
 

I. PENDAHULUAN  
 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi yang demikian pesat 

telah mampu membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Perkembangan 

Teknologi Komunikasi dan Informasi saat ini memungkinkan proses transfer informasi 

tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini yang pada kenyataannya banyak memberikan 

pengaruh terhadap kegiatan dan pola bekerja manusia sehari-hari.  

Dalam perusahaan yang terdiri dari banyak individu dengan latar belakang yang 

berbeda-beda, komunikasi digunakan sebagai media untuk membentuk hubungan kerja 

yang harmonis. Dengan adanya komunikasi yang efektif dan hubungan kerja yang 

harmonis tersebut maka setiap informasi tentang suatu kegiatan dari masing-masing 

unit kerja akan dapat disesuaikan dengan gerak langkah di unit kerja lainnya. Kesamaan 

gerak langkah di semua unit kerja terkait  tersebut pada akhirnya dapat mendukung 

pencapaian misi dan visi perusahaan. Hal ini sesuai dengan pengertian komunikasi oleh 

Griffin (1993) bahwa komunikasi adalah proses memindahkan informasi dari satu orang 

ke orang lainnya.  

Komunikasi yang efektif merupakan kebutuhan manajemen perusahaan terutama 

dalam rangka menjalankan fungsi manajerial untuk mencapai visi dan misinya. Fungsi 

manajerial yang diwujudkan dalam kegiatan komunikasi antara lain seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengendalian. Seluruh kegiatan dari 

fungsi manajerial tersebut terkait secara langsung dengan proses komunikasi dalam 

menyampaikan informasi.  

Dengan komunikasi yang efektif maka setiap karyawan dalam perusahaan 

diharapkan dapat melakukan pekerjaannya secara baik dan benar sehingga pada 



 

akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja dengan tingkat efektivitas kerja yang dapat 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

pengertian komunikasi yang efektif dari Griffin (1993) yang menjelaskan bahwa 

komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian pesan dengan cara sedemikian 

rupa sehingga pesan yang diterima mempunyai pengertian yang sama dengan pesan 

yang disampaikan.  

Peran komunikasi terhadap efektivitas kerja juga dijelaskan oleh Panuju (2001) 

bahwa komunikasi berpengaruh terhadap pembentukan iklim dan budaya organisasi 

dalam perusahaan  Iklim organisasi menggambarkan suasana kerja dalam organisasi 

sedangkan budaya organisasi ini merupakan nilai dan kepercayaan yang menentukan 

cara bekerja dan perilaku orang dalam menjalankan organisasi.   

Salah satu media komunikasi yang memegang peranan penting dalam 

perusahaan adalah memorandum dinas yaitu media korespondensi antara manajemen 

maupun antara manajemen dengan karyawan dalam struktur organisasi. Perusahaan 

diharapkan dapat menerapkan memorandum dinas secara efektif karena informasi yang 

disampaikan melalui memorandum dinas banyak mempengaruhi dan menentukan 

keberhasilan proses manajerial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.      

Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi saat ini memungkinkan untuk 

menciptakan proses komunikasi yang dapat mendukung kegiatan perusahaan yang 

efektif dan efisien. Bank Bukopin sebagai salah satu perusahaan di Indonesia yang 

bergerak di bidang jasa perbankan, kegiatan perusahaan yang efektif dan efisien 

merupakan syarat untuk pencapaian visi dan misinya dimana kondisi ini hanya dapat 

dicapai apabila Bank Bukopin dapat mencapai efektivitas komunikasi dan efektivitas 

kerja di dalam organisasinya. 

Bank Bukopin menemukan ketidakefektifan proses komunikasi dan kerja dalam 

penggunaan memorandum dinas sebagai salah satu media untuk komunikasi dalam 



 

organisasi. Banyak informasi yang terhambat yang disebabkan karena penyampaian 

memorandum dinas memerlukan waktu yang cukup lama baik dalam pembuatan 

maupun proses pengirimannya. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan draft oleh 

staf yang harus dicetak berulang kali sebelum ditandatangani oleh atasan kemudian 

diperbanyak dan dikirimkan kepada sejumlah penerima. Dengan perkembangan 

Teknologi Komunikasi dan Informasi yang terjadi dewasa ini dimana Bank Bukopin terus 

meningkatkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang dimilikinya, pada 

awal tahun awal 1997, memorandum dinas sebagai salah satu media komunikasi di 

Bank Bukopin, dikembangkan ke dalam sebuah sistem informasi yang dapat 

menciptakan dan mendukung efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja di Bank 

