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2.1 Analisis Sistem Informasi 

Analisis sistem ialah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah 

sistem menjadi komponen-komponennya dengan tujuan mempelajari seberapa 

bagus komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan mereka (Fatta, 2007).  

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan kepada 

pihak luar tertentu (Sutabri, 2012).  

Tujuan utama dari analisis sistem informasi (Fatta, 2007) yaitu:  

1. Menentukan kelemahan dari proses-proses bisnis pada sistem lama untuk 

bisa menentukan kebutuhan dari sistem baru. 

2. Menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru tersebut ditinjau dari 

beberapa aspek, diantaranya ekonomi, teknik, operasional, dan hukum. 

2.2 Enterprise Resource Planning (ERP) 

ERP adalah sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan 

diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi 

(Dhewanto dkk, 2007). ERP sebagai suatu aplikasi terintegrasi yang menjadi 

kerangka untuk mengubah dan membantu proses pembangunan fondasi sistem 

informasi di dalam suatu organisasi, baik terimpementasi dalam skala besar 

maupun bertahap. Implementasi dari ERP harus didukung oleh proses Business 

Process Reemgineering (BPR) yang tepat dan terkoordinasi dengan baik 

(Widjaya, 2012).  

 Sistem informasi enterprise merupakan sistem informasi perusahaan 

secara terintegrasi untuk mengkoordinasi proses internal pokok menyangkut 
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perusahaan, mengintegrasikan data dari pabrikasi dan distribusi, penjualan, 

keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem enterprise memberi platform 

teknologi agar organisasi dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasi proses 

bisnis internal utama mereka. Sistem enterprise mampu menunjukan masalah-

masalah dalam hal ketidak efesienan organisasi yang tercipta dari wilayah 

informasi, proses bisnis, dan teknologi yang terisolasi. Organisasi besar biasanya 

mempunyai banyak macam sistem informasi berbeda yang mendukung fungsi, 

tingkat organisasi, dan proses bisnis yang berbeda pula. Para manajer mungkin 

kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran 

yang menyeluruh mengenai jalannya proses organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Sistem Tradisional 

       (Sumber: Loudon, 2008) 

Pada Gambar 2.1 menjelaskan bahwa model sistem tradisional, pada 

sebagian besar organisasi, sistem-sistem yang saling terpisah yang dibangun 

dalam jangka waktu yang lama, mendukung proses bisnis dan fungsi secara 

terpisah. Sistem organisasi ini jarang mencakup pelanggan dan penjalan/vendor. 

 Sistem enterprise dikenal juga sebagai perencanaan sumber daya 

perusahaan (enterprise resource planning) memecahkan masalah tersebut dengan 

,menyediakan sistem informasi tunggal untuk satu kesatuan koordinasi organisasi 
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dari proses kunci bisnis. Perangkat lunak enterprise memberi modal dan 

mengotomatisasi banyak proses bisnis, seperti menyusun daftar pesanan atau 

pengiriman, tujuannya adalah pengintegrasian informasi pada perusahaan dan 

mengeliminasi link- link yang kompleks dan memakan biaya antar sistem  

kmputer ditiap area bisnis yang berbeda. Proses bisnis terpisah mulai dari 

penjualan, produksi, keuangan, dan logistik dapat terintegrasi ke dalam satu 

proses bisnis luas di perusahaan yang mampu melintasi semua level dan fungsi 

organisasi. Platform teknis perusahaan yang lebar mampu melayani semua proses 

dan level (Loudon, 2008). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Alur Sistem Enterprise 

 (Sumber: Loudon, 2008) 

 Sistem enterprise mampu mengintegrasikan proses kunci untuk 

keseluruhan perusahaan ke dalam sistem perangkat lunak tunggal yang 

memampukan informasi untuk mengalir secara lancar di keseluruhan organissasi 

yang bersangkutan. Sistem ini memilki fokus utama pada proses internal, namun 

bisa juga meliputi transaksi dengan penjual dan pelanggan. 
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 Syarat terpenting dari sistem ERP adalah Integrasi yang dimaksud adalah 

menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical 

database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah 

bisnis dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan 

disesuaikan dari vendor yang berbeda, dan dapat menambahkan modul baru untuk 

meningkatkan unjuk kerja bisnis 

 Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi 

secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam 

organisasi/perusahaan untuk: 

1. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. 

2. Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui Enterprise. 

3. Menghasilkan informasi yang real-time. 

4. Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem ERP 

(Dhewanto dkk, 2007) adalah:  

1. ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, sehingga proses 

dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif.  

2. ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang 

tadinya berupa perbedaan valuta mata uang asing, perbedaan bahasa, dan 

perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis, sehingga data dapat 

diintegrasikan.  

3. ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar 

memonitor saja.  

4. ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain 

dengan kemampuan memadukannya.  

