
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang penting bagi 

organisasi, karena dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi 

(Bendi dkk, 2013). Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi akhir-

akhir ini membuat organisasi dan perusahaan berusaha mengadopsi teknologi 

informasi yang terbaru untuk dapat memenangkan persaingan. Dalam era 

persaingan bisnis yang dinamis dan sangat cepat berubah, teknologi informasi 

tidak lagi dipandang sebagai pelangkap atau pendukung, akan tetapi sudah 

menjadi salah satu penentu bagi kesuksesan bisnis suatu perusahaan (Tanto dkk, 

2015). Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan 

kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) (Lestariningsih 

dkk, 2015). 

ERP adalah salah satu paket aplikasi perangkat lunak (software) yang 

terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi (Mudianto, 2013). 

Penggunaan ERP dilengkapi dengan hardware dan software untuk 

mengkoordinasi dan mengintegrasikan data informasi pada setiap area business 

processes untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang cepat karena 

menyediakan analisa dan  laporan keuangan yang cepat, laporan penjualan yang 

on time, laporan produksi dan inventori sistem ERP sangat bermanfaat bagi suatu 

perusahaan, karena dengan menggunakan sistem ERP maka semua bagian yang 

berada di perusahaan akan diintegrasikan datanya, sehingga akan mempermudah 

dalam kinerja perusahaan (Lestariningsih dkk, 2015). Salah satu software dari 

ERP ialah Systems, Applications, Products In Data Processing (SAP) (Dhewanto 

dkk, 2007). 

SAP adalah salah satu aplikasi yang mampu memberikan solusi 

permasalahan dalam pengelolaan transaksi bisnis (Wijaya, 2012). SAP merupakan 
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software ERP yang sangat terintegrasi antara berbagai modulnya seperti Sales 

Distribution, Material Management, Financial and Controlling, Human Resource 

dan masih banyak lagi. Karena keintegrasiannya dan sifatnya yang sangat generik 

membuat software ini banyak digunakan oleh perusahaan besar di seluruh dunia 

dan menjadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan SAP software menjadi 

sangat mahal, mulai dari licence, training, human resource dan hardware 

(Dhewanto dkk, 2007). 

Salah satu perusahaan yang menerapkan SAP dalam menjalankan proses 

bisnisnya ialah PT. Gunung Mas Raya Sungai Rumbia Estate-1 (PT.GMR SRE-1) 

yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan dan Pabrik 

Kelapa Sawit (PKS) yang menghasilkan produk akhir berupa Crude Palm Oil 

(CPO) dan inti kelapa sawit (palm kernel). Berdasarkan hasil pengumpulan data 

pada penelitian (Lampiran A) bahwa SAP diterapkan pada PT. GMR SRE-1 sejak 

tahun 2012. SAP yang digunakan ialah terdapat pada bagian keuangan, bagian 

produksi, bagian manajemen material dengan menggunakan modul yaitu, 

Financial Accounting (FI), Treasury, Controlling (CO), Material Management 

(MM), Production Planning (PP). 

Dalam implementasi suatu teknologi informasi selalu berhubungan dengan 

penerimaan pengguna dan perilaku pengguna teknologi informasi. Keperilakuan 

dalam penggunaan teknologi informasi merupakan tanggapan atau reaksi individu 

terhadap seperangkat komponen yang terkait dengan informasi untuk mendukung 

pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Perilaku pengguna dan 

personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem karena hal ini berkaitan 

dengan pemahaman dan cara pandang dari pengguna sistem sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persepsi dari pengguna yang terlibat dalam implementasi 

sistem akan berpengaruh pada akhir sistem (Nasution, 2009). Dalam penggunaan 

sistem informasi, aspek perilaku merupakan aspek yang sangat penting karena 

berhubungan langsung dengan pengguna sebagai user, hal ini karena interaksi 

pengguna dengan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan 

afeksi sebagai aspek keperilakuan yang melekat pada tiap manusia sebagai user. 
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Perilaku pengguna sistem terbentuk dari sikap dan persepsi pengguna terhadap 

sistem informasi tersebut (Firmawan, 2009). 

PT. GMR SRE-1 merupakan anak dari PT. Salim Ivomas Pratama Tbk & 

Subs (PT. SIMP Tbk & Subs) yang berpusat di Jakarta dengan salah satu kantor 

cabang operasi berada di Pekanbaru Provinsi Riau. Setiap cabang perusahaan PT. 