Bukopin. Sistem Informasi ini disebut Sistem Memorandum Elektronik (SME), yaitu 

sebuah program aplikasi komputer berbasis web dan teknologi jaringan intranet yang 

digunakan sebagai media memorandum dinas untuk korespondensi di dalam organisasi 

di Bank Bukopin, dari tingkat manajemen hingga ke tingkat staf.  

Konsep program yang berbasis web dan teknologi jaringan Intranet yang 

diterapkan pada SME di Bank Bukopin merupakan sistim perkantoran masa depan, 

karena dengan memanfaatkan jaringan intranet banyak proses komunikasi akan lebih 

efektif. Komunikasi bawahan-atasan dan komunikasi diantara sesama karyawan dapat 

dilakukan praktis setiap waktu meskipun pada saat karyawan sedang berada di kantor-

kantor cabang. Dengan demikian penyampaian informasi dapat dilaksanakan secara 

efektfif dan efisien sehingga efektivitas kerja dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan 

kegiatan organisasi akan jauh lebih cepat, mudah, tepat waktu dan dapat semuanya 

dilakukan secara elektronik.   

Dengan melihat fungsi dari SME sebagai sebuah sistem informasi untuk 

meningkatkan efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja yang tidak lain merupakan 

tujuan dan sasaran dari pengembangan SME maka perlu dilakukan penelitian mengenai 



 

hubungan antara kualitas informasi SME dengan efektivitas komunikasi dan efektivitas 

kerja di Bank Bukopin sehingga penerapan SME sejalan dengan tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai oleh perusahaan. SME secara tidak langsung diharapkan dapat 

mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Bukopin karena penerapan 

komputerisasi akan mempengaruhi pola kerja karyawan. 

Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan Penelitian 

Tesis dengan Judul Studi Hubungan Sistem Memorandum Elektronik (SME) dengan 

Efektivitas Komunikasi dan Kerja di PT. Bank Bukopin. Metode Penelitian Tesis 

yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian dilakukan 

untuk melihat dan menggambarkan kualitas informasi SME dan menganalisis 

hubungannya dengan efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja di Bank Bukopin baik 

secara pengamatan langsung maupun berdasarkan analisis statistik terhadap persepsi 

karyawan Bank Bukopin sebagai user SME.  

 

B. Perumusan Masalah 

SME digunakan sebagai media memorandum dinas untuk korespondensi di dalam 

organisasi Bank Bukopin sehingga memberikan pengaruh terhadap aktivitas komunikasi 

dalam hubungan dan pola bekerja . Penelitian ini akan membahas sebagian kecil dari 

sekian banyak aspek yang ada pada masalah komunikasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi, dengan menekankan pada hal-hal yang menyangkut kualitas informasi SME 

dan hubungannya dengan efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja. Adapun 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas informasi dari Sistem Memorandum Elektronik (SME). 

2. Adakah hubungan yang positif antara penerapan SME yang dicerminkan oleh 

kualitas informasi SME dengan efektivitas komunikasi dan efektivtitas kerja di Bank 

Bukopin. 



 

3. Bagaimana penerapan dan perbaikan SME yang dapat meningkatkan efektivitas 

komunikasi dan efektivitas kerja di Bank Bukopin.  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian terhadap SME di Bank Bukopin dilaksanakan dengan cara mempelajari 

dan menggambarkan kualitas informasi SME dan menganalisis hubungannya dengan 

efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja di Bank Bukopin. Adapun tujuan dari 

penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kualitas informasi SME, efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja di 

Bank Bukopin. 

2. Meneliti hubungan kualitas informasi SME dengan efektivitas komunikasi dan 

efektivitas kerja di Bank Bukopin. 

3. Memberikan rekomendasi penerapan dan perbaikan SME yang dapat 

meningkatkan efektivitas komunikasi dan efektivitas kerja di Bank Bukopin. 
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