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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan saat ini menuntut kita untuk selalu bergerak lebih cepat, 

menghasilkan sesuatu lebih banyak dan membuatnya lebih baik. Perusahaan 

atau organisasi semakin menuntut untuk mengahasilkan yang lebih atau 

meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja Merupakan 

perbandingan antara output (barang dan jasa) dibagi dengan satu atau lebih 

input (seperti tenaga kerja, modal, atau manajemen). (Heyzer & Render, 2008). 

Faktor penunjang produktivitas sendiri banyak salah satunya yaitu penerapan 

sistem informasi atau penerapan teknologi. 

Teknologi adalah salah satu hal yang paling berpengaruh untuk 

memenangkan persaingan. Seperti teori yang di kemukakan oleh (O'brian & 

Marakas, 2014) bahwa teknologi tidak lagi menjadi sebuah renungan dalam 

membentuk strategi bisnis, tetapi penyebab dan pendorong yang sebenarnya. 

Setiap perusahaan dituntut dapat menghadapi arus persaingan terus berubah, hal 

ini bisa terjadi pada perusahaan dan juga organisasi lain, karena hal yang 

berkaitan dengan  peralatan dan teknologi sifatnya menyeluruh serta banyak 

yang membutuhkan.  

Era sekarang penggunaan teknologi dapat membuat perusahaan 

memenangkan persaingan. Perbedaan yang dapat di ciptakan dari penerapan 

teknologi dapat memberikan keunggulan untuk efektifitas dan efisiensi dalam
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melakukan operasional dan tidak hanya itu dengan adanya penerapan teknologi 

akan memudahkan sistem informasi.  

Menurut (Sutabri, 2005) penerapan sistem informasi di dalam organisasi 

untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat 

manajemen. Dengan komponen fisik dari sistem informasi yaitu 1. Perangkat 

keras, 2. Perangkat lunak, 3. Data base, 4. Prosedur, 5. Operator. Dengan itu 

peneliti ingin menguji apakah komponen dalam fisik sistem informasi dalam 

penerapannya berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Penerapan sistem 

informasi akan memudahkan organisasi dalam melakukan operasional bahkan 

penerapan sistem informasi dapat memudahkan dan meningkatkan 

produktivitas kerja.  

Menurut penelitian yang di lakukan Ardianto dan Indra pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa sistem informasi https://portal.telkom.co.id dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan Unit Network PT. 

Telekomunikasi Indonesia Witel Jakarta Timur yang memberikan dampak 

efektif dan efisien terhadap pekerjaan. 

Penerapan teknologi masih belum bisa membuat peningkatan 

produktivitas kerja. Penerapan sistem informasi masih belum bisa membuat 

peningkatan produktivitas kerja dan membuat perbedaan. Universitas 

Muhammadiyah Malang terdapat fenomena yang terjadi di Unit kerja 

Universitas Muhammadiyah Malang  yang terjadi pada saat melayanan 

administrasi pada unit kerja laboratorium. 



3 
 

 
 

Universitas Muhammadiyah Malang sendiri memiliki sistem informasi 

yang bagus semua sistemnya terintregasi dengan baik dari mulai KRS (kartu 

rencana studi), KHS (kartu hasil studi) dan masih banyak lainya yang di mana 

semua terintegrasi di website masing-masing yang di atur dalam satu sistem 

atau database. Dalam sistem KRS (kartu rencana studi) yang dapat di akses di 

www.krs.umm.ac.id ini mahasiswa dapat melakukan pemrograman. 

Data yang sudah terdapat pada sistem informasi harusnya itu sudah 

dapat dijadikan patokan oleh pihak unit kerja laboratorium sebagai pembantu 

pelayanan administrasi. Dukungan sistem informasi seperti ini seharusnya data 

yang terdapat pada database dapat di jadikan sebagai dasar dan bisa langsung 

di proses untuk pelayanan administrasi dan lain-lain. Hal tersebut akan lebih 

meningkatkan produktivitas kerja dari unit kerja laboratorium karena dirasa 

akan lebih efektif karena dapat memotong atau mempersingkat proses. Proses 

proses tersebut meliputi proses pelayanan administrasi dari mulai mahasiswa 

melakukan pendaftaran untuk praktikum dan saat mahasiswa selesai dengan 

praktikum untuk nilai akhir. Masih terjadinya penumpukan pada saat 

mahasiswa ingin melakukan pelayanan administrasi pada laboratorium padahal 

database dapat diakses oleh setiap unit laboratorium. 

Laboratorium dapat menggunakan data tersebut untuk membantu proses 

pelayanan administrasi sehingga produktivitas dapat meningkat dimana hal 

tersebut yang harusnya terjadi. Tetapi masih ditemukan bahwa produktivitas 

masih lama dan antrian pelayanan masih terjadi padahal sistem informasi telah 
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diterapkan dan komponen penunjang untuk penerapanpun sudah tersedia 

disetiap unit kerja laboratorium.  

Berdasarkan fenomena di atas dapat di simpulkan bahwa  dimensi 

sistem informasi masih menjadi hal yang kurang di perhatikan dan penerapanya 

belum diperhatikan jadi perlu adanya pengujian, supaya produktivitas kerja 

pada unit kerja Laboratorium  maksimalkan. Berdasarkan latar belakang ini 

saya mengambil judul “Pengaruh Dimensi Sistem Informasi Terhadap 

Produktivitas kerja Administrasi Laboratorium di Universitas 

Muhammadiyah Malang” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat di 

rumuskan sebagai berikut : 

1. bagaimana dimensi sistem informasi dan produktivitas administrasi 

laboratorium di Universitas Muhammadiyah Malang ? 

2. Apakah variabel sistem informasi (perangkat keras, perangkat lunak, 

database, prosedur dan operator) berpengaruh terhadap produkivitas 

administrasi laboratorium di Universitas Muhammadiyah Malang ? 

3. Variabel sistem informasi manakan yang berpengaruh dominan terhadap 

produktivitas kerja administrasi laboratorium di Universitas 

Muhammadiyah Malang   ? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka

tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan seperti apa kondisi dimensi

sistem informasi administrasi laboratorium  di Universitas

Muhammadiyah Malang

b. Untuk melihat apakah ada pengaruh dimensi sistem informasi  terhadap

produktivitas kerja administrasi laboratorium di Universitas

Muhammadiyah Malang.

c. Untuk mengkaji dari setiap variabel manakah yang dominan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya mengenai

pengaruh sistem informasi manajemen terhadap produktivitas kerja

administrasi  laboratorium di Universitas Muhammadiyah Malang.

b. Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi

perusahaan dalam hal sistem informasi manajemen sehingga

produktivitas kerja  adminsitrasi ditingkatkan.




