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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

 Pada era globalisasi dengan berbagai sistem teknologi informasi yang 

berkembang pesat memiliki dampak besar terhadap cara berpikir serta cara pandang 

dalam masyarakat. Kita bisa temui di segala bidang termasuk dari teknologi 

informasi sebab dapat membantu dalam berkomunikasi atau menyebarkan informasi 

yang penting. Hal ini segera dimanfaatkan bagi para perusahaan untuk berkembang 

serta mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria  perusahaan. Kita bisa 

lihat perusahaan-perusahaan swasta yang berskala besar, baik nasional maupun 

multinasional atau pun instansi-intansi pemerintahan menggunakan teknologi 

informasi dalam mencari karyawan. Cara tersebut merupakan cara mudah dan cepat 

sesuai dengan tujuan untuk mencapai kualitas karyawan yang baik. 

 Rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai 

dengan kualifikasi untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan di organisasi. Melalui 

rekrutmen organisasi dapat menyaring para calon tenaga kerja. Saat ini pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia begitu pesat baik dalam industri besar maupun menengah. Hal 

ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja 

yang ahli dalam bidangnya. Untuk mensiasati hal tersebut organisasi memanfaatkan 

teknologi informasi dalam mendapatkan calon karyawan yang diinginkan. Dalam hal 

mengimbangi pencapaian prokdutifitas yang baik sesuai dengan standar yang 

ditetapkan (www.kompasiana .com). 
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 Rumah sakit merupakan bagian dari suatu organisasi sosial dan kesehatan 

dengan fungsi menyediakan pelayanan yang komprehensif, penyembuhan penyakit 

(kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Sebagai institusi 

pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai latar belakang permasalahan 

sumber daya manusia, rumah sakit di Indonesia saat ini masih banyak mendapat 

kritikan maupun saran atas ketidak puasan dalam masyarakat, terutama terkait 

kualitas pelayanan tenaga kesehatan. Sebagai langkah awal yang sangat menentukan 

bagi tersediannya staf keperawatan yang berkualitas adalah dilakukannya proses 

rekrutmen dan seleksi bagi perawat. Tidaklah mudah mendapatkan tenaga kerja yang 

yang professional bagi rumah sakit. Untuk melakukan rekrutmen dan seleksi ini 

diperlukan kecermatan, agar tenaga perawat yang diterima dapat memenuhi standar 

yang ditetapkan rumah sakit (www.drinekepadang.blogspot.com). 

 Semakin berkembangnya zaman saat ini menuntut sebagian rumah sakit untuk 

beralih dari tenaga manual ke teknologi informasi dalam perekrutan karyawan. Sudah 

tentu agar mudah dan cepat sesuai dengan sasaran maka dalam pencapaiannya 

mereka wajib memanfaatkan teknologi informasi. Sistem perekrutan yang dipakai 

melalui teknologi internet yang terintegrasi, segala informasi yang berhubungan 

dengan kualifikasi dan tata cara melamarnya serta hal-hal yang berkenaan dengan 

jabatan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dari kalangan 

manapun. Dari sinilah peran penting teknologi informasi dalam hal perekrutan 

karyawan sangat di butuhkan. Karena apabila pencapaian karyawan sudah baik dan 

memenuhi standar akan memepengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. 
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 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RA Kartini Jepara, Jawa Tengah 

melakukan rekrutmen pegawai non-PNS atau pegawai harian lepas (THL) dengan 

cara menaruh iklan di internet dan koran. Sedikitnya 1.255 orang tercatat sebagai 

pendaftar setelah pendaftaran ditutup pada 25 februari 2017 lalu. Kini proses seleksi 

itu digelar. Meski begitu, 150 kuota yang dibutuhkan diharapkan penentuan 

penerimaannya dapat berjalan secara lebih fair. Dari jumlah pendaftar 1.255 tersebut, 

hanya ada 980 orang yang lolos dari hasil seleksi administratif yang meliputi 

verifikasi berkas lamaran dan kelengkapan administratif. Selanjutnya yang sudah 

dinyatakan lolos seleksi administratif tersebut memadati dalam Gedung Wanita 

Jepara yang dijadikan lokasi seleksi.  

