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ABSTRAK 
STERA HENY TRIE KURNIASARI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 
OLEH KARYAWAN DEPARTEMEN DISTRIBUSI WILAYAH II DI PT 
PETROKIMIA GRESIK. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bgaimana karyawan Departemen 
Distribusi Wilayah II di PT Petrokimia Gresik ini memanfaatkan teknologi informasi yang 
ada dikantor karena kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi 
akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus 
dikerjakannya. Teknologi informasi  yang perkembangannya begitu cepat secara tidak 
langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya. 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori teknologi informasi, 
dimana teori ini berbicara mengenai pengertian, fungsi, manfaat, komponen, tujuan, 
keuntungan kelebihan dan indikator-indikator IT. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atas uraian 
suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Teknik 
pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan pengamatan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh karyawan Departemen Distribusi 
Wilayah II di PT Petrokimia Gresik memanfaatkan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi, 
berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi ini sangat 
membantu dan bermanfaat untuk melancarkan pekerjaan karyawan khususnya karyawan di 
Departemen Distribusi Wilayah II PT Petrokimia Gresik. 
 
Kata kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Karyawan. 
 

 
ABSTRACT  

STERA HENY TRIE KURNIASARI, UTILITATION OF INFORMATION 
TECHNOLOGY DEPARTMENT EMPLOYEE DISTRIBUTION BY REGION II AT 
PT PETROKIMIA GRESIK. 
 
 

The purpose of this study was to determine how did the employees of the Department 
of Regional Distribution II Petrokimia Gresik in utilize existing information technology at the 
office because of human progress has been achieved in the information technology will 
enable people to do the work and tasks to be done. Development of information technology is 
so fast that it does not directly require humans to use it in all its activities.  

As for the theory used in this study is the theory of information technology, where it 
talks about understanding the theory, functions, benefits, components, goals, benefits, 
advantages and IT indicators. The method used in this research is descriptive method of 
research which gives an overview over the description of a situation as clear as possible, 
without any treat of the object under study. Data was collected using in-depth interviews and 
observation. 
 The results of this study indicate that all employees in Region II Distribution 
Department PT Petrokimia Gresik utilize this technology well. So, based on the results of this 
study concluded that this technology is very helpful and useful to expedite the work of 
employees, especially employees in the Department of Distribution Region II PT Petrokimia 
Gresik. 
 
Keywords: Information Technology Utilization, Employee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang Teknologi 

Informasi akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas 

yang harus dikerjakannya. Teknologi Informasi  yang perkembangannya 

begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk 

menggunakannya dalam segala aktivitasnya. Beberapa penerapan dari 

Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain dalam perusahaan, dunia 

bisnis, sektor perbankan, dll. Teknologi informasi baru yang diterapkan dalam 

suatu perusahaan, dapat dipandang sebagai inovasi. Inovasi dapat berupa 

gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru (new) oleh seseorang 

Rogers (1995). 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang 

digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan 

informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 

Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (software 

& hardware) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan 

informasi. (Martin, 1999)   

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan 

komunikasi telah membawa perubahan paradigma dalam kehidupan 

masyarakat. Pekerjaan yang dulunya dikerjakan secara manual sehingga 

penyelesaian pekerjaan membutuhkan waktu yang relatif lama dengan tingkat 

akurasi yang rendah, kini dengan berkembangnya teknologi komputer hal 

tersebut bisa diperbaiki. Dengan bantuan perangkat komputer pekerjaan yang 

dilakukan khususnya bagi para karyawan menjadi semakin cepat dan mudah 

dengan akurasi yang cukup tinggi, sehingga akan terjadi penghematan baik 

tenaga maupun waktu untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut 

dalam suatu organisasi ataupun instansi perkantoran. 

Program pengembangan sistem informasi dimaksudkan untuk 

mengembangkan sistem informasi yang diperlukan untuk meningkatkan 

masuknya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia 

internasional, memperlancar pertukaran dan penyebaran informasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan sistem perencanaan, 

pengelolaan, pemantauan kegiatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi khususnya di 

Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam 

memahami komponen teknologi informasi itu sendiri. 