SIMP Tbk & Subs berada pada daerah yang berbeda dan berjauhan sehingga 

membuat sistem pelaporan dan pengawasan operasional setiap cabang 

perusahaan tidak dapat dilakukan secara langsung bahkan sampai harus 

menunggu waktu selama satu minggu bahkan satu bulan apabila tidak 

menerapkan SAP, sehingga dapat memperlambat kinerja perusahaan yang sangat 

berdampak pada proses bisnis perusahaan. Selama masa pengimplementasian SAP 

terdapat beberapa kendala yang menjadi masalah dikalangan karyawan pengguna 

SAP (Lampiran A), seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Permasalahan yang Terjadi 

Konstruk Masalah 

Ekspektasi kinerja 1. User tidak bisa melakukan sinkronisasi, recalculate, dan 

post data pada sistem SAP jika adanya ketidaksesuaian data 

Hasil Panen Buah Sawit (HPBS) dari kantor divisi dengan 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah menginputkan HPBS 

pada sistem SAP, sehingga karyawan harus memeriksa 

ulang HPBS yang telah mereka inputkan pada sistem SAP 

dan harus memberitahukan kepada pihak yang 

bersangkutan. 

2. SAP yang sedang diakses akan mengalami pengulangan 

login kembali jika tidak digunakan dalam waktu kurang 

lebih 5 menit 

Ekspektasi usaha Proses memasukkan dan mengolah data pada sistem SAP 

telebih dahulu dilakukan pada software pengolah angka, 

dikarenakan apabila proses input dan pengolahan data sedang 

berlangsung, kemudian secara tiba-tiba server down, maka 

data tidak akan tersimpan pada sistem, akibatnya karyawan 

harus mengulang dari proses awal kembali. 
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Tabel 1.1 Permasalahan yang Terjadi (Lanjutan) 

Konstruk Masalah 

Pengaruh sosial Karyawan pengguna SAP secara bersamaan akan 

meninggalkan pekerjaan mereka yang berhubungan dengan 

SAP dan melakukan kegiatan yang lain seperti memainkan 

medsos, bersantai. Hal ini dikarenakan terjadinya server down 

saat pengguna sedang melakukan pekerjaannya. 

Kondisi pendukung SAP rawan terganggu saat  closing untuk setiap akhir bulan 

karena banyaknya karyawan atau user secara bersamaan yang 

mengakses sistem SAP, sehingga server menjadi down, 

gangguan jaringan menyebabkan SAP tidak dapat diakses 

untuk beberapa waktu. 

SAP diarahkan untuk membantu PT. GMR SRE-1 dalam mengelola proses 

bisnis perusahaan. Beberapa kendala tersebut menyebabkan lebih lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan SAP, 

sementara user SAP dituntut untuk bekerja secara cepat dan tepat, sehingga 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan menjadi menurun atau beberapa proses 

bisnis perusahaan menjadi terhambat. Pengaruh dari penerapan SAP dapat dilihat 

dari tingkat kesuksesan dan faktor penghambat pada sistem tersebut. Dalam 

penerapan sistem ERP di perusahaan atau organisasi terdapat 3 faktor kritis utama 

penentu keberhasilan implementasi, seperti dukungan manajemen, keterlibatan 

user, dan sasaran proyek yang jelas (Dhewanto dkk, 2007). Untuk mengukur 

keberhasilan implementasi teknologi informasi dari sisi perilaku pengguna dapat 

dilakukan dengan berbagai macam metode, salah satunya dengan menggunakan 

metode Unified Theory Acceptence and Use Of Technology (UTAUT). 

UTAUT merupakan model yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana penerimaan dan penggunaan suatu teknologi informasi oleh 

penggunanya (Venkatesh dkk, 2003). Model UTAUT menjadi instrument bagi 

manjemen perusahaan untuk menilai tingkat kesuksesan penerapan suatu 

teknologi informasi. Unified Teory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) merupakan sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna 
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terhadap teknologi informasi. Model ini merupakan kombinasi dari delapan model 