Modul-modul ERP dirancang untuk mendukung proses ini dengan cara 

mengintegrasikan data pada setiap tahapan proses tersebut. Selain itu, sebuah 

sistem ERP idealnya mampu memenuhi dukungan atas proses-proses bisnis utama 

dan proses pendukungnya. Adapun modul-modulnya ada sepuluh (Dhewanto dkk, 

2007), yaitu: 
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1. Manufacturing 

2. Supply Chain Management 

3. Financials 

4. Projects 

5. Human Resources 

6. Customer Relationship Management 

7. Data warehouse 

8. Access Control 

9. Customization 

2.2.1 Evolusi Sistem ERP 

Evolusi dari sistem ERP terdiri dari 5 tahapan perkembangan yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Evolusi ERP 

(Sumber: Dhewanto dkk, 2007) 

Berdasarkan Gambar 2.3 tahap perkembangan sistem ERP, maka dapat 

dijelaskan yaitu: 

1. Tahap I: Material Requirement Planning (MRP) Merupakan cikal 

bakal dari ERP, dengan konsep perencanaan kebutuhan material. 

2. Tahap II: Close-Loop MRP Merupakan sederetan fungsi dan tidak 

hanya terbatas pada MRP, terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah 

prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika 

diperlukan. 
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3. Tahap III: Manufakturing Resource Planning (MRP II) Merupakan 

pengembangan dari close-loop MRP yang ditambahkan 3 elemen 

yaitu: perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan dan 

simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. 

4. Tahap IV: Enterprise Resource Planning Merupakan perluasan dari 

MRP II yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya 

integrasi keuangan, rantai pasok dan meliputi lintas batas fungsi 

organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. 

5. Tahap V: Extended ERP (ERP II) Merupakan perkembangan dari ERP 

yang diluncurkan tahun 2000, serta lebih konflek dari ERP 

sebelumnya. 

2.2.2 Implementasi ERP 

Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup 

dari perubahan dan peran serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa 

konsultasi, kustomisasi dan jasa pendukung. Menurut (Dhewanto dkk, 2007) 

siklus hidup implementasi ERP terdiri dari lima fase yaitu: 

1. Fase perencanaan  

Langkah awal dalam implementasi ERP adalah membentuk komite 

pengarah. Tugas utama komite ini adalah untuk mengidentifikasikan 

tujuan utama dan ruang lingkup proyek ERP, menentukan manajer proyek 

dan anggota tim lainnya untuk membangun sistem. Tugas tim proyek pada 

fase ini adalah:  

a. Mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem ERP serta 

menentukan ruang lingkup proyek secara lebih rinci.  

b. Mengevaluasi alternatif pendekatan pada ERP, misalnya solusi 

kostumisasi, satu kesatuan paket, integrasi beberapa paket, atau 

kombinasi dari beberapa alternatif, dan memilih salah satu solusi di 

fase awal.  

c. Membuat jadwal dan anggaran proyek, dengan memperhatikan 

kelayakan, dan melaporkan temuan kepada komite pengarah baik 

secara tertulis maupun lisan. 
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2. Fase Analisis  

Pada fase ini komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek 

implementasi ERP dan sudah menentukan pendekatan yang akan 

dilakukan. Terdapat dua tanggung jawab utama tim yaitu:  

a. Mengevaluasi vendor yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhaan 

dan membuat rekomendasi kepada tim pengarah dan kemudian tim 

proyek melakukan evaluasi lebih terinci atas vendor yang terpilih.  

b. Mengidentifikasi inisiatif rekayasa ulang proses bisnis yang mungkin 

diperlukan, berdasarkan paket software yang dipilih, dengan 

melakukan kerja sama dengan berbagai fungsi terkait.  

3. Fase Desain  

Fase desain dimulai setelah perusahaan memutuskan vendor mana yang 

dipilih. Tingkat desain tergantung pada pendekatan ERP. Jika diputuskan 

memilih satu kesatuan paket, maka antarmuka sebagian besar sudah 

ditentukan, dan bagian kostumisasi biasanya dilakukan pada bagian-bagian 

minor saja. Paket kesatuan biasanya memerlukan middleware (perangkat 

perantara) yang minimal karena hanya memerlukan antarmuka dengan 

beberapa bagian sistem yang lama atau paket aplikasi yang disediakan 

oleh pihak ketiga. Pendekatan kombinasi beberapa paket mungkin 

memerlukan desain antarmuka yang lebih rumit karena berbagai paket dari 

berbagai vendor harus saling berkomunikasi. Aspek desain lainnya yang 

cukup penting adalah desain hardware, karena berbagai fungsi bisnis akan 

menggunakan sumber daya yang sama. 

