadi di sepanjang jalur rel dengan korban 

sebanyak 41 orang. Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Ifan 

Hendriwintoko mengatakan dalam tiap bulannya tercatat ada peristiwa 

empat warga mengalami kecelakaan di jalur rel. "Kecelakaan di jalur rel 

telah menelan korban sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 27 orang 

lainnya harus mendapatkan perawatan karena alami luka berat," katanya, 

https://infokomputer.grid.id/author/lili/
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Senin (17/10). Dia mengemukakan, Kabupaten Kebumen menjadi wilayah 

yang paling rawan terjadinya kecelakaan. Dari data yang dimiliki PT KAI 

Daop 5 Purwokerto, jumlah kecelakaan di rel kereta api wilayah tersebut 

mencapi 15 kali dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. "Setidaknya, terjadi 

10 pelanggaran di perlintasan dan lima kali kecelakaan di sekitar petak 

jalan di wilayah Kebumen, antara petak Wonosari-Kebumen-Soka. Tiga 

petak jalur tersebut yang paling sering terjadi kecelakaan hingga mencapai 

11 kali," ucapnya. (Chandra Iswinarno, Senin, 17 Oktober 2016, 23:09) 

pada tahun 2018 tepatnya bulan januai tanggal 18 terungkap kasus 

2 Tahun Buron, Eks Petinggi PT KAI Ditangkap Kejari Bandung, dimana 

kasus tersebut mengenai korupsi yang melibatkan Achmad terjadi saat ia 

masih menjabat Direktur Keuangan PT KAI. Kasus yang ditangani Polda 

Jabar itu bermula saat kerja sama penyertaan modal antara PT KAI dengan 

PT Optima Kharya Capital Management (PT OKCM) pada Juli-Desember 

2008 sebesar Rp 100 miliar. Dalam perjanjian tersebut OKC memberikan 

jaminan aset sebesar Rp 120 miliar kepada PT KA. Kasus tersebut terjadi 

salah satunya karena kurangnya disiplin karyawan, sehingga berdampak 

pada kualitas perusahaan dan menurunkan tingkat kinerja karyawan. 

(DetikNews, Dony Indra Ramadhan, Kamis 18 Januari 2018, 20:26 WIB) 

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi rendahnya kinerja karyawan yaitu dilihat dari kegagalan 

dalam pemakaian sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh seorang 

karyawan PT. KAI. Serta  kesalahan tim teknologi informasi, juga terlalu 

https://www.merdeka.com/reporter/chandra-iswinarno/
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tergesa-gesa, dan kurang tepat  mengamati kondisi SDM dan 

infrastrukturnya. Akibatnya, bukan hanya direksi yang tidak percaya, 

karyawanpun demikian. Ada pula masalah dalam keterlambatan dalam 

keberangkatan dan kedatangan kereta, selain itu sampai saat ini kecelakaan 

kereta api masih terjadi. Juga mengenai kasus korupsi yang baru saja 

terungkap tahun ini. Dimana karyawan masih tidak melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan baik juga masih dapat melakukan kecurangan, 

membuktikan PT. KAI kurang baik dalam mengimplementasikan budaya 

organisasi. Dengan demikian  budaya organisasi dan pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan faktor yang dianggap dominan 

mempengaruhi kinerjanya. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut 

mengingat budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi 

merupakan determinan penting dari kinerja karyawan. 

Budaya organisasi merupakan suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggotanya yang membedakan perusahaan itu dengan 

perusahaan lain. Jika budaya organisasinya lemah maka akan mudah 

membentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lainnya, 

kesetiaan kelompok juga akan lebih setia daripada kepada perusahaan 

yang ia tinggali. Karakteristik dari pada budaya organisasi itu sendiri 

mencakup inovasi dan pengambilan risiko, perhatian pada hal-hal kecil, 

orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, stabilitas dan 

kontrol (Widiana,2015) 
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Budaya organisasi yang kuat memberikan karyawan suatu 

pemahaman yang jelas dari tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi, 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota-anggotanya, 

karena tingginya tingkat kebersamaan. Budaya organisasi juga 

memberikan kesetiaan dan komitmen bersama. Apabila karyawan 

diberikan pemahaman tentang budaya organisasi, maka setiap karyawan 

akan termotivasi dan semangat kerja untuk melakukan setiap tugas-tugas 

yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini salah satu kunci untuk 

memperoleh prestasi kerja yang optimal, sehingga produktivitas meningkat 

untuk mencapai tujuan organisasi (Mahdi Salehi, 2011). 

Budaya organisasi dapat mengalami perubahan, yaitu ketika 

keyakinan, sikap, nilai-nilai, sistem dan struktur organisasi mengalami 

perubahan. Perilaku orang-orang di dalamnya juga masih saja terdapat 

berbagai masalah, terutama masalah prestasi kerja. Jika karyawan tidak 

melakukan pekerjaannya, maka organisasi tersebut pada akhirnya akan 

mengalami kegagalan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan 

karyawan dalam perusahaan akan menghambat penerapan sistem, begitu 

juga sebaliknya apabila kebiasaan-kebiasaan yang baik dijalankan akan 

mempermudah dalam penerapan sistem di dalam perusahaan, hal ini 

berarti bahwa budaya organisasi terkait dengan sistem informasi, karena 

menjelaskan bagaimana orang berperilaku dalam menghadapi sistem 

informasi. Budaya organisasi dapat pula menjadi hambatan untuk suatu 

perubahan manakala nilai-nilai yang dimiliki bersama tidak sejalan dengan 
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nilai-nilai yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Robbins dan 

Judge, 2013:518). Demikian pula menurut (Allen, et al., 2004) dalam Siti 

Kurnia (2011) yang menyatakan bahwa faktor organisasi dan budaya dapat 

menghambat penerapan sistem informasi. Perubahan teknologi apapun 

yang mengancam asumsi budaya yang berlaku umum biasanya menemui 

tantangan yang besar dalam implementasi sistem informasi (Septiana Nur 

Faidah, 2016). 