yang telah berhasil dikembangkan sebelumnya. Model UTAUT menunjukan 

bahwa niat untuk berperilaku (behavioral intention) dan perilaku untuk 

menggunakan suatu teknologi (use behavior) dipengaruhi oleh harapan akan 

kinerja (performance expectancy), harapan akan usaha (effort expectancy), 

pengaruh sosial (social influence), dan kondisi pendukung (facilitating 

conditions). Keempat Faktor tersebut dimoderasi oleh faktor jenis kelamin 

(gender), usia (age), pengalaman (experience) dan kesukarelaan menggunakan 

(voluntariness of use). UTAUT merupakan salah satu model penerimaan 

teknologi informasi. Impelementasi suatu teknologi informasi selalu berhubungan 

dengan penerimaan pengguna. Sejauh mana pengguna dapat menerima dan 

memahami teknologi tersebut adalah hal penting untuk dapat mengetahui tingkat 

keberhasilan dari implementasi tersebut (Nasir, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Hamrul dkk, 2013) dengan 

judul “Analisis Perbandingan Metode Tam Dan Utaut Dalam Mengukur 

Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akademik”, maka dihasilkan bahwa 

metode UTAUT merupakan metode yang paling baik digunakan dalam studi 

kasus ini sebab metode UTAUT mampu mengukur sebanyak 70,7 % dari aspek-

aspek yang dapat digunakan untuk menilai kesuksesan penerapan sebuah sistem 

dan metode TAM hanya mampu mengukur sebanyak 62,1 %. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dilakukan penelitian Tugas Akhir 

dengan judul Analisis Kesuksesan Implementasi Systems Applications Products 

In Data Processing (SAP) Menggunakan Metode UTAUT dengan studi kasus 

PT. Gunung Mas Raya Perkebunan Sungai Rumbia-1. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana menganalisis 

kesuksesan implementasi Systems Applications Products In Data Processing 

(SAP)  menggunakan metode UTAUT pada PT. Gunung Mas Raya Perkebunan 

Sungai Rumbia-1. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini ialah: 

1. Analisis kesuksesan implementasi SAP menggunakan metode UTAUT 

untuk melihat pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social 

influence facilitating conditions sebagai variabel bebas terhadap 

behavioral intention sebagai variabel terikat. 

2. Tiga variabel moderator UTAUT yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

jenis kelamin, usia, dan pengalaman. 

3. Analisis proses bisnis yang dilakukan pada penerapan SAP modul 

Production Planning (PP) dan modul Material Management (MM). 

4. Responden pada penelitian ini adalah semua karyawan pengguna SAP 

pada PT. GMR SRE-1 yang berjumlah 30 orang. 

5. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara variabel bebas dan variabel terikat yang terdapat pada konstruk 

UTAUT. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa faktor-faktor determinan 

pemanfaatan UTAUT (performance expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating conditions) mempengaruhi niat berperilaku 

penggunanya (behavioral intention) terhadap kesuksesan implementasi 

SAP. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel moderator jenis kelamin, usia, dan 

pengalaman mempengaruhi variabel independen (performance expectancy, 

effort expectancy, social influence facilitating conditions) terhadap 

variabel dependen (behavioral intention) terhadap kesuksesan 

implementasi SAP. 

3. Untuk menganalisis proses bisnis penerapan SAP modul Production 

Planning (PP) dan modul Material Management (MM). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mengetahui faktor-faktor determinan pemanfaatan UTAUT yang 

mempengaruhi niat berperilaku penggunanya (behavioral intention) 

terhadap kesuksesan implementasi SAP. 

2. Dapat mengetahui variabel moderator yang mempengaruhi variabel 

independen terhadap variabel dependen (behavioral intention) terhadap 

kesuksesan implementasi SAP. 

3. Memahami analisis proses bisnis penerapan SAP modul Production 

Planning (PP) dan modul Material Management (MM). 

4. Mengetahui kesuksesan implementasi SAP, sehingga TOP level 

management dapat mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap 

kinerja perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian disusun supaya laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan yang terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan dan dibahas pada masing-masing bab, berikut sistematika penulisan 

pada penelitian ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dari 

teori-teori yang mendukung dalam melakukan analisis perilaku 

pengguna SAP dengan model UTAUT. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan, dimulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, tahap analisis 

dan pembahasan, hingga tahap dokumentasi.  
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang analisis mengenai perilaku pengguna SAP 

dengan model UTAUT terhadap implementasi kesuksesan SAP, 

pengumpulan data, dan pengolahan data penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan serta saran-saran penulis kepada pembaca, PT. GMR 

SRE-1, maupun untuk penulis.  

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,  

dokumen peraturan, maupun artikel di internet. 

 

 