4. Fase Implementasi  

Setelah perusahaan menetukan paket software yang akan digunakan dan 

dikostumisasi, fase berikutnya adalah melakukan konstruksi. Untuk 

pendektan kesatuan paket, program sudah dirancang dan diterapkan per 

modul, misalnya fungsi-fungsi seperti pembelian, inventory, pembayaran 

dan yang lainnya. Pada pendekatan kombinasi paket, program dari 

beberapa vendor yang berbeda harus terintegrasi menjadi satu kesatuan 

sistem dengan menggunakan middleware. Baik pada pendekatan kesatuan 
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paket maupun kombinasi paket prioritas utama adalah melakukan integrasi 

antara sistem yang sudah berjalan di perusahaan (legacy) dengan sistem 

baru. Misalnya, data yang sudah ada harus diformat ulang agar sesuai 

dengan sistem yang baru.  

Selama fase ini semua rencana rekayasa ulang proses bisnis diterapkan. 

Karena semua hardware, software, data dan jaringan sudah diterapkan. 

Maka hanya dua hal yang perlu dikaji, yaitu orang dan prosedur. Stuktur 

organisasi dapat saja berubah, karyawan dapat berpindah posisinya. Untuk 

mendukung implementasi ini biasanya diterapkan beberapa prosedur kerja 

baru.  

5. Fase Dukungan Teknis  

Tujuan dari fase ini adalah untuk menjamin keberhasilan sistem jangka 

pendek dan jangka panjang. Dukungan teknis terhadap para pengguna 

sangat penting. Meskipun semua pengguna sudah diberikan pelatihan yang 

intensif, namun staf dukungan teknis tetap diperlukan, khususnya untuk 

perubahan yang drastis dan komprehensif. Transisi sistem yang mulus 

sebaiknya didukung oleh staf dukungan teknis yang memadai. 

Implementasi sistem ERP tidak terlepas dari keberhasilan dan kegagalan. 

Terdapat 3 faktor kritis utama penentu keberhasilan impementasi ERP (Dhewanto 

dkk, 2007), yaitu: 

1. Dukungan manajemen 

2. Keterlibatan user 

3. Sasaran proyek yang jelas 

Faktor-faktor penentu keberhasilan pada implementasi sistem ERP ada 5 

(Lestariningsih dkk, 2015), yaitu:   

1. Dukungan manajemen puncak 

2. Manajemen proyek yang efektif 

3. Business Process Reengineering (BPR) 

4. Pendidikan dan latihan 

5. Dukungan pemasok terhadap keberhasilan implementasi ERP 



17 

 

2.3 Systems Applications Products In Data Processing (SAP) 

SAP adalah salah satu aplikasi yang mampu memberikan permasalahan 

dalam pengelolaan transaksi bisnis (Wijaya, 2012). SAP terdiri atas beberapa 

modul yang saling terintegrasi. Produk utamanya meliputi SAP ERP Enterprise 

Core yang merupakan solusi aplikasi ERP dan SAP Business Suite, yang 

merupakan paket solusi aplikasi e-bisnis dan berbagai aplikasi-aplikasi lain 

seperti SAP Customer Relationship Management (CRM), SAP Supply Chain 

Management (SCM), SAP Supplier Relationship Management (SRM), dan SAP 

Product life Cycle Management (PLM) (Dhewanto dkk, 2007).  

SAP merupakan sistem yang sangat besar, serta sangat kmplit sehingga 

sering dianggap rumit. Implementasinya tidak mudah dan dapat memakan biaya 

yang cukup mahal. Fungsi-fungsi utama yang terdapat pada SAP ERP terbagi 

menjadi 9 bagian (Dhewanto dkk, 2007), yaitu:  

1. Akuntansi Biaya: general ledger, account receivable, account payable 

dan lain-lain 

2. Akuntansi Manajemen: cost centers, provitability analysis 

3. Penjualan 

4. Distribusi 

5. Manufaktur 

6. Perencanaan Produksi 

7. Pengadaan 

8. Sumber Daya Manusia 

9. Penggajian 

Selain produk-produk paket utama tersebut, SAP juga menyediakan 

beberapa komponen tambahan yang bisa melengkapi atau terintegrasi dengan 

produk utama untuk menambah fungsionalitas produk. Produk perangkat lunak 

ERP ini dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mempunyai 

kemampuan mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, dimana setiap 

aplikasi mewakilkan area bisnis tertentu dan proses transaksinya dapat dilakukan 

secara real time. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai 

kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan 
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dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul 

aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi/terhubung yang satu dengan 

lainnya. Di dalam SAP terdapat berbagai macam modul yang berkaitan dengan 

departement terkait, modul tersebut antara lain: 

1. Sales and Distribution (SD) 

Untuk membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan 

dengan proses pengelolaan customer order (proses sales, shipping dan 

billing). 

2. Materials Management (MM) 

Membantu menjalankan proses pembelian (procurement) dan pengelolaan 

inventory. 

3. Production Planning (PP) 

Membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi 

(manufacturing) suatu perusahaan. 

4. Quality Management (QM) 

Membantu memonitor kualitas proses-proses di keseluruhan rantai 

logistik. 

5. Plant Maintenance (PM) 

Suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis 

6. Human Resources Management (HR) 

Mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, 

administrasi pegawai, management waktu, pembiayaan untuk perjalanan, 

sampai ke proses pembayaran gaji pegawai 

7. Financial Accounting (FI) 

Mencakup standard accounting cash management (treasury), general 

ledger dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. 

