
1. Pendahuluan 

Berkembang pesatnya teknologi dan sistem informasi, semakin banyak 

pengetahuan dan inovasi-inovasi terbaru yang dapat kita temui untuk 

membantu kita dalam mempermudah kinerja terutama pada organisasi nirlaba 

yang bergerak pada bidang pelayanan dimasyarakat tanpa memperhatikan 

benefit yang masuk.  Peran teknologi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi juga 

pada sektor publik seperti halnya pengembangan pelayanan dalam pengelolaan 

teknologi informasi yang dikembangkan mengikuti kebutuhan yang ada pada 

suatu masyarakat. Adopsi teknologi di sektor publik mengikuti atas 

perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga organisasi nirlaba 

perlunya juga mengikuti perkembangan yang ada.  

Namun dengan perkembangan  teknologi informasi baik itu di sektor 

publik khususnya organisasi nirlaba pasti memiliki kendala dalam prosesnya 

baik itu dalam infrastruktur maupun struktur, infrastruktur termasuk dalam 

pengembangan sistem informasi yang dari manual ke dalam sistem berbasis TI, 

maupun dari segi struktur pengadaan hardware demi menunjang organisasi 

nirlaba dilakukan untuk pergesaran terhadap teknologi informasi. Sehingga 

perlunya peran dari pemangku kepentingan didalam orgnisasi nirlaba sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsung masa depan, tata kelola teknologi 

informasi dibutuhkan untuk keberlangsungan dari proses bisnis dapat 

terbentuknya suatu Good Governance.  

Yayasan Bina Darma merupakan suatu organisasi nirlaba berfokus pada 

pelayanan sektor publik yang saat ini telah mengembangkan berbagai inovasi 

teknologi informasi. Yayasan Bina Darma yang dahulunya merupakan 

organisasi yang belum melakukan adopsi teknologi informasi yang masih 

berorientasikan kepada proses bisnis secara manual, mulai mengalami 

pergeseran yang terjadi karena mengikuti setiap kebutuhan yang ada, dan juga 

melihat dari sektor publik yang terus berkembang untuk memaksimalkan 

pengelolahan teknologi informasi. Yayasan Bina Darma telah melakukan 

adopsi teknologi informasi, seperti pada sistem keuangan yang dari manual 

kemudian dikembangkan menjadi berbasis aplikasi, jurnal cetak yang 

dikembangkan menjadi jurnal elektronik berbasis Open Journal System dalam 

bentuk web, promosi dan pemasaran yang dikembangkan berbasis web, dan 

kedepan akan mengembangkan  inovasi-inovasi terbaru dan memahami secara 



mendalam tentang proses transfer, adopsi, dan implementasi TI untuk 

memenuhi kebutuhan teknologi informasi yang memudahkan penggunanya 

baik dalam organisasi maupun pada sektor publik. 

Seperti halnya pengembangan teknologi informasi terhadap kebutuhan 

dari Brainware mengenai Hardware, pengelolahaan jurnal kedalam E-Journal, 

management keuangan yang dari manual mau memasuki sistem informasi 

keuangan, ini merupakan suatu pergeseran yang terjadi bagaimana Bina Darma 

menuju kedalam Good Governance dan juga memaksimalkan pelayanan. 

Penulispun tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dan 

mekanisme dalam proses transfer, adopsi, dan implementasi teknologi 

informasi di sektor publik yang terjadi di Yayasan Bina Darma, sejauh mana 

perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dan 

menganalisis kebijakan maupun tujuan dari organisasi yang membawa 

perkembangan tersebut. 

 

2. Kajian Pustaka 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Teknologi dan sistem informasi mengambil peran penting yang 

memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Tata 

kelola atas sumber daya organisasi TI harus beroperasi secara efektif yang 

tidak hanya di lihat dri sektor swasta, tetapi juga di sektor publik. 

 “IT governance mechanisms in public sector organisations: An 

Australian context” (Ali et al., 2009) mengatakan mekanisme tata kelola 

atas sumber daya TI  suatu organisasi harus beroperasi secara efektif untuk 

mencapai tujuannya. Penelitian tersebut bertujuan  untuk menguji secara 

empiris mekanisme  tata kelola TI  secara individu yang mempengaruhi  

efektifitas  keseluruhan tata kelola TI pada sektor publik dengan 

menggunakan  data sampel dari auditor. Studi ini menemukan  hubungan 

positif  yang signifikan  antara  keberadaan strategi TI dan sistem 

komunikasi organisasi, dan keseluruhan tingkat tata kelola yang efektif 

dalam organisasi sektor publik. [1] 

 “Peran Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan di 

Sektor Publik” (Dedi Rianto Rahadi, 2007) mengatakan bahwa analisis 

proses adopsi teknologi informasi menggunakan technology acceptance 



model (TAM) terdiri dari 3 variabel utama, yaitu manfaat yang dirasakan 

(usefulness), kemudahan pengguna (ease of use) dan peneriaman TI 

(acceptance IT) dengan menggunakan teknik analisa structural equation 

modelling yang hasilnya menunjukkan kemudahan penggunaan dan 

manfaat dirasakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan TI. Sebaliknya 

kemudahan penggunaan  berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan. 

Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan TI, dapat 

berdampak pada penerimaan TI, karena pada umumnya TI sudah terbukti 

dapat memberikan kemudah dan membantu kegiatan  di sektor publik dan 

manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. [2] 

 “Barriers and Benefits in the Adoption of E-Government” (David 

Gilbert et al., 2004) dalam penelitiannya membahas tentang alasan 

individu menggunakan metode penyampaian self-service elektronik dari 

metode yang lebih tradisional dalam  pelayanan jasa pemerintah. Studi ini 

meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan 

dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi penggunaan mekanisme e-

government secara online. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

kombinasi model adopsi teknologi sikap dan konsep kualitas layanan yang 

memberikan keamanan, hubungan kepercayaan dengan individu, informasi 

yang relevan, akurat, up-to-date, dan menghemat waktu dan uang kepada 

pelayanan publik. [3] 

 

2.2 Landasan Teori 

Teknologi Informasi 

Dalam dunia modern banyak inovasi terbaru yang dapat kita 

temui seperti halnya dalam dunia teknologi yang semakin canggih. 

Teknologi Informasi merupakan salah satu sarana yang berperan 

penting dalam kalangan masyarakat luas khususnya dalam suatu 

organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan mutu dan mencapai 

suatu tujuan. Tidak dipungkiri bahwa teknologi informasi adalah 

sarana untuk mengelola data-data menjadi suatu informasi yang 

relevan, efisiensi dan efektifitas kerja bagi penggunanya. Teknologi 

informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, 

useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, 



mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan 

menggunakan data secara bermakna (Bambang Warsita, 2008). [4] 

Teknologi informasi berkaitan dengan segala sesuatu yang berbasis 

komputer yang digunakan orang untuk melakukan pekerjaan yang 

berhubungan dengan informasi untuk mendukung dan mengolah 

informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

Teknologi informasi meliputi segala cara atau alat yang 

saling terintegrasi, yang digunakan untuk menjaring data, mengolah 

dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi infonr-

rasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. 

Teknologi ini dapat berupa kombinasi perangkat keras dan lunak 

komputer, prosedur kerja, operator dan para pemakainya sebagai 

suatu sistem yang terpadu. Melalui teknologi ini telah mengubah 

secara radikal cara-cara anggota organisasi dalam berkomunikasi, 

menyampaikan infonnasi, mengerjakan tugas mereka, dan bekerja 

sama tanpa batasan waktu, batasan wilayah dan tanpa terkendala 

oleh peraturan atau konvensi internasional (Kosasi, 2002).[5] 

Peran teknologi informasi dalam suatu organisasi yang telah 

menerapkan dan mengembangkan teknologi untuk membantu proses 

bisnisnya berfokus pada sistem informasi dengan menggunakan 

komputer, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi 

dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat. 

Teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap 

perusahaan terutama dalam menjalankan segala aspek aktifitas 

organisasi. 

 

Model Adopsi Teknologi Informasi 

Adopsi teknologi informasi merupakan salah satu upaya 

dalam pengembangkan pemanfaatan teknologi yang semakin maju 

khususnya pada negara berkembang seperti di Indonesia untuk 

mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dengan inovasi-

inovasi terbarunya. 

Proses adopsi teknologi informasi mengkaji teori yang 

banyak digunakan khususnya teori perilaku (behavioral theory) oleh 



pengguna akhir (end users), diantaranya adalah Theory of Reason 

Action, Theory of Planned Behaviour, Social Cognitive Theory, Task 

Technology Fit Theory, The Diffusion of Innovation Theory dan 

Technology Acceptance Model. Dalam penelitian ini akan 

memnggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) yang 

mengunakan 5 indikator yaitu Persepsi Kemanfaatan (Perceived 

Usefulness), Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of 

Use), Pengaruh Perilaku Untuk Menggunakan (Behavioral Intention 

Use), Kondisi Nyata Penggunaan Sistem (Actual System Usage) dan 

kebijakan dalam pengelolaan adopsi  teknologi informasi pada 

penerimaan pengguna teknologi informasi (User Acceptance 

Information Technology) 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model 

penelitian yang paling luas digunakan untuk meneliti adopsi 

teknologi informasi. Lee et al., dalam (Mandala et al., 2015) 

menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun terakhir TAM 

merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam 

berbagai penelitian mengenai proses adopsi teknologi informasi. 

Model atau teori yang paling mutakhir adalah Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang dikemukakan 

pertama kali oleh Venkantesh (2003). Namun dalam penelitian ini 

yang akan digunakan adalah model dasar Technology Acceptance 

Model (TAM) Davis (1986). [6]  

 

Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang 

diperkenalkan pertama kali yang oleh Fred Davis (1986) merupakan 

adopsi dari Theory of Reason Action (TRA) yang dibuat khusus 

untuk pemodelan pengguna terhadap sistem informasi. Tujuan utama 

TAM adalah untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor 

eksternal terhadap kepercayaan, sikap (personalisasi), dan tujuan 

pengguna komputer. TAM menganggap bahwa dua keyakinan 

variabel perilaku utama dalam mengadopsi sitem informasi, yaitu 

persepsi pengguna terhadap manfaat (perceived usefulness) dan 



persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan (perceived ease 

of use) (Davis, F. D.,1989).[7] 

 

                         Gambar 1 : Technology Acceptance Model(TAM)  (Davis, 1986)  

 

Menurut Wijaya dalam (Simanjuntak, 2011) menyatakan 

bahwa pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki presepsi 

positif terhadap teknologi yang disediakan tetapi presepsi negatif 

akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. 

