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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama 

komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa 

saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar (Oxford, 1995). Mendefinisikan 

teknologi informasi tidak hanya sekedar terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi (Martin, 1999). 

 

Perusahaan kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan 

dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang 

ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang 

ditetapkan. Kontraktor dapat berupa perusahaan ataupun perseorangan yang 

berbadan hukum atau sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang 

pelaksanaan pekerjaan (Ervianto, 2002). 

 

Kelancaran suatu proyek pembangunan dalam industri konstruksi antara lain 

bergantung kepada informasi yang lengkap sejak dari tahap awal pelaksanaannya 

yang juga melibatkan informasi yang diperoleh dari berbagai tahapan pekerjaan 

semenjak dari perencanaan pembangunan sampai tahapan konstruksi di lokasi 

proyek serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan 

(Zulherman, 2002). Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan komputer 

sebagai media implementasi teknologi informasi yang bertujuan untuk mengolah 

informasi tersebut lebih cepat dan akurat. 

 

Penggunaan komputer dalam bidang teknik sipil berdasarkan fungsinya dibagi 

atas dua, yaitu: sistem perhitungan dan sistem informasi. Macam program yang 
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dapat digunakan untuk sistem perhitungan antara lain : Microfeap, SAP, GRASP, 

dan sebagainya. Program yang dapat digunakan dalam sistem informasi adalah 

Microsoft Project yang mampu mengolah data menjadi informasi berupa jadwal 

proyek, waktu, biaya dan tenaga kerja. Kehadiran internet juga semakin 

melengkapi fasilitas teknologi informasi, seringnya pengumuman lelang yang 

diinformasikan secara on-line juga menuntut perusahaan kontraktor untuk 

menggunakan fasilitas tersebut guna memudahkan dalam mendapat informasi 

secara cepat (Andika, 2003). 

 

1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana karakteristik penggunaan teknologi informasi pada perusahaan 

kontraktor konstruksi di Surakarta? 

2. Apakah manfaat penggunaan komputer berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta? 

3. Apakah kemudahan penggunaan komputer berpengaruh terhadap 

berkurangnya beban pekerjaan karyawan perusahaan kontraktor konstruksi di 

Surakarta? 

 

1.3. Hipotesis 
1. Manfaat penggunaan komputer berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta. 

2. Kemudahan penggunaan komputer berpengaruh terhadap berkurangnya beban 

pekerjaan karyawan perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui karakteristik penggunaan teknologi informasi pada perusahaan 

kontraktor konstruksi di Surakarta. 

2. Membuktikan bahwa manfaat penggunaan komputer berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta. 

3. Membuktikan bahwa komputer berpengaruh terhadap berkurangnya beban 

pekerjaan karyawan perusahaan kontraktor konstruksi di Surakarta. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
a. Masyarakat 

Memberikan gambaran pada masyarakat tentang hasil studi pada perusahaan 

kontraktor konstruksi di Surakarta dalam penggunaan teknologi informasi. 

b. Perusahaan Kontraktor Konstruksi 

Sebagai gambaran, acuan, dan masukan dalam melihat perkembangan 

teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan lain yang bergerak pada 

bidang yang sama. 

c. Peneliti 

Sebagai calon sarjana Teknik Sipil yang nantinya akan terjun dalam dunia 

konstruksi, penelitian ini menberikan gambaran tentang keadaan yang akan 

dialami setelah bekerja dan mendorong peneliti untuk lebih mempersiapkan 

diri. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian dan Batasan Masalah 
a. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan kontraktor konstruksi di 

Surakarta. 

b. Teknologi informasi yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah tentang 

manfaatnya dan bukan tentang cara kerjanya secara teknis. 

c. Analisis Chi Square yang digunakan adalah dengan perbandingan nilai 

probabilitasnya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 
Bab I : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. 

 

Bab II :  Tinjuan Pustaka 

Bab ini terdiri kajian pustaka yang mengulas tentang penelitian sebelumnya yang 

pernah dilakukan serta landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan 
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dalam lingkup tugas akhir ini, diantaranya adalah teknologi informasi, perusahaan 

kontraktor konstruksi, penelitian dan uji statistik. 

 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi penelitian, prosedur 

dan teknik pengumpulan data, peralatan yang digunakan, desain kuesioner, 

metode pengolahan dan analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini 

 

Bab IV : Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data. Dalam bab inilah akan 

dijelaskan tentang pengolahan serta analisis data penelitian ini. 

 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Akhir dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan dan saran yang nantinya 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua kalangan yang akan atau sudah 

berkecimpung dalam bidang usaha konstruksi. 
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