8. Controlling (CO) 

Mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost 

element accounting, dan analisa profitabilitas. 
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9. Asset Management (AM) 

Membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed assets, meliputi proses asset 

accounting tradisional dan technical assets management, sampai ke 

investment controlling. 

10. Project System (PS) 

Mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan project, pengerjaan 

dan kontrol. 

Semua sistem  pada SAP terintegrasi kedalam satu kesatuan yang saling 

mendukung. Untuk mengaplikasikan SAP, sebuah perusahaan harus menyediakan 

dana yang sangat besar, tergantung dari berapa lengkap modul yang akan di 

gunakan. Sistem ini adalah long term sistem yang harus dikembangkan secara 

terus menerus sesuai dengan bisnis rule dari setiap perusahaan. 

SAP menyediakan berbagai produk tambahan yang dapat diklasifikasikan  

(Dhewanto dkk, 2007), yaitu: 

1. Add-in: fungsional detail untuk menambah kemampuan komponen yang 

sudah ada. Add-in mengakomodir kebutuhan user yang terlalu spesifik jika 

harus dipenuhi produk utama. 

2. Add-on: komponen yang disediakan oleh vendor, pihak ketiga, atau 

konsumen untuk menambahkan fungsionalitas produk utama. Add-on 

dapat disatukan dengan produk utama dan diselaraskan konfigurasinya 

dengan aplikasi utama. 

3. Bolt-on: Aplikasi pihak ketiga dengan fungsionalitas tambahan yang tidak 

disediakan oleh produk vendor, atau yang dipilih untuk digunakan oleh 

konsumen ketika memilih solusi ERP vendor. Bolt-on tersebar dalam 

berbagai jenis sistem mulai dari sistem untuk menghasilkan laporan-

laporan (report generator) hingga sistem logistik yang utuh. 

SAP merupakan sistem yang besar, serta sangat komplit sehingga sering 

dianggap rumit. Implementasinya tidak mudah dan dapat memakan biaya yang 

cukup mahal. Besarna biaya ini diharapkan dapat terbayarkan dengan berbagai 

manfaat pentingnya yang diperoleh dari keberhasilan implementasi. SAP menjual 

produk utama (SAP ERP) dengan harga dan kondisi yang sesuai dengan 
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kesepakatan dengan konsumennya. Harga yang sebenarnya sangat bergantung 

kepada negosiasi antara SAP dengan konsumen. Harga ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, misalnya jumlah user dan jumlah modul. 

Biaya implementasi SAP dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagi berikut: 

1. Kerangka waktu: Lama waktu implementasi bergantung kepada kondisi 

perusahaan, banyaknya modul yang akan digunakan dan berbagai faktor 

lainnya. 

2. Orang: Jumlah orang yang terlibat tergantung besar kecilnya modul dan 

kondisi perusahaan. 

3. Hardware: Jumlah hardware yang digunakan juga tergantung pada besar 

kecilnya lingkungan. 

 SAP dalam masing-masing sistem juga terdiri dari banyak modul. 

Contohnya SAP ECC yang populer dan sudah digunakan hampir sebagian besar 

perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk mendukung kegiatan bisnis prosesnya 

sehari-hari. 

2.4 Niat Keperilakuan (Behavioral Intention) 

Perilaku adalah tindakan-tindakan (action) atau reaksi-reaksi dari suatu 

objek organisasi (Jogiyanto, 2008). Perilaku dapat berupa sadar (conscious) atau 

tidak sadar (unconscious), terus terang (overt), atau diam-diam (covert), suka rela 

(voluntary), atau tidak suka rela (involuntary). Dalam melakukan segala aktivitas 

kehidupan, manusia mempunyai pertimbangan-pertimbangan mengapa itu 

dilakukan bahkan pertimbangan bagaimana jika aktivitas yang dilakukan tersebut 

berhubungan dengan orang lain. Perilaku (behavior) adalah operasionalisasi dan 

aktualisasi sikap seseorang atau kelompok terhadap sesuatu situasi dan kondisi 

lingkungan baik alam, masyarakat, teknologi, atau organisasi. 

Niat keperilakuan teknologi informasi (behavioral intention) didefinisikan 

sebagai tingkat keinginan atau niat pemakai menggunakan sistem secara terus 

menerus dengan asumsi bahwa mereka mempunyai akses terhadap informasi. 

Seseorang akan berminat menggunakan suatu teknologi informasu yang baru 

apabila pengguna tersebut meyakini dengan menggunakan teknologi informasi 
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tersebut akan meningkatkan kinerjanya, menggunakan teknologi informasi dapat 

dilakukan dengan mudah dan pengguna tersebut mendapatkan pengaruh 

lingkungan sekitarnya dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Niat 

keperilakuan akan mempunyai pengaruh ke penggunaan teknologi secara positif.. 