Artinya presepsi negatif akan muncul ketika pengguna pernah 

menggunakan teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman 

buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Model TAM dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang 

diperlukakan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.[8] 

 

1. Presepsi Kemanfaatan(Perceived Usefulness) 

Davis F.D; Adam.et.al., dalam (Rahadi, 2007) 

mendefinisikan kemanfaatan (usefulness) sebagai suatu kegiatan 

dimana seseorang percaya penggunaan suatu objek tertentu  

dapat meningkatkan prestasi kerja orang. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan komputer 

dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang 

menggunakannya. 

Menurut Chin dan Todd dalam (Rahadi, 2007)  

Kemanfaatan dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu :  

(1)  Kemanfaatan dengan estimasi satu faktor yang meliputi :  

1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah 

2. Bermanfaat 



3. Menambah produktifitas 

4. Mempertinggi efektifitas 

5. Mengembangkan kinerja pekerjaan 

(2) Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor (kemanfaatan 

dan   efektifitas) dengan dimensi yang masing-masing 

dikelompokkan meliputi : 

2. Kemanfaatan meliputi dimensi : 

(1)  Menjadikan pekerjaan lebih mudah 

(2)  Bermanfaat 

(3)  Menambah produktfitas 

3. Efektifitas meliputi dimensi: 

(1)  Mempertinggi efektifitas 

(2)  Mengembangkan kinerja pekerjaan. 

 

2. Presepsi Kemudahan Penggunaan Teknologi (Perceived Ease 

Of Use) 

Davis.F.D (1989) mendefinisikan bahwa kemudahan 

penggunaan (ease of use) yang merupakan suatu tingkatan 

dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah 

dipahami. Kemudian dalam penelitian (Rahadi, 2007), intensitas 

penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem 

dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Pungguna TI 

mempercayai bahwa TI yang lebih fleksibel, mudah dipahami 

dan mudah pengoperasiannya (compartible)  sebagai 

karakteristik kemudahan penggunaan. Davis.F.D (1989) 

memberikan beberapa indikator  kemudahan penggunaan TI, 

yaitu : 

(1)Komputer sangat mudah dipelajari. 

(2)Komputer mengerjakan dengan mudah apa yang 

diinginkan oleh pengguna. 

(3)Keterampilan pengguna bertambah dengan 

menggunakan komputer. 

(4)Komputer sangat mudah untuk dioperasikan. 



3. Pengaruh Perilaku Untuk Menggunakan (Behavioral 

Intention to Use) 

Menurut Davis.F.D (1989) Behavioral Intention to Use 

merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan 

suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer 

pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna 

terhadap teknologi tersebut, misalkan pengguna lebih aktif 

dalam pekerjaan dan semangat kerja menjadikan kinerja 

pengguna meningkat. 

 

4. Kondisi Nyata Penggunaan Sistem (Actual System Usage) 

Davis.F.D (1989) mengatakan bahwa penggunaan 

senyatanya (actual system usage) merupakan kondisi nyata 

dalam menggunakan sistem. Menurut Natalia Tangke dalam 

(Hanggono A.A. et al., 2015) individu akan puas menggunakan 

sistem jika meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan 

dan dapat meningkatkan produktifitasnya, yang tercermin dari 

kondisi nyata penggunaan sistem.[9] 

 

5. Penerimaan Pengguna TI ( User Acceptance IT) 

Penerimaan (acceptance) ini sebenarnya meliputi 

variabel intensitas perilaku penggunaan teknologi informasi. 

Untuk mengetahui kalau teknologi yang dimaksud yaitu suatu 

teknologi informasi atau sistem informasi yang digunakann 

benar-benar diterima oleh pengguna (user), maka dapat 

diketahui dari indikator dimana pengguna selalu menggunakan, 

selalu mengakses, mengembangkan kinerja individu dan 

organisasi, maupun tercipta kepuasan penggunanya. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan reseach penelitian  wawancara untuk mendapatkan data serta 

informasi yang spesifik sesuai dengan pengalaman dan apa yang dirasakan 



dalam pemanfaatan adopsi, transfer dan implentasi teknologi informasi yang 

terjadi di Yayasan Bina Darma. Pada pendekatan wawancara, kami  merancang 

pertanyaan wawancara dari 5 indikator yaitu Persepsi Kemanfaatan (Perceived 

Usefulness), Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease Of Use), 

Pengaruh Perilaku Untuk Menggunakan (Behavioral Intention Use), Kondisi 

Nyata Penggunaan Sistem (Actual System Usage) dengan melihat prespektif 

pada Yayasan Bina Darma yang bergerak pada sektor publik yaitu kebijakan 

dalam pengelolaan adopsi  teknologi informasi pada penerimaan pengguna 

teknologi informasi (User Acceptance Information Technology). 