Penurunan kinerja karyawan diakibatkan oleh masih rendahnya 

implementasi Pemanfaatan teknologi informasi. Berhubungan dengan cara 

perusahaan merencanakan dan mengatur teknologi informasi dalam 

mencapai manfaat potensial. Teknologi informasi diterapkan sesuai 

dengan strategi bisnis. Oleh karenanya, perusahaan dapat mengadopsi 

berbagai tipe pemanfaatan teknologi tergantung pada strategi bisnisnya 

(Clara dan Sri Sunarti, 2011). Aplikasi teknologi informasi dalam bisnis 

adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi perusahaan 

agar dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Peran strategi teknologi 

informasi ini melibatkan penggunaan teknolgi informasi untuk 

mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang 

memberikan perusahaan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam 

pasar global. Perusahaan dapat mengatasi berbagai ancaman tekanan 

kompetitif yang mereka hadapi dengan mengimplementasikan lima 

strategis kompetitif yaitu strategi kepemimpinan dan biaya, strategi 
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diferensiasi, strategi Inovasi, strategi pertumbuhan, strategi persekutuan. 

Chenhall (2004) dalam Clara dan Sri Sunarti (2011). 

Teknologi informasi mempunyai pengertian yang beraneka ragam 

walaupun masing-masing definisi memiliki inti yang sama, seperti george 

H.Bodnar, 2006 menyatakan bahwa teknologi informasi dapat dikatakan 

suatu rangkaian perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk 

mentransformasi data menjadi informasi yang berguna (Netty 

Febrianingsih:2015). 

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

mengenai pengaruh budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kinerja karyawan salah satunya hasil penelitian: 

Penelitian oleh Hj. Lindawati dan Irma Salamak (2012) dengan 

judul Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 

Pengaruhnya Terhadap Kineja Karyawan menggunakan variabel-variabel 

berikut, kesesuaian tugas-teknologi mempunyai hubungan negatif dan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual, variabel persepsi 

kemanfaatan dan kecemasan berkomputer mempunyai hubungan positif 

dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual karyawan. 

Sedangkan variabel kompleksitas dan kondisi yang memfasilitasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual karyawan. Variabel 

keahlian sebagai variabel moderating secara signifikan mempengaruhi 

hubungan antara kecemasan berkomputer dengan kinerja individual. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan Karsiati dan Maskudi (2014) 

dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Teknologi Informasi dan 

Sistem Informasi Akuntansi Manajemen pada Kinerja Manajerial” 

menggunakan variabel-variabel berikut; Budaya Organisasi, Teknologi 

Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen sebagai variabel 

bebas (Independen variable) serta Kinerja Manajerial sebagai variabel 

terikat (dependen variable). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara 

parsial budaya organisasi, teknologi informasi dan sistem informasi 

akuntansi manajemen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Pertimbangan ini yang mendorong peneliti untuk 

mereplikasi serta lebih memfokuskan penelitian. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mengangkat judul penelitian mengenai:   

“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(STUDI PADA PT. KAI (PERSERO) DI KOTA BANDUNG) ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, penulis membuat 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Budaya Organisasi pada PT. KAI (Persero) di Kota 

Bandung. 
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2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada PT. KAI (Persero) 

di Kota Bandung. 

3. Bagaimana Kinerja Karyawan pada PT. KAI (Persero) di Kota 

Bandung. 

4. Seberapa besar Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. KAI (Persero) di Kota Bandung. 

5. Seberapa besar Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. KAI (Persero) di Kota Bandung. 

6. Seberapa besar Pengaruh Budaya Organisasi dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan secara simultan pada 

PT. KAI (Persero) di Kota Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu menganalisis dan 

membuat kesimpulan mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan. 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja 

Karyawan. Adapun tujuan secara rinci dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Budaya Organisasi pada PT. KAI 

(Persero) di Kota Bandung. 
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi 

pada PT. KAI (Persero) di Kota Bandung. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja Karyawan pada PT. KAI 

(Persero) di Kota Bandung. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar Pengaruh Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. KAI (Persero) di Kota 

Bandung. 

5. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar Pengaruh 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. KAI (Persero) di Kota Bandung. 

6. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar Pengaruh Budaya 

Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja 

Karyawan secara simultan pada PT. KAI (Persero) di Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu, untuk 

mendukung ilmu akuntansi khususnya Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan. Selain itu, 

penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya khususnya Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak antara lain :  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah 

wawasan pengetahuan tentang aplikasi teori yang penulis peroleh di 

bangku kuliah dengan penerapan yang sebenarnya dan mencoba untuk 

mengembangkan pemahaman mengenai pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi dan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan  kinerja 

karyawan. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut mengenai kinerja 

karyawan agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. 

3. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

informasi yang bermanfaat khususnya pada bidang kajian yang sama. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di Indonesia yaitu PT. KAI (Persero) di Kota 

Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, 
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Jawa Barat. 40117. Tel: Kantor (022) 4230031 (ext. 10435). Fax (022) 

4203342, Toka 10435. Email PPID : kip@kereta-api.co.id. Website: 

https://kai.id/. Peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah 

ditentukan. 
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