Mereka menjalani serangkaian tes lanjutan, yaitu psikotes dan ujian tertulis. 

Setelah tiga bulan melewati masa percobaan kerja barulah pegawai tersebut menjadi 

pegawai non PNS. Namun apabila pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tidak dapat 

dijalankan dengan baik dan rencana kebutuhan pegawai tidak terpenuhi maka akan 

terjadi kekosongan pegawai yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja 

karyawan pada instansi rumah sakit tersebut (www.klikfakta.com). 

 Beberapa faktor yang mempengaruh kinerja karyawan diantaranya 

penggunaan teknologi informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi, pengendalian 

intern dan kesesuaian tugas. Menurut Marlinawati dan Suaryana (2013) kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya penggunaan teknologi tersebut agar 

dapat memberikan hasil yang sesuai. Semakin pesat perkembangan sistem informasi 
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yang berbasis pada teknologi maka akan sangat membantu dalam kelancaran 

oprasional. 

 Teknologi informasi merupakan suatu kombinasi antara teknologi komputer 

dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas (Mirnasari dan Suardhika, 2018). Teknologi 

sistem informasi akan memberikan manfaat secara maksimal jika pengguna dapat 

mengoprasikan sistem tersebut dengan maksimal. Saat ini karyawan suatu perusahaan 

sudah terbiasa memproses data secara elektronik. Para manajer baik pada saat ini dan 

di masa mendatang setiap saat dituntut untuk mengetahui perkembangan informasi 

yang dapat diakses dari media telekomunikasi. Sebagai tantangan bagi suatu 

organisasi bisnis untuk bagaimana bersikap dan bertindak (Rakhmansyah, dkk 2014). 

Hasil penelitian Nugroho (2016) dan Arsiningsih, dkk (2015) bahwa penggunaan 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain 

menyatakan Yuanita (2016) yang menyebutkan bahwa penggunaan teknologi 

informasi berpengaruh negatif  terhadap kinerja karyawan. 

 Faktor lain yaitu efektifitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu 

keberhasilan yang dicapai oleh sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan 

informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Efektivitas sistem 

informasi akuntansi sangat tergantung pada keberhasilan kinerja, antara sistem 

pemakai (user) dan sponsor. Umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan 

efisiensi dalam mencapai tujuan perusahaan, tujuan atau sasaran yang telah tercapai 
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sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif tetapi belum efisien. Keberhasilan 

sistem juga tidak terlepas dari keterlibatan manajemen (Mirnasari dan Suardhika, 

2018). Sistem informasi akuntansi juga disebut kumpulan sumber daya yang 

dirancang untuk menyediakan data bagi beragam pengambil keputusan sesuai dengan 

kebutuhan dan kewenangan mereka (Bodnar dkk, 2005:10). Berdasarkan penelitian 

sebelumnya Hidayati (2017) efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh 

negatif terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain menyatakan Astuti dan 

Dharmadiaksa (2014) efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

 Indikator lain yang harus diperhatikan oleh karyawan adalah pengendalian 

intern yang dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan 

personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 

entitas dalam kategori berikut : (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan (3) kepatuhan terhadap hukuman peraturan yang berlaku 

(Messier dkk, 2014:192). Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur 

yang dirancang agar manajemen mendapat keyakinan yang memadai bahwa 

perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Dari pengertian para ahli bahwa sebuah 

pengendalian internal digunakan untuk membantu memantau kegiatan-kegiatan di  

dalam lingkup perusahaan (Arens dkk, 2013:316). Berdasarkan peneliti sebelumnya 

Arsiningsih, dkk (2015) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem 

pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. Peneliti lain berpendapat 
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pengedalian intern berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan (Mayarani dkk, 

2017). 