 

3.1  Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian dilakukan di Yayasan Bina Darma.yang berada 

pada kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Yayasan Bina Darma bergerak 

pada bidang pelayanan sektor publik yang telah menggunakan teknologi 

informasi untuk memudahkan aktifitas pelayanan, salah satu contohnya 

pada journal  cetak Pax-Humana di Yayasan Bina Darma yang telah 

dikembangkan dalam bentuk web yaitu Open Journal System  kemudian 

sistem keuangan yang manual kini telah dikembangkan dengan 

menggunakan aplikasi keuangan yang dapat mempermudah pengimputan 

data transaksi dan promosi dan pemasaran yang berbasis web. Untuk 

mendapatkan data dan informasi maka akan dilakukan wawancara kepada 

pegawai Yayasan Bina Darma. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian akan dilakukan dengan teknik wawancara kepada  

pegawai yang menggunakan TI sebagai user di Yayasan Bina Darma 

untuk mengeksplorasi informasi dengan menggunakan 4 prespektif dari 

model Technology Acceptance Model (TAM) dan kebijakan dalam 

pengelolaan adopsi  teknologi informasi pada penerimaan pengguna 

teknologi informasi (User Acceptance Information Technology). 

Peneliatian dilakukan pada bulan November sampai Desember 

2016 diawali dengan teknik literature review untuk mengidentifikasi 

masalah yang dirumuskan kemudian melakukan analisa terhadap masalah 

guna mendapatkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Proses ini dipilih 



untuk mendapatkan landasan teori dari temuan atau acuan yang dijadikan 

landasan bahan penelitian kemudian diuraikan untuk menyusun kerangka 

pikiran yang jelas tentang pemecahan masalah. “Literature Review is a 

critical analysis of the research conducted on a particular topic or 

question in the field of science” yang artinya literature review merupakan 

analisa kritis dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus 

atau berupa pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan yang dikutip 

menutut (Agusta, 2007) dalam presentasinya.[10] 

Proses  literature review ini diharapkan sebagai wadah untuk 

mendapatkan data informasi yang relevan sesuai dengan pertanyaan yang 

telah diidentifikasi kemudian dianalisa sebagai masalah yang akan diteliti 

kebenarannya dari sumber. Pengambilan data menggunakan dengan teknik 

wawancara sebagai pendekatan kualitatif personal terhadap pegawai di 

Yayasan Bina Darma sebagai narasumber yang telah menggunakan TI. 

Pengumpulan data akan dilakukan wawancara kepada Bapak Theofransus 

L.A. Litaay, S.H., LLM., Ph.D selaku Ketua Umum Yayasan Bina Darma, 

Bapak Mianto Nugroho Agung, S.Pd., S.Si., M.Th selaku staf pelaksana 

dan manager jurnal Pax-Humana Yayasan Bina Darma, Bapak Sukrisna 

selaku staf administrasi umum Yayasan Bina Darma, Ibu Liliek Eka 

Yulianti selaku staf administrasi keuangan program Yayasan Bina Darma, 

dan Ibu Purwatiningsih, S.E. selaku staf administrasi keuangan wisma 

Yayasan Bina Darma. Wawancara dilakukan dengan memperhatikan 

menyediakan pertanyaan, menulis dan merekam dari hasil pengumpulan 

data, kemudian dilakukan transkrip wawancara. Hasil dari transkrip 

wawancara akan dianalisis menjadi penemuan dari masalah yang 

diidentifikasi. 

Dalam penelitian ini, konsep dari Technology Acceptance Model 

(TAM) akan menjadi landasan dari yang mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan adopsi teknologi 

informasi di Yayasan Bina Darma dengan berfokus pada penerimaan 

pengguna teknologi informasi.  



 

Gambar 2 : Konsep  Penelitian 

Dari konsep diatas maka dilakukan analisis dari hasil wawancara 

terdapat beberapa tema yang akan dibahas dalam hasil penelitian. Tema 

yang akan dibahas dalam hasil penelitian yaitu: 1. Manfaat Implementasi 

TI terhadap  Yayasan Bina Darma; 2. Konstribusi Organisasi Terhadap 

Pengembangan Teknologi Informasi; 3. Kebijakan dalam Pengembangan 

Adopsi TI. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Manfaat Implementasi TI terhadap  Yayasan Bina Darma 

Peran teknologi informasi dalam suatu organisasi nirlaba yang 

bergerak   dibidang pelayanan masyarakat atau public sector sangat 

bermanfaat dalam meningkatkan kinerja baik pengguna maupun 

organisasi. Seiring perkembangan teknologi yang pesat maka Yayasan 

Bina Darma turut serta dalam pemanfaatan teknologi komputer yang 

dulunya masih manual. Pemanfaatan teknologi komputer ini juga 

memberikan informasi melalui internet dalam berbagai hal salah satunya 

mengenai adopsi teknologi informasi. Yayasan Bina Darma adalah salah 

satu organisasi yang telah mengadopsi teknlogi informasi berbasis aplikasi 

yaitu sistem managemen keuangan yang mempermudah untuk 

pengumpulan data administrasi keuangan dimana yang dulunya Yayasan 

Bina Darma dengan pembuatan laporan keuangan yang masih tulis tangan 

dan pengarsipan dalam bentuk buku dalam artian masih manual, sekarang 

sudah terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer. 



