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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dinamika lingkungan bisnis menuntut perusahaan melakukan penyesuaian 

dengan melakukan perubahan dalam organisasi.  Perubahan yang dilakukan akan 

berdampak langsung terhadap organisasi termasuk anggota organisasi sehingga 

perlu dikelola dengan baik.  Salah satu bentuk pengelolaan perubahan dalam 

organisasi adalah dengan inovasi.  Menurut Razavi dan Attarnezhad (2013), 

inovasi organisasi adalah mekanisme yang diterapkan sebagai adaptasi atas 

perubahan kondisi persaingan, kemajuan teknologi dan perluasan pasar.  Selain itu, 

inovasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk 

melakukan renovasi ide dan pengetahuan menjadi produk dan jasa baru atau 

perbaikan proses secara terus menerus dalam organisasi untuk kepentingan 

stakeholders.  

Bank BRI, telah berhasil mengelola perubahan dengan berinovasi untuk 

menghadapi ketatnya persaingan usaha perbankan di Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan oleh Bank BRI dengan memposisikan Bank BRI sebagai salah satu 

salah satu bank milik pemerintah berkinerja sangat baik.  Salah satu strategi yang 

dilakukan Bank BRI adalah melakukan penetrasi pasar dengan memperluas 

cakupan wilayah pemasaran melalui penambahan jaringan kerja operasional. 

Akselerasi pembukaan jaringan kerja operasional di remote area, pedesaan dan 

perkotaan dilakukan oleh Bank BRI.  Jumlah jaringan kerja operasional Bank BRI 

hingga akhir tahun 2015 tercatat telah mencapai 10612 unit kerja yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2016). 

Pengelolaan jaringan kantor operasional seperti ini menuntut Bank BRI memilih 

strategi yang efektif dan efisien. 

Salah satu hasil inovasi dalam bidang teknologi dan sistem informasi yang 

dikembangkan oleh Bank BRI adalah portal electronic office (e-office).  Menurut 

Abifarin (1993), e-office adalah sistem otomatis yang dirancang khusus untuk 

mengelola administrasi perkantoran, pengolah kata dan fasilitas transmisi data, 

komunikasi/mailing dengan sistem komputasi. Dengan e-office, workflow 

pengelolaan administrasi perkantoran manual beralih menjadi elektronik. 

Berinovasi dengan e-office merupakan upaya Bank BRI melakukan peningkatan 

efisiensi dan produktivitas di seluruh jaringan kerja operasional.  Efisiensi dapat 

dicapai melalui penghematan biaya overhead karena kegiatan administrasi 

perkantoran menjadi lebih paperless dan produktivitas dapat ditingkatkan karena 

informasi menjadi lebih cepat diperoleh, diolah dan disimpan sehingga proses 

pengambilan keputusan oleh manajemen dapat lebih cepat dilakukan.  

Portal e-office di Bank BRI dikenal dengan nama sistem digital office (DiO).  

DiO dikembangkan dengan cara menempatkan link portal e-office ke dalam 

aplikasi Employee Self Service Bank BRI (BRIstars).  Dengan link seperti ini, 

gateway masuknya DiO oleh pengguna dilakukan melalui aplikasi BRIstars. 

Secara framework, karena BRIstars merupakan aplikasi Employee Self Service 

(ESS), karyawan Bank BRI mendapatkan layanan SDM terintegrasi secara 

mandiri.  Menurut O'Brien dan Marakas (2010), ESS adalah aplikasi berbasis web,  

memfasilitasi karyawan untuk melakukan akses data personal dan 
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ketenagakerjaan secara mandiri sehingga karyawan dapat bertransaksi urusan 

personalia tanpa bertemu langsung dengan unit layanan personalia.  

Pengembangan DiO dimulai pada tahun 2012, selanjutnya diperkenalkan 

kepada pengguna melalui kegiatan piloting project di beberapa unit kerja Kantor 

Pusat Bank BRI pada tahun 2013.  Setelah melalui pengujian teknis, manajemen 

Bank BRI menetapkan secara resmi implementasi DiO pada tahun 2014. Versi 

terakhir dari DiO (versi V.2.0.3) diperkenalkan kepada seluruh pengguna pada 

tahun 2015. Selama tahap pengenalan hingga implementasi DiO, jumlah 

pengguna mengalami peningkatan yaitu awal diperkenalkan (akhir 2013), jumlah 

pengguna DiO tercatat baru mencapai 486 orang, naik menjadi 7751 orang pada 

akhir tahun 2014 dan naik menjadi menjadi 17930 orang pada akhir tahun 2015. 