2.5 Teori Keperilakuan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi 

Informasi 

  Perilaku pengguna dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan 

sistem dan hal ini berkaitan dengan pemahaman dan cara pandang pengguna-

pengguna sistem tersebut. Penerapan suatu sistem dan teknologi informasi tidak 

terlepas dari aspek perilaku karena pengembangan sistem terkait dengan masalah 

individu dan organisasional sebagai pengguna sistem tersebut, sehingga sistem 

yang dikembangkan harus berorientasi pada penggunanya (Pratama, 2008). 

Keberhasilan penerimaan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana 

sistem tersebut bisa memproses suatu informasi dengan baik, tapi juga ditentukan 

oleh tingkat penerimaan individu terhadap penerapan sistem informasi tersebut 

(Novariana, 2005). 

  Berdasarkan teori keperilakuan, diajukan teori yang mengatakan bahwa 

teknologi informasi mampu mengubah hierarki dari pengambilan keputusan pada 

organisasi dengan cara menekan biaya yang diperlukan oleh informasi dan 

memperluas distribusi informasi. Teknologi informasi mampu membawa 

informasi langsung dari unit-unit operasi atasan, dengan demikian mengurangi 

pekerjaan data yang terkait. Teknologi informasi juga dapat mendistribusikan 

informasi secara langsung kepada para pekerja di tingkat yang lebih rendah. 

  Berdasarkan beberapa uraian teoritis dan hasil penelitian empiris yang 

telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa aspek perilaku dalam penerapan TI 

merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berhubungan 

langsung dengan penggunaan, disebabkan oleh interaksi antara pengguna dan 

perangkat komputer yang digunakan sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap, 

afeksi sebagai alat keperilakuan yang melekat pada diri manusia sebagai user 

(Firmawan, 2009). 
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2.6 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah 

sebuah teori penerimaan teknologi informasi (IT acceptance) (Venkatesh dkk, 

2003). Tujuan dari adanya teori ini adalah memberikan kriteria atau variabel yang 

mempengaruhi IT acceptance oleh user. Pada awalnya terdapat delapan kriteria 

yang menentukan penerimaan IT tersebut yang kemudian direview, 

dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan divalidasikan menjadi empat kriteria 

utama, yang diberi nama UTAUT. Setelah diuji coba, UTAUT memberikan 

penilaian yang hampir sama dengan delapan kriteria sebelumnya untuk 

menentukan penerimaan IT dan niat (intention) dari user. Kedelapan teori tersebut 

adalah theory of reasoned Action (TRA), technology acceptance model (TAM), 

motivational model (MM), theory of planned behavior (TPB), combinie TAM and 

TPB, model of pc utilization (MPCU), innovation diffusion theory (IDT), dan 

social cognitive theory (SCT). UTAUT terbukti telah berhasil dibandingkan 

kedelapan teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian niat (intention). 

Teori-teori konstruk yang mendasari model UTAUT dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Teori-Teori Konstruk yang Mendasari Model UTAUT 

No Nama Teori Penelitian dan 

Tahun Penelitian 

Pengertian 

1 Theory of 

Reasoned Action 

(TRA) 

(Fishbein, 1975) Teori untuk memprediksi perilaku 

manusia dengan menganalisis hubungan 

antara berbagai kriteria kinerja, sikap 

seseorang, niat, dan norma subyektif. 

2 Techology 

Acceptance 

Model (TAM) 

(Davis, 1986) Teori digunakan untuk memenuhi 

keadaan ketika perilaku seseorang tidak 

sukarela dengan memasukkan predikor 

niat dan perilaku mengacu pada 

keyakinan tentang adanya faktor yang 

dapat memfasilitasi atau menghalangi 

kinerja suatu perilaku tertentu. 
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Tabel 2.1 Teori-Teori Konstruk yang Mendasari Model UTAUT (Lanjutan) 

No Nama Teori Penelitian dan 

Tahun Penelitian 

Pengertian 

3 Motivational 

Model (MM) 

(Davis dkk, 1992) Mengidentifikasi reaksi dari persepsi 

seseorang terhadap suatu yang 

menentukan sikap dan perilaku orang 

tersebut dengan cara membuat model 

perilaku seseorang sebagai suatu fungsi 

dari tujuan perilaku dimana tujuan 

perilaku ditentukan oleh sikap atas 

perilaku tersebut. 

4 Theory of 

Planned 

Behavior (TPB) 

(Ajzen, 1991) Teori motivasi yang dikembangkan 

untuk memprediksi penerimaan dan 

penggunaan teknologi. 

5 Combined TAM 

and TPB (C-

TAM-TPB) 

(Taylor, 1995) Model hibrida dari TPB dengan TAM 

memberikan penjelasan akurat 

mengenai penentuan penerimaan dan 

perilaku penggunaan teknologi tertentu. 

6 Model of PC 

Utilization 

(MPCU) 

(Thompson dkk, 

1991) 

Menilai pengaruh dari kondisi-kondisi 

yang mempengaruhi dan memfasilitasi, 

faktor sosial, kompleksitas, kesesuaian 

jangka panjang terhadap pemanfaatan 

PC. 