Pemanfaatan TI yang dirasakan oleh organisasi sangat membantu 

dalam peningkatan mutu kinerja organisasi seperti pernyataan Bapak 

Theofransus L.A. Litaay : 

 
“ Beberapa sistem yang dibangun paling memudahkan berkaitan dengan 

manajemen keuangan dan sangat membantu organisasi. Salah satu tantangan 

terberas yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan secara tertib dan 

kemudian di audit. Untuk manajemen wisma kami juga punya sistem yang 

membangun perencanaan mengelola wisma. Kemudian yang lain membantu 

kami juga adalah database dari para alumni. Kemudian dengan adanya jurnal 

elektronik yang telah terbit maka akan mengurangi biaya percetakan buku jurnal 

ilmiah dengan begitu maka kita bisa menghemat.” 

 

Dari tanggapan yang diutarakan Bapak Theofransus L.A. Litaay 

yang merupakan informasi bahwa pemanfaatan implementasi TI  di 

Yayasan Bina Darma berperan penting dalam bidang yang berhubungan 

dengan manajemen keuangan dan beberapa sistem yang telah dibangun. 

Disisi lain pemanfaatan TI sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi 

penggunaan TI dalam pengembangan kinerja organisasi. Seperti yang 

diutarakan oleh Ibu Liliek Eka Yulianti : 

 

“… dengan menggunakan komputer dengan beberapa aplikasi yang digunakan 

seperti Microsoft Excel saya sangat terbantu untuk membuat laporan keuangan 

dan waktu yang digunakan lebih efektif jadi tidak perlu mengetik berulang-

ulang. Disisi lain juga sangat efisien , misalnya informasi untuk Yayasan Bina 

Darma ya dikirim lewat email dan untuk penawaran program-program yayasan,   

lewat email sekarang lebih cepat dan lebih irit.” 

 

Tidak hanya dari segi managemen keuangan, Yayasan Bina Darma 

juga bergerak dalam publikasi jurnal yang diberi nama Pax-Humana. 

Jurnal Pax-Humana ini adalah jurnal yang dulunya berbasis cetak tetapi 

seiring perkembangan teknologi yang pesat maka organisasi mengadopsi 

jurnal elektronik atau online berbasis Open Journal System yang bisa 

diakses dimana saja melalui internet. Hal ini tentunya mempengaruhi 

produktifitas dalam pengembangan jurnal Pax-Humana dalam 

memberikan konstribusi pelayanan masyarakat seperti yang dituturkan 

oleh Bapak Mianto Nugroho Agung : 

 
“
…. Peningkatan produktifitas diperoleh dari misalnya dalam hal penerbitan 

jurnal, jika jurnal bisa terbit maka produktifitas meningkat tetapi jika jurnal tidak 

terbit produktifitas tidak turun, dalam artian standar saja.” 

 



Disamping itu dengan adanya adopsi jurnal elektronik berbasis 

OJS ini karyawan menjadi lebih efisien dalam melakukan pekerjaan yang 

ditugaskan. Hal ini didukung oleh tanggapan yang diberikan oleh Bapak 

Sukrisna : 

 
“Jurnal yang dulunya cetak sekarang sudah bisa di akses secara online dan lebih 

mudah diketahui banyak orang. Kemudian dengan adanya teknologi informasi 

ini mempermudahkan lebih cepat ya pokoknya itu efisien waktu dan biaya juga 

karena dulu dikatakan pekerjaan harus lama tapi dengan adanya teknologi 

informasi ini pengiriman informasi jauh lebih cepat kepada orang yang 

bersangkutan.” 

 

Penjelasan yang diberikan oleh pegawai sebagai pengguna TI 

diatas bahwa adanya implementasi TI dalam organisasi memberikan 

dampak yang sangat positif dalam mengelola dan mengembangan untuk 

memaksimalkan kinerja di Yayasan Bina Darma. Hal ini juga sangat 

menguntungkan, dengan kata lain organisasi akan memberikan nilai 

tambah yang berarti meningkatkan produktifitas dan memberikan 

kenyamanan pelayanan kepada pelanggannya.  

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam 

membantu kinerja penggunanya (user) atau pegawai dalam melakukan 

tugas masing-masing. TI memberikan manfaat bagi pengguna agar efektif 

dan efisien dalam pekerjaan. Dalam mengerjakan kinerja organisasi 

tentunya pengguna mempunyai pengaruh perilaku dalam penggunaan TI. 

Pengaruh perilaku dalam menggunakan TI bisa saja ada yang positif dan 

negatif. Jika adanya TI menjadikan penggunanya berkembang dan 

semangat kerja meningkat maka TI tersebut memberi pengaruh positif 

pada user. Sebaliknya jika pengaruh negatif pada user maka peran 

teknologi informasi tidak bermanfaat dengan maksimal. Yayasan Bina 

Darma telah mengimplementasikan adopsi teknologi informasi, ini berarti 

adanya peningkatan dalam bidang teknologi informasi agar pengguna bisa 

memaksimalkan pekerjaan dengan mudah.  