Walaupun jumlah pengguna pada posisi dua tahun terakhir (tahun 2014 dan 

2015) mengalami kenaikan yaitu mencapai31.3%, namun jumlah pengguna DiO 

pada posisi tahun 2015 masih relatif rendah yaitu baru mencapai 13.8% dari total 

karyawan aktif yang tercatat yaitu 129769 orang (PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. 2016). Rendahnya adopsi penggunaan DiO merupakan fakta 

penting yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Evaluasi perlu dilakukan oleh 

manajemen Bank BRI guna mengoptimalkan penggunaan DiO di masa datang 

karena DiO merupakan salah satu bentuk investasi di bidang teknologi dan sistem 

informasi yang telah dilakukan Bank BRI dengan tujuan untuk produktivitas di 

seluruh jaringan kerja yang tersebar.  

Dorsey (2005) menyatakan bahwa implementasi proyek sistem informasi 

dilaporkan banyak mengalami kegagalan. Data empiris menunjukkan angka 

kegagalan implementasi proyek mencapai hingga kisaran 50 – 80%.  Lebih lanjut 

Novriando, Nugroho dan Setiawan (2012) menambahkan bahwa kegagalan atau 

keberhasilan implementasi proyek sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh 

fungsionalitas sistem dalam memproses input dan menghasilkan output dengan 

baik, namun ditentukan pula oleh peran pengguna dalam menerima dan 

memanfaatkan sistem informasi dalam bekerja.  Wiyono et al. (2008, yang dikutip 

oleh Tane 2014) menyatakan bahwa isu kegagalan implementasi sistem informasi 

dewasa ini, tidak lagi mengarah kepada aspek keteknisan namun lebih mengarah 

kepada aspek penggunaan terutama perilaku penggunaan dalam mengadopsi 

sistem informasi yang diterapkan. 

Studi empiris mengenai adopsi dan penerimaan pengguna terhadap sistem 

informasi telah banyak dilaporkan.  Konsep yang mendasari studi empiris adalah 

konsep yang diperkenalkan Venkatesh et al. (2003).  Konsep ini menjelaskan 

bahwa penerimaan pengguna adalah bentuk reaksi penggunaan teknologi dan 

sistem informasi secara aktual (use behavior) dapat terjadi melalui pembentukan 

behavioral intention to use terlebih dahulu atau tanpa melalui pembentukan 

behavioral intention to use.  

Atas dasar konsep ini, peneliti terdahulu mengembangkan beberapa model 

penerimaan pengguna.  Davis (1989) memperkenalkan Technology Acceptance 

Model (TAM) yang selanjutnya diadopsi dalam beberapa studi penerimaan 

pengguna lainnya (Park 2009; Teo 2010; Renny et al. 2013; Erasmus et al. 2015); 

Fusilier dan Durlabhji (2005) melaporkan modifikasi TAM dengan Theory of 

Planned Behavior (TPB); Raman (2011); dan Kurz (2012) melaporkan modifikasi 

lain dari TAM yaitu Extended Technology Acceptance Model (ETAM).  

Venkatesh et al. (2003) memperkenalkan the Unified Theory of Acceptance and 
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Use of Technology (UTAUT).  Menurut Sedana dan Wijaya (2010), dari beberapa 

model penerimaan yang diperkenalkan ini, model UTAUT merupakan model 

yang lebih banyak digunakan.  Model ini diklaim lebih mampu menjelaskan 

perilaku penggunaan hingga mencapai lebih dari 70% (Hamrul et al. 2013). 

UTAUT merupakan model hasil sintesis dari beberapa model penerimaan 

pengguna yang telah diperkenalkan sebelumnya.  Secara orisinil, konstruk utama 

yang berperan sebagai prediktor use behavior adalah behavioral intention to 

usedan fasilitas pendukung.  Behavioral intention to use dibentuk oleh konstruk 

harapan kinerja, harapan usaha dan pengaruh sosial. Selain itu, besarnya pengaruh 

konstruk-konstruk ini dimoderasi oleh jenis kelamin, usia, pengalaman dan 

voluntariness of use (Venkantesh et al. 2003). 