7 Innovatiob 

Diffusion Theory 

(IDT) 

(Rogers, 1995) Diadopsi dari penerapan teknologi IDT 

dapat mengukur persepsi masyarakat 

dengan menggunakan tujuh atribut 

kunci. 

8 Social Cogitive 

Theory (SCT) 

(Bandura, 1986) Mengidentifikasi perilaku manusia 

sebagai interaksi dari faktor pribadi, 

perilaku, dan lingkungan yang bertujuan 

memberikan kerangka untuk 

memahami, memprediksi, dan 

mengubah perilaku manusia. 
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Model UTAUT memiliki empat konstruk yang memainkan peran penting 

sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior yaitu, 

performance expectancy, effort ex[ectancy, social influence, dan facilitating 

conditions. Penjelasan model UTAUT dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 UTAUT Model Variabel 

Determinan Definisi 

Performance 

Expectancy 

Tingkat kepercayaan seseorang individu pada sejauh mana 

penggunaan sistem akan menolong ia untuk mendapatkan 

keuntungan-keuntungan kinerja di pekerjaannya. 

Effort Expectancy Tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan sistem. 

Social Influence Tingkat di mana seorang individu merasa bahwa orang-

orang yang penting baginya percaya sebaiknya ia 

menggunakan sistem. 

Facilitating Conditions Kriteria yang mendefinisikan sejauh mana seseorang 

percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknikal tersedia 

untuk mendukung  sistem.  

Selain itu, terdapat empat moderator pada UTAUT seperti gender, age, 

experience, voluntariness yang diposisikan untuk memoderasi dampak dari 

konstruk-konstruk pada behavioral intention dan use behavior. Model UTAUT 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.4 Model UTAUT 

Sumber: (Venkatesh dkk,  2003) 
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2.6.1 Performance Expectancy 

Performance expectancy adalah sebuah kriteria yang mendefinisikan 

kepercayaan atau harapan user untuk meningkatkan performance pekerjaannya 

dengan menggunakan sistem yang diimplementasaikan. Performance expectancy 

juga didefinisikan sebagai seberapa tinggi seseorang akan percaya bahwa dengan 

menggunakan suatu sistem akan membantu untuk mendapatkan keuntungan-

keuntungan kinerja di pekerjaannya. Kriteria ini kemudian dijabarkan menjadi 5 

konstruk, yaitu: 

1. Perceived usefulness 

Suatu kepercayaan yang dimiliki oleh user bahwa dengan menggunakan 

sistem, user dapat meningkatkan performance pekerjaannya. 

2. Extrinsic motivation 

Persepsi user untuk mau melakukan suatu aktivitas dengan sistem sebab 

user percaya bahwa alat yang digunakan dapat memberikan hasil yang 

memuaskan. 

3. Job fit 

Kinerja sistem dapat meningkatkan kinerja user sendiri. 

4. Relative advantage 

Suatu tingkat kepercayaan user bahwa melakukan inovasi dengan 

menggunakan sistem dapat membuat pekerjaan user lebih baik disbanding 

sebelumnya. 

5. Outcome expectation 

Harapan akan konsekuensi yang diterima user apabila menggunakan 

sistem. 

2.6.2 Effort Expectancy 

Effort expectancy adalah sebuah kriteria yang mendefinisikan kepercayaan 

atau harapan user untuk mengurangi usaha yang diperlukan dalam menyelesaikan 

tugasnya jika menggunakan sistem yang diimplementasikan. Effort expectancy 

juga merupakan sebagai tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan 

penggunaan suatu sistem. Kalau sistem mudah digunakan, maka usaha yang 

dilakukan tidak akan terlalu tinggi dan sebaliknya jika suatu sistem sulit 



26 

 

digunakan maka diperlukan usaha yang tinggi untuk menggunakannya. Kriteria 

ini dijabarkan menjadi 3 konstruk, yaitu: 

1. Perceived ease of use, kepercayaan user bahwa dengan menggunakan 

sebuah sistem akan mengurangi upaya yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Ease of use, tingkat kemudahan user dalam menggunakan sistem. 

3. Complexity atau tingkat kerumitan. 

Ketiga konstruk pada effort expectancy dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Konstruk-Konstruk Akar dari Effort Expectancy 
Konstruk Definisi 

Kemudahan penggunaan persepsi Seberapa jauh seseorang percaya bahwa 

dengan menggunakan sistem akan bebas 

dari usaha. 

Kemudahan penggunaan Seberapa jauh menggunakan suatu inovasi 

dipersepsikan sebagai yang sulit untuk 

digunakan. 

Kerumitan  Seberapa jauh suatu sistem dipersepsikan 

sebagai sesuatu yang secara relatif susah 

untuk dipahami dan digunakan. 