Perilaku user dalam kinerjanya juga sangat  perperngaruh pada 

kenyamanan dalam menggunakan TI seperti yang dituturkan Bapak 

Mianto Nugroho Agung : 

 

“Pada saat versi 2 OJS diakses memang ada banyak ketidak nyamanan seperti 

template yang kecil, huruf kecil memang bisa dibesarkan tapi tidak maksimal 



juga tetap kecil dan warnanya juga tidak enerjik, tidak dinamis sehingga kurang 

nyaman dari segi paket sistem tapi, dari segi teknologinya  saya pribadi sangat 

nyaman karena dengan begitu sekali saya mengoperasikan tugas susunan 

manager langsung ada kerjaan yang terakomodasi, misalnya ketika saya 

mengedit, itu tanggal saya terima, tanggal saya upload terdata dengan baik. 

Kemudian dimana ada kesalahan suatu artikel akan terdokumentasi dangan baik. 

Lalu kalo ada kekurangan disana-sini dimungkinkan untuk komunikasi, jadi bagi 

saya sendiri lebih nyaman bekerja dalam sistem” 

 

Pada dasarnya user dalam menggunakan teknoligi informasi 

nyaman dalam mengerjakan tugas dengan baik maka hal ini menjadi 

sangat positif dalam perilaku kenyamanan mengerkajan tugas pengguna. 

Seperti yang diutarakan Bapak Mianto Nugroho Agung bahwa dari segi 

teknologinya sangat nyaman dalam melakukan pekerjaan. Kemudian dari 

segi penyampaian informasi kepada yang bersangkutan juga teknologi 

informasi ini memang sangat membantu seperti yang utarakan oleh Ibu 

Liliek Eka Yulianti : 

 

“ Saya menggunakan Microsoft Word untuk kebutuhan surat menyurat yang bisa 

dikirim melalui email dan Excel untuk aktifitas laporan keuangann dan sangat 

membantu dalam pengarsipan jadi tidak susah untuk mencari data-data.” 

 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Purwatiningsih yang 

menyatakan bahwa dengan pemakaian internet orang luar atau pelanggan 

biasa mengetahui pelayanan seperti apa yang diberikan YBD dan untuk 

pemasaran dan promosi sedang dalam tahap dionlinekan dengan 

menggunakan Web yang nantinya akan digunakan untuk penyebaran 

informasi pemesanan wisma. 

Tidak hanya dari sistem keuangan dan jurnal elektronik yang telah 

di kembangkan tetapi dalam bidang promosi dan pemasaran untuk wisma 

juga dalam tahap pengembangan berbasis Web. Ini membuktikan bahwa 

semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi didalam 

organisasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di sektor publik. 

Program yang digunakan juga dapat di update seperti yang dinyatakan 

oleh Bapak Mianto Nugroho Agung : 

 

“Untuk program saat ini menggunakan OJS versi 2 untuk publikasi jurnal yang 

online sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin 

mengakses mengenai jurnal Pax-Humana menjadi lebih terjangkau. Paling prima 

adalah OJS yang versi 3 sekarang sehingga kami akan migrasi kesana. … 

Kemudian ada program promosi yang sudah terhubung dengan Traveloka, dan 

Booking.com untuk pengenalan seluruh YBD baik dari program maupun 

wisma.” 



 

Jurnal elekronik yang baru diadopsi sudah memberikan 

peningkatan kualitas pada organisasi dan dengan adanya OJS versi 3 ini 

maka organisasi mencoba untuk migrasi ke OJS versi 3 tersebut. Hal ini 

membuktikan bahwa organisasi dengan cepat mengikuti perkembangan 

teknologi informasi sehingga menjadikan suatu peninggkatan juga bagi 

penggunanya. Kemudian program pengembangan pemasaran dan promosi 

untuk wisama juga organisasi mencoba menghubungkan dengan dengan 

biro pemesanan online yang membantu pelanggan untuk pemesanan 

wisma di Yayasan Bina Darma. 

 

4.2 Konstribusi Organisasi Terhadap Pengembangan Teknologi 

Informasi 

Dalam pemanfaatan teknologi informasi tentunya ada konstribusi 

organisasi untuk pengembangan teknologi seperti persiapan sumber daya 

manusia dan investasi. Pengadaan SDM ini bertujuan untuk membangun 

pelatihan untuk peningkatan pendidikan dalam pengembangan teknologi 

informasi tetapi dalam hal ini organisasi masih terbatas, seperti yang 

diutarakan oleh Bapak Theofransus L.A. Litaay : 

“ Kami masih punya keterbatasan disitu, beberapa orang kami kirim untuk 

melatih kerap reading, kami juga mendapat dukungan dari fakultas teknologi 

informasi di UKSW dan dari mahasiswa-mahasiswa yang praktek. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan diadakan pelatihan, waktu yang digunakan 

tergantung dari tim teknis. Jadi, pelatihan kemudian pengorganisasian, tim teknis 

berpengaruh semua. Untuk pelatihannya tidak teratur.” 

