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Teknologi Informasi dan Peranan Teknologi Informasi bagi Perusahaan 

A. Definisi Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan 

informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai  peralatan atau 

sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam 

kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara 

Menurut Williams dan saywer yang dikutip oleh Seesar (2010: 6), bahwa “teknologi 

informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang 

membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau 

menyampaikan informasi”.  

B. Peranan utama TI bagi Perusahaan 

Teknologi informasi khususnya teknologi komunikasi sebagai mediator antara atribut 

lingkungan dengan atribut struktur organisasi. Teknologi komunikasi memegang peranan 

langsung dan berpengaruh terhadap hubungan antara lingkungan yangdinamis dengan 

kompleksitas struktural, hubungan antara kompleksitas lingkungan dengan kompleksitas 

struktural dan hubungan antara kompleksitas lingkungan dengan integrase. 

 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu : 

1. Fungsi Operasional 

Fungsi Operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping 

dan jauh dari sifat birokratis karena sejumlah aspek administratif yang ketat 

dan teratur telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat 

penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, maka unit terkait 

dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai 

“supporting agency” dimana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah 

“firm infrastructure” 

2. Fungsi Pengawasan dan Kontrol 

Keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer 

sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki “span 

of control” atau “peer relationship” yang memungkinkan terjadinya interaksi 

efektif dengan para manajer di perusahaan terkait.  
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3. Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan 

Mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi 

karena keberadaannya sebagai enablerdari rencana bisnis perusahaan dan 

merupakan sebuah “knowledge generator” bagi para pimpinan perusahaan 

yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting 

sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih 

menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan 

dan/atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas. 

4. Fungsi Komunikasi 

Secara prinsip termasuk ke dalam “firm infrastructure” dalam era organisasi 

moderen dimana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana 

atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, 

berkooperasi, dan berinteraksi. Seperti halnya pada Fungsi Operational, unit 

teknologi informasi akan menempatkan dirinya sebagai penunjang aktivitas 

sehari-hari perusahaan. 

5. Fungsi Interorganisasi 

Merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu belakangan ini oleh 

semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi 

atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan 

strategis atau partnershipsberbasis teknologi informasi seperti pada 

implementasi Supply Chain Managementatau Enterprise Resource 

Planningmembuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam 

mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya. Bahkan tidak jarang 

ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan pengalihdayaan atau 

outsourcingsejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen teknologi 

informasinya ke pihak lain demi kelancaran bisnisnya.  

 Tipe dan fungsi peranan teknologi informasi ini secara langsung akan berpengaruh 

terhadap rancangan atau desain: 

1. Struktur organisasi perusahaan 

2. Struktur organisasi departemen, divisi, atau unit terkait dengan system 

informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi 
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C. Pemanfaatan TI Bagi Perusahaan  

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

1. Faktor sosial (social factor), merupakan internalisasi kultur subyektif  

kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual  

dengan yang lain dalam situasi sosial tertentu. Kultur subyektif berisi norma (norm) 

dan nilai-nilai (value). 

2. Affect, dapat diartikan sebagai perasaan individu atas pekerjaan, apakah 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan 

pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi. 

3. Kompleksitas (complexity), sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan  

sebagai sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. 

Kesesuaian tugas (job fit), dapat di ukur dengan mengetahui ap 

akah individu percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan 

kinerja individu yang bersangkutan. Hubungan yang positif antara kesesuaian tugas 

dengan pemanfaatan teknologi informasi telah dibuktikan hasil penelitian. 

4. Konsekuensi jangka panjang (long-term concequences). Konsekuensi jangka 

panjangdari keluaran yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan dimasa yang 

akan datang dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini.  

5. Kondisi yang memfasilitasi (fasiliting condition), dalam konteks pemanfaatan 

teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi 

 

Sejumlah UKM menyatakan bahwa penggunaan SI/TI telah membawa perbaikan yang 

jelas dalam hal penurunan biaya dan peningkatan keuntungan. Disebutkan bahwa SI/TI 

memberikan manfaat bagi UKM sebagai berikut :  

1. Memperbaiki produktivitas dan kinerja 

2. Pengawasan operasi internal yang lebih besar 

3. Kemungkinan cara-cara baru dalam pengelolaan 

4. Kemungkinan bentuk organisasi yang baru 

5. Nilai tambah terhadap paket produk/layanan 

6. Membuka pasar yang jauh. 
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D. Risiko Penerapan TI di perusahaan 

Terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya 

pengembangan suatu sistem informasi, antara lain: 

1. Sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2. Melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya “scope creep” 

(atau pengembangan berlebihan) yang tanpa terkendali. 

3. Sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja 

organisasi 

Kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut juga diperlukan dalam upaya 

pengembangan yang berkelanjutan agar TI bisa berkontribusi dengan maksimal di 

lingkungan kerja organisasi. COBIT (Control Objectives for Information and Related 

Technology) adalah standar internasional untuk tata kelola TI yang dikembangkan oleh 

ISACA (Information System and Control Association) dan ITGI (IT Governance 

Institute) yang bisa dijadikan model pengelolaan TI mulai dari tahap perencanaan hingga 

evaluasi 
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