2.6.3 Social Influence 

Social influence didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individual 

mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan 

mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Kriteria ini dijabarkan 

menjadi 3 konstruk, yaitu: 

1. Subjective norm 

Subjective norm merupakan persepsi user bahwa orang-orang yang 

penting baginya merasa user perlu atau tidak perlu untuk menggunakan 

sistem tersebut. 

2. Social factors 

Social factors merupakan perasaan user bahwa budaya organisasi dan 

pribadinya sendiri yakin bahwa user harus menggunakan sistem. 
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3. Image  

Image merupakan kepercayaa user bahwa dengan menggunakan sistem, 

citra diri dan statusnya dapat meningkat. 

Peran social influence dikeputisan penerimaan teknologi merupakan hal 

yang kompleks dan banyak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh kontingensi. 

Pengaruh sosial mempunyai dampak pada perilaku individual melalui tiga 

mekanisme, yaitu ketaatan (complience), internalisasi (internalization), dan 

identifikasi (identification). 

2.6.4 Facilitating Conditions 

Facilitating conditions adalah kriteria yang mendefinisikan sejauhmana 

seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknikal tersedia untuk 

mendukung sistem. Kriteria ini digambarkan oleh 3 konstruk,yaitu: 

1. Perceived behavioral control, yaitu persepsi tentang hambatan-hambatan 

internal maupun eksternal untuk menggunakan sebuah sistem. 

2. Facilitating conditions, yaitu terdapatnya faktor-faktor yang membantu 

user dalam menggunakan sistem tersebut. 

3. Compatibility, yaitu tingkatan dimana inovasi penggunaan sistem sesuai 

dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan pengalaman user. 

Kriteria utaman ini dipengaruhi oleh 4 moderator kunci, yaitu jenis 

kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan dalam menggunakan sistem. Kriteria 

ini akan mempengaruhi niat (intention) user untuk menggunakan sistem yang 

kemudian mempengaruhi tingkah laku penggunaan user terhadap sistem (use 

behavior). Use behavior inilah yang akan menjadi dasar pengukuran penerimaan 

dan keputusan user terhadap sistem yang digunakan. 

2.7 Pemoderasi 

Bebearpa variabel-variabel moderasi yang digunakan dalam model 

UTAUT. Identifikasi dari variabel-variabel moderasi ini diperoleh dari kaji 

penelitian-penelitian sebelumnya. 
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2.7.1 Jenis Kelamin  

Gender diprediksikan memoderasi pengaruh ekstektasni kinerja 

(performance expectancy), ekspektansi (effort expectancy), dan pengaruh sosial 

(social influence) terhadap minat keperilakuan(behavior intention). Penelitian 

diperbedaan gender menunjukkan bahwa pria cenderung lebih tinggi ke orientasi 

tugas, sehingga ekspektansi kinerja (performance expectancy) yang berfokus pada 

penyelesaian tugas akan cenderung kuat pada pria (Minton, 1980).  

Teori skema gender mengusulkan bahwa perbedaan-perbedaan ini berasal 

dari peran-peran gender dan proses-proses sosialisasi yang diperkuat sejak dari 

lahir tidak hanya secara biologis saja (Bem, 1981). Akan tetapi, penelitian-

penelitian terbaru di luar kontrol sistem informasi menunjukkan bahwa peran-

peran gender mempunyai suatu basis psikologikal yang kuat dan akan berubah 

menurut waktu (Kirchmeyer, 2002). 

(Venkatesh dkk, 2002) mengusulkan bahwa ekspektansi usaha (effort 

expectancy) lebih menonjol untuk wanita dibandingkan untuk pria. Penelitian 

sebelumnya juga mendukung bahwa ekspektansi usaha (effort expectancy) akan 

lebih kuat sebagai penentu minat individual untuk wanita. Teori mengusulkan 

bahwa wanita cenderung lebih sensitif kepada opini-opini orang lain dan dengan 

demikian akan ditemukan bahwa pengaruh sosial (social influence) akan lebih 

kuat ketika membentuk suatu minat menggunakan suatu teknologi baru. 

2.7.2 Usia 

Usia diteorikan mempunyai peran moderasi, sama seperti jenis kelamin. 

Pekerja-pekerja lebih muda akan lebih penting untuk kompensensi-kompensensi 

ekstrinsik (Venkatesh dkk, 2000). 

Peningkatan usia berhubungan dengan kesulitan di dalam proses stimulus 

kompleks dan mengalokasikan perhatian kepada informasi dipekerjaan. Penelitian 

sebelumnya juga mendukung pendapat bahwa ekspektansi usaha menjadi penentu 

minat individual terutama untuk pekerja-pekerja yang lebih tua (Venkatesh dkk, 

2000). Kebutuhan-kebutuhan berkumpul meningkat dengan meningkatnya usia 

yang mengusulkan bahwa pekerja-pekerja lebih tua akan lebih terpengaruh oleh 

pengaruh-pengaruh sosial (social influence) dengan pengaruhnya menurun sejalan 
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dengan meningkatnya pengalaman (Venkatesh dkk, 2000). Psikologis-psikologis 

organisasional menunjukkan bahwa pekerja-pekerja lebih tua akan lebih merasa 

penting untuk menerima bantuan dan dukungan dipekerjaan mereka. Dengan 

demikian, jika dimoderasi oleh usia, kondisi-kondisi pemfasilitas (facilitating 

conditions) akan mempunyai pengaruh yang signifikan ke perilaku ke perilaku 

pemanfaatan teknologi. 