 

Keterbatasan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 

kinerja di organisasi masih belum terstruktur dengan baik tetapi sudah ada 

beberapa perkembangan sistem yang dibantu oleh mahasiswa praktek yang 

tentunya akan diadakan pelatihan untuk program yang telah dikembangkan 

dalam organisasi. Kemudian untuk mendukung pengembangan TI, 

organisasi juga menyiapkan investasi berupa hardware yaitu 6 set desktop 

untuk keperluan kemampuan kapasitas operasi program-program yang 

dikembangkan. Investasi berupa jaringan juga mendukung dalam 

pelayanan di Yayasan Bina Darma khususnya bagi para pelanggan yang 

membutuhkan internet maka organisasi menyediakan kapasitas tambahan 

layanan untuk akses free wifi kepada pelanggan seperti yang diutarakan 

oleh Bapak Sukrisna bahwa pembangunan jaringan dan peningkatan speed 



internet dan pemasangan beberapa wifi yaitu di unit-unit kelas dan diunit 

akomodasi itu sudah ada. Jadi, pelanggan bisa menggunakan wifi untuk 

mengakses internet selama pelatihan  

Invertasi yang lainnya berupa anggaran yang diberikan kepada 

organisasi untuk kebutuhan pengembangan teknologi seperti yang 

diutarakan Bapak Theofransus L.A. Litaay : 

 

“ Investasi ada, dalam bentuk anggaran. Invertasi ini kemudian dijadikan dalam 

bentuk hardware . untuk ketersediaan dana dalam investasi kami sudah punya 

perencanaan jauh-jauh hari jadi kami sudah persiapkan. Perencanaan dilakukan 

setahun sebelumnya, jadi berdasarkan biaya kebutuhan dan dilakukan secara 

periode. Kemudian dalam penanggulangan resiko yang terjadi dalam investasi 

kami punya mekanisme auditnya, mekanisme pengambilan keputusan 

mekanisme pengawasan oleh yayasan dan mekanisme audit ini semua 

memberikan pengalaman kekayaan informasi kepada kita. Kemudian kita juga 

mempunyai tim membantu kita dalam mengambil keputusan, mereka orang-

orang IT juga dan mereka juga membantu misalnya masalah pemesanan resiko-

resiko yang terjadi.” 

 

Organisasi tidak hanya berfokus untuk penyediaan investasi tetapi 

juga mempersiapkan untuk menghadapi resiko-resiko yang terjadi dalam 

pengembangan teknologi informasi seperti yang diutarakan oleh Bapak 

Theofransus L.A. Litaay diatas. 

 

4.3 Kebijakan dalam Pengembangan Adopsi TI 

Pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangannya menjadi 

dasar utama dalam penelitian ini. Hal yang menjadi pertimbangan dalam 

mewujudkan suatu pengembangan adopsi teknologi informasi ialah 

adanya suatu kebijakan dalam organisasi dalam mewujudkan suatu 

rencana dalam pemanfaatan dan pengembangan teknlogi informasi. 

Kebijakan-kebijakan yang diberikan organisasi akan membantu dalam 

sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi yang sedang 

berkembang di Yayasan Bina Darma. Visi misi merupakan tujuan dari 

didirikannya suatu organisasi, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka 

teknologi informasi berperan penting dalam pencapaiannya seperti yang 

dinyatakan oleh Bapak Theofransus L.A. Litaay bahwa : 

 

“Untuk memelihara visi misi ini adopsi teknologi kita lakukan secara efektif, ada 

yang memang pada suatu sisi bermanfaat bagi para pengguna anak muda, 

mahasiswa, tapi kami tetap mengembangkan sistem untuk konfensional. Jadi 

dengan demikian tugas kami untuk melakukan pembinaan kepemimpinan 

terkerjakan. TI juga bermanfaat dalam pengambilan keputusan di organisasi, 



misalnya kelengkapan data. Dengan adanya TI itu maka kita bisa mengerti 

kelengkapan data yang ada dan terpelihara sehingga data-data tersebut dapat 

digunakan sebagai menyusun kebijakan  untuk membuat keputusan-keputusan.” 

 

Pernyataan Bapak Theofransus L.A. Litaay diatas bahwa 

pengembangan sistem untuk konfensional ini yang berarti sesuai dengan 

kesepakatan bahwa teknologi informasi memang sangat diperlukan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dari visi misi organisasi. Kemudian 

organisasi memberikan landasan bahwa TI juga adalah salah satu yang 

bermanfaat sebagai pengambil keputusan yang memberikan data atau 

informasi untuk menyusun kebijakan dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu dalam pengelolaan TI maka dibutuhkan kebijakan organisasi 

mengenai infrastruktur yang sudah cukup baik. Seperti yang dinyatakan 

oleh Bapak Mianto Nugroho Agung : 

 

“Indikatornya dulu tidak ada staff pelaksana dibidang TI tetapi sekarang sudah 

ada. Kebijakan yang mudah diketahui adalah pengangkatan staff pelaksana 

kemudian kebijakan selanjutnya semakin terbukan dangan tawaran-tawaran 

pengembangan staff dibidang TI, kemudian peningkatan kemampuan WiFi, 

jaringan yang minta diperbaiki dengan biaya yang diusulkan kemudian fasilitas 

modem router, dan yang lainnya diadakan perbaikan saat itu juga.” 

