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ABSTRAK 

PT. Gunung Mas Raya Perkebunan Sungai Rumbia-1 (PT. GMR SRE-1) adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan 

menghasilkan produk akhir berupa Crude Palm Oil (CPO) dan inti kelapa sawit (palm kernel). PT. 

GMR SRE-1 telah menerapkan SAP sejak tahun 2012 untuk mengintegrasikan seluruh proses 

bisnis yang ada di perusahaan guna mencapai visi, misi serta tujuan perusahaan. Dalam 

penggunaan sistem informasi, aspek perilaku merupakan aspek yang sangat penting, karena 

berhubungan langsung dengan pengguna. Hal yang mendasari penelitian ini adalah karyawan 

pengguna SAP masih merasa sulit untuk melakukan pekerjaannya saat dilakukan proses closing 

setiap akhir bulan, karyawan meninggalkan pekerjaannya dan melakukan kegiatan lain disaat tidak 

bisa dilakukan pengaksesan SAP. Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris bahwa 

faktor-faktor determinan pemanfaatan pengguna SAP mempengaruhi perilaku penggunanya 

dengan menggunakan metode UTAUT yang terdiri dari empat konstruk yaitu ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas dan dimoderasi oleh variabel jenis kelamin, 

usia, dan pengalaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel moderator dapat 

memperkuat hubungan antara variabel niat berperilaku menggunakan SAP terhadap variabel 

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas. Koefisien determinasi (R
2
) 

meningkat dari 78,4% tanpa menggunakan variabel moderator, naik menjadi 83,8% dengan 

menggunakan variabel moderator. Kesimpulan penelitian ini yaitu variabel ekspektasi usaha dan 

variabel kondisi fasilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel niat berperilaku menggunakan 

SAP. Sedangkan variabel ekspektasi kinerja dan variabel pengaruh sosial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel niat berperilaku menggunakan SAP. 
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