Teknologi adalah ”a design for instrumental action that reduces the 

uncertainty in cause-effect relationship involve in achieving a desired 
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outcome” (Roger, 1983). Menurut Gordon B. Davis informasi adalah data 

yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan 

mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan 

yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.  

(http://www.sisilain.net/2011/08/pengertian-informasi-menurut-para-

ahli.html). 

Teknologi merupakan sebuah seperangkat untuk membantu aktifitas 

untuk mengurangi ketidakpastian dalam mencapai sebuah tujuan. Teknologi 

selalu memiliki dua aspek, yakni hardware (yang terdiri dari obyek material 

atau fisik) dan software (terdiri dari informasi untuk mengoperasikan 

hardware). Adapun pengunjung website PT Petrokimia Gresik diantaranya 

sekitar 739933 mulai dibentuknya website tersebut. Komputer, leptop, telepon, 

handphone, printer, scanner, faximile, dan internet merupakan komponen-

komponen IT terpenting dalam melancarkan pekerjaan karyawan. Kemajuan 

dan perkembangan teknologi tersebut, khususnya telekomunikasi, informasi 

dan multimedia sangat berpengaruh dalam merubah tatanan organisasi dan 

hubungan sosial antar karyawan dikarenakan sifat fleksibilitas dan 

kemampuan telematika yang mempengaruhi aspek-aspek kepuasan kinerja 

karyawan dalam perusahaan.  

Karyawan adalah penggerak utama dari setiap organisasi. Tanpa 

mereka, organisasi dan sumber daya lainnya tidak akan pernah menjadi 

sesuatu yang berarti. 

(carapedia.com/pengertian_definisi_karyawan_info2145.html) 
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Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena 

tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan 

berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang 

ingin dicapai. 

Menurut Malayu Hasibuan (2002:12) dalam buku Manajemen 

sumber daya manusia karyawan adalah ”penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan 

mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Mereka 

wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak 

memperoleh kompensasi sesuai dengan perjanjian.” 

Permasalahan mengenai manfaat dari perkembangan teknologi 

informasi dapat dijumpai di setiap perusahaan. Salah satunya adalah 

Perusahaan PT. Petrokimia Gresik, yang sudah berpuluh tahun berdiri dan 

mempunyai distribusi tersebar dikota–kota Indonesia. Pada dasarnya 

pendistribusian di PT. Petrokimia Gresik dibagi menjadi 2 yaitu Distribusi 

Wilayah I dengan jumlah ± 40 karyawan dan Disrtibusi Wilayah II dengan 

jumlah ± 40 karyawan. Pada Departemen Distribusi Wilayah II yaitu yang 

menangani pendistribusian diluar Jawa dan Bali, khususnya dalam 

Departemen Distribusi Wilayah II ini diperlukan pendidikan dan pelatihan 

yang berhubungan dengan pendistribusian, karena pada Pendistribusian 

Wilayah II ini khusus untuk mendistribusikan di luar jawa maka alat 

transportasi yang digunakan berupa kapal untuk pengiriman pupuk tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

bagaimana pemanfaatan teknologi informasi oleh karyawan Departemen 

Distribusi Wilayah II (DISWIL) di PT. Petrokimia Gresik. 

I.2 Perumusan Masalah 

Untuk menjawab masalah diatas, maka dikemukakan perumusan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Karyawan 

Departemen Distribusi Wilayah (DISWIL) II di PT. Petrokimia Gresik“. 

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Karyawan 

Departemen Distribusi Wilayah II di PT Petrokimia Gresik. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

penelitian dan sumber bacaan di lingkungan FISIP UPN. 

b. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

komunikasi yang menyangkut komunikasi massa khususnya mengenai 

pengaruh pemanfaatan teknologi informasi. 
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c. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan, dan memberikan sumbangan 

pada organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	COVER
	JUDUL PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SETELAH UJIAN LISAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	ABSTRAK
	BAB I