 

Kebijakan mengenai infrastruktur ini membahas prasarana yang 

telah disiapkan melalui kebijakan organisasi dalam pengembangan 

teknologi informasi. Tetapi banyak hal yang diusulkan oleh para pihak 

yang terkait dalam pengembangan teknologi dalam kapasitas yang besar 

namun organisasi tidak melihat bahwa hal-hal tersebut belum menjadi 

prioritas yang diharuskan. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Bapak 

Theofransus L.A. Litaay : 

“Yang sudah ada cukup baik. Kemarin kami melihat bahwa dari segi 

infrastruktur banyak orang yang mengusulkan agar kapasitas yang lebih besar, 

tetapi itu masih belum jadi proritas kami namun seluruh kompleks sudah kami 

hubungkan dengan WiFi. Melalui forum-forum pengambilan keputusan di 

organisasi baik itu rapat pengurus harian , maupun rapat pengurus lengkap 

maupun rapat organ-organ yayasan yang kami sebut sebagai rapat gabungan, 

disitu semuanya diproses dan diputuskan kemudian kami bentuk tim pekerja 

untuk menindaklanjutkan, tim teknis. Jadi ada rapat, pengambilan keputusan, 

dan tim teknis.” 

 

Kebijakan mengenai infrastruktur organisasi ini diserahkan kepada 

tim teknis yang bertanggung jawab dalam menentukan hal-hal apa yang 

akan ditindaklanjutkan untuk prasarana yang penting atau yang tidak 

terlalu mendesak dalam pengembangan teknologi informasi yang 



kemudian nantinya akan dirapatkan untuk menentukan hasil keputusan 

bersama untuk organisasi yang membantu pencapaian visi misi. 

 

4.4 Diskusi 

Peran teknologi informasi dalam berpengaruh besar dalam 

membantu mewujudkan visi misi suatu organisasi. Dengan adanya 

teknologi informasi yang semakin berkembang yang memberikan inovasi-

inovasi baru dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi sangat 

membantu untuk melakukan adopsi teknologi informasi seperti yang telah 

ada di Yayasan Bina Darma. Beberapa adopsi teknologi informasi yang 

telah di adopsi seperti aplikasi sistem manajemen keuangan yang akan 

lebih mempermudah proses transaksi, kemudian dari jurnal cetak menjadi 

jurnal elektronik dalam bentuk web berbasis Open Journal System yang 

membantu para penulis, pembaca, dan editor untuk tujuan publikasi jurnal 

penelitian, dan  untuk promosi dan pemasaran yang berbasis web sekarang 

sudah dapat terhubung dengan Booking.com dan Traveloka yang 

membantu pelanggan mendapatkan informasi yang ditawarkan program 

wisma di Yayasan Bina Darma. Dengan adanya adopsi TI tersebut maka 

pegawai dan organisasi lebih efektif  dan efisien dalam menggunakan 

waktu dan hemat biaya kemudian pembuatan dan pengumpulan data-data 

lebih gampang. 

Adopsi teknologi informasi merupakan suatu inovasi dari 

berkembang pesatnya teknologi yang memberikan informasi tentang hal-

hal yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan 

kinerja organisasi dan produktifitas layanan kepada masyarakat luas. 

Yayasan Bina Darma sebagai salah satu organisasi yang telah mengadopsi 

teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu 

kinerja pegawai maupun organisasi dalam mewujudkan visi misi yang 

tentunya akan memberikan pelayanan yang baik bagi publik sektor. 

Konstribusi dan kebijakan yang diberikan organisasi dalam pengembangan 

teknologi informasi juga sangat berperan penting dalam mengelola TI 

dalam suatu organisasi, disini Yayasan Bina Darma masih dalam tahap 

untuk meningkatkan konstribusi dan kebijakan dalam pengelolaan TI 

menjadi terstruktrur. 



 

5. Kesimpulan 

Pada dasarnya adanya teknologi informasi memiliki peran penting 

dalam kehidupan, khususnya dalam organisasi pelayanan publik sektor untuk 

masyarakat luas seperti pada Yayasan Bina Darma yang telah menerapkan 

adopsi teknologi informasi. Hal ini terlihat dari pemanfaatan teknologi 

informasi yang membantu layanan masyarakat seperti adanya penerapan 

aplikasi sistem manajemen keuangan, E-Journal, promosi dan pemasaran 

untuk wisma yang berbasis web ini membuktikan bahwa peran TI dalam 

organisasi semakin meningkat. Peran adopsi teknologi informasi juga 

bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas bagi 

kinerja pegawai dan organisasi. Dalam hasil pembahasan dan analisis selain 

pemanfaatan, konstribusi dalam pengelolaan TI juga sangat berpengaruh 

penting, namun dalam hal ini konstribusi organisasi dibagian SDM untuk 

pelatihan pembelajaran untuk pengembangan sistem masih terbatas dan belum 

terstruktur, kemudian untuk kebijakan yang diberikan organisasi mengenai 

infrastruktur dalam pengembangan teknologi informasi masih hanya 

disesuaikan dengan kebutuhan dimana yang mendesak diutamakan. Dengan 

demikian maka diperlukan perhatian dan kebijakan dalam pengembangan 

teknologi informasi yang terstruktur agar dalam pengembangan dan 

pengelolaan teknologi informasi di Yayasan Bina Darma menjadi lebih baik 

mengikuti perkembangan teknologi. 
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