Model ini telah dilaporkan banyak digunakan oleh peneliti terdahulu dengan 

hasil temuan yang beragam (Orji 2010; Sedana dan Wijaya 2010; Cheng et al. 

2011; Oye et al. 2011; Raman 2011; Hsu 2012; Kurz 2012; Oyeet al. 2012; 

Mandal danMcQueen 2012; Al-Qeisi dan Al-Abdallah 2013; Al-Qeisi dan Al-

Abdallah 2014; Renny et al. 2013; Hamrul et al. 2013; Raman et al. 2014; Tane 

2014; Erasmus et al.2015; Khan danAhmad 2015). Untuk itu, penelitian ini akan 

melakukan studi empiris mengenai analisis perilaku penggunaan sistem aplikasi 

baru yang diimplementasikan di Bank BRI yaitu DiO dengan pendekatan model 

UTAUT. 

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah behavioral intention to use karyawan Bank BRI dalam menggunakan 

DiO dipengaruhi oleh harapan kinerja, harapan usaha dan pengaruh sosial?  

2. Apakah use behavior karyawan Bank BRI dalam menggunakan DiO 

dipengaruhi oleh behavioral intention to use dan fasilitas pendukung? 

3. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin pengguna, usia pengguna dan 

pengalaman kerja pengguna terhadap harapan kinerja, harapan usaha dan 

pengaruh sosial dalam menggunakan DiO? 

4. Apakah terdapat hubungan antara lokasi akses pengguna terhadap behavioral 

intention to use dan fasilitas pendukung dalam menggunakan DiO?  

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh harapan kinerja, harapan usaha dan pengaruh sosial 

terhadap behavioral intention to use karyawan Bank BRI dalam menggunakan 

DiO. 

2. Menganalisis pengaruh behavioral intention to use dan fasilitas pendukung 

terhadap use behavior karyawan Bank BRI dalam menggunakan DiO. 

3. Menganalisis hubungan antara jenis kelamin pengguna, usia pengguna dan 

pengalaman kerja pengguna terhadap harapan kinerja, harapan usaha dan 

pengaruh sosial dalam menggunakan DiO. 

4. Menganalisis hubungan antara lokasi akses pengguna terhadap behavioral 

intention to use dan fasilitas pendukung dalam menggunakan DiO.   
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Hipotesis 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. H1: harapan kinerja berpengaruh terhadap behavioral intention to use dari 

karyawan Bank BRI dalam menggunakan DiO. 

2. H2: harapan usaha berpengaruh terhadap behavioral intentionto usedari 

karyawan Bank BRI dalam menggunakan DiO. 

3. H3: pengaruh sosial berpengaruh terhadap behavioral intentionto usedari 

karyawan Bank BRI dalam menggunakan DiO. 

4. H4: behavioral intention to use berpengaruh terhadap use behavior dari 

karyawan Bank BRI dalam menggunakan DiO.  

5. H5: fasilitas pendukung berpengaruh terhadap use behavior dari karyawan 

Bank BRI dalam menggunakan DiO.  

6. H6: terdapat hubungan antara jenis kelamin pengguna, usia pengguna, 

pengalaman kerja pengguna, harapan kinerja, harapan usaha dan pengaruh 

sosial dalam menggunakan DiO. 

7. H7: terdapat hubungan antara lokasi akses pengguna, behavioral intention to 

use dan fasilitas pendukung dalam menggunakan DiO. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Bank BRI untuk 

mengoptimalkan penggunaan DiO terutama kepada kelompok karyawan yang 

belum menggunakan DiO berdasarkan perilaku penggunaan dari kelompok 

karyawan yang telah menggunakan DiO. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi oleh penggunaan aplikasi DiO (versi V.2.0.3)pada 

akhir bulan Maret 2015 oleh karyawan Bank BRI di BRI Unit, Kantor Cabang 

Pembantu, Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Inspeksi dan Kantor Pusat 

Bank BRI. 

 

 

 

 

 

 