 Faktor lainnya dipengaruhi oleh kesesuaian tugas. Rahmawati (2008) 

menjelaskan bahwa kesesuaian tugas berhubungan sejauh mana kemampuan 

karyawan menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Masalah yang sering muncul adalah ketika 

karyawan tidak memanfaatkan teknologi yang disediakan secara maksimal dalam 

membantu menyelesaikan tugas, sehingga teknologi kurang memberikan manfaat 

yang tepat. Peneliti sebelumnya Astuti dan Dharmadiaksa (2014) berpendapat bahwa 

kesesuaian tugas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, peneliti lain 

berpendapat kesesuaian tugas mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan ( Lindawati dan Salamah, 2012).   

 Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bertentangan, 

menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Mirnasari dan Suardhika, 

2018) dengan penambahan variabel independen yaitu dengan menambahkan variabel 

kesesuaian tugas. Penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian dilakukan di BPR 

Denpasar sedangkan penelitian ini dilakukan di rumah sakit Jepara. Perbedaan 

lainnya terletak pada tahun penelitian, Mirnasari dan Suardhika melakukan penelitian 

pada tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.  
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 Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti menyusun penelitian ini dengan judul“ Pengaruh Penggunaan Teknologi 

Informasi , Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, 

dan Kesesuaian Tugas Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Kasus Pada Rumah 

Sakit Di Jepara)”.  

1.2. Ruang Lingkup  

 Untuk mencegah terjadinya perluasan dan terjadinya kerancauan pembahasan 

maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada penggunaan 

teknologi informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian 

intern,dan kesesuaian tugas terhadap kinerja karyawan pada rumah sakit di Jepara 

yang meliputi : 

a. Obyek penelitian seluruh rumah sakit di Jepara. 

b. Karyawan yang diteliti adalah karyawan bagian keuangan dan 

administrasi rumah sakit 

c. Permasalahan yang diteliti dibatasi pada variabel independennya yaitu 

penggunaan teknologi informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi, 

sistem pengendalian intern, kesesuaian tugas, dan variabel dependennya 

kinerja karyawan.  
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1.3. Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh pada kinerja karyawan 

rumah sakit? 

2. Apakah efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh pada kinerja 

karyawan rumah sakit? 

3. Apakah pengendalian intern berpengaruh pada kinerja karyawan bagian 

rumah sakit? 

4. Apakah kesesuaian tugas berpengaruh pada kinerja karyawan bagian rumah 

sakit ? 

1.4. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan 

penelitian yang hendak dilakukan analisis meliputi : 

1. Menguji adanya pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja 

karyawan rumah sakit. 

2. Menguji adanya pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja karyawan rumah sakit. 

3. Menguji adanya pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja karyawan 

rumah sakit. 

4. Menguji adanya pengaruh kesesuaian tugas terhadap kinerja karyawan rumah 

sakit. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris tentang penggunaan 

teknologi informasi, efektivitas sistem informasi akuntansi, sistem 

pengendalian intern,dankesesuaian tugas terhadap kinerja karyawan pada 

rumah sakit di Jepara. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi atau acuan terhadap penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Rumah Sakit  

Untuk membantu pihak rumah sakit mengevaluasi tingkat keberhasilan sistem 

informasi akuntansi yang digunakan dengan kepuasan penggunaan sebagai 

indikatornya, dengan menggunakan kepuasan penggunaan sebagai salah satu 

tolok ukur keberhasilan sistem informasi akuntansi yang digunakan, pihak 

rumah sakit guna kemajuan rumah sakit. 

3. Bagi Akademis  

Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang berkaitan 

dengan judul diatas, sebagai masukan pada pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi, efektivitas 

sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kesesuaian tugas 

terhadap kinerja karyawan  pada rumah sakit di Jepara.  