2.7.3 Pengalaman  

Dalam suatu teknologi informasi (TI), pengalaman dapat didefinisikan 

sebagai bentuk pengetahuan pengguna (user) yang diperolehnya ketika pengguna 

telah pernah menggunakan TI tersebut sebelumnya. Ketika seorang user pernah 

menggunakan TI sebelumnya, maka dia akan berminat atau menggunakan TI di 

masa depan (Dewi, 2009). 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengguna berpengalaman dan 

yang tidak berpengalaman mempengaruhi penggunaan senyatanya. Penggunaan 

yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman menunjukkan bahwa ada 

korelasi yang kuat antara minat menggunakan suatu teknologi dan perilaku 

penggunaan (behavioral usage) suatu teknologi bagi pengguna yang 

berpengalaman (Fishbein, 1975). Ada hubungan kuat antara seseorang yang 

mempunyai pengalaman terhadap suatu teknologi dan perilakunya terhadap 

teknologi yang mirip (Pratama, 2008). 

2.7.4 Kesukarelaan   

Tingkat kesukaralaan didefinisikan sebagai keputusan seseorang individu 

untuk mengadopsi suatu teknologi informasi bukanlah suatu paksaan, melainkan 

keinginan yang timbul dari diri sendiri seorang individu (Venkatesh dkk, 2000). 

2.8 Stastical Product and Servicer Solutions (SPSS) 

SPSS merupakan program aplikasi yang digunkan untuk melakukan 

perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Kelebihan program ini 

adalah dapat melakukan secara lebih cepat semua perhitungan statistik dari yang 

sederhana sampai yang rumit sekalipun yang jika dilakukan secara manual akan 

memakan waktu yang lebih lama (Sarwono, 2006). 
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Program SPSS adalah program khusus pengolah data untuk analisis 

statistic. Saat ini program ini telah berkembang dengan berbagai versi. Program 

ini kompatibel dengan windows versi berapapun (Wahyono, 2012), yaitu: 

1. Data editor, merupakan jendela untuk pengolahan data yang dirancang 

sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk 

memudahkan dalam mendefinisikan, memasukkan, mengedit dan 

menampilkan data. 

2. Viewer, membuat pemakai mudah untuk melihat hasil pemrosesan, 

menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output. 

3. Toolbar, menampilkan, mengatur tampilan submenu-submenu yang 

terdapat pada SPSS. 

Langkah-langkah pengolahan data SPSS sangatlah praktis. Setelah data di-

input pada SPSS data editor kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, 

memasukkan variabel sesuai data yang akan di-input-kan dengan cepat, singkat, 

akurat, cermat, handal dan muncullah output data (Sunyoto, 2011). 

2.9 Profil PT. Gunung Mas Raya Perkebunan Sungai Rumbia-1 

  PT. Salim Ivomas Pratama Tbk & Subs merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang 

memproduksi tandan buah segar dengan crude palm oil (CPO) sebagai produk 

olahan, yang didirikan pada tahun 1984 dan dikukuhkan dalam akte notaris No.65 

tertanggal  19 juli 1978 yang diamandemen melalui akte notaris No.139 tertanggal 

28 september 2009. Sebelum terpisah dan menjadi badan usaha sendiri, PT. Salim 

Ivomas Pratama Tbk & Subs merupakan bagian dari PT. Ivomas Tunggal dengan 

wilayah kerja kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 

 Seiring dengan perubahan kebijkan manajemen perusahaan dan tuntutan 

pasar global, pada tahun 1989 manajemen Salim Group yang tergabung dalam 

Sadang Mas memisahkan diri dan membentuk group usaha sendiri yaitu Salim 

group dimana salah satu perusahaan yang didirikan untuk bidang usaha 

perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit adalah PT. Salim Ivomas Pratama Tbk & 

Subs. Perusahaan ini berkantor pusat di Sudirman Plaza-Indofood Tower Lt. 11 & 
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12, Jl Jenderal Sudirman Kav 76-78 Jakarta 12910 dengan salah satu kantor 

cabang operasi berada di Pekanbaru Provinsi Riau. Sebagai badan uasaha yang 

berdiri sendiri dan telah menjadi perusahaan publik (Tbk) serta terdaftar di Burs 

Efek Jakarta (BEJ). 

 PT. Salim Ivomas Pratama Tbk & Subs mengelola areal perkebunan seluas 

56.820 ha, yang terdiri dari PT. Salim Ivomas Pratama Tbk (PKS Kayangan, PKS 

Balam, PKS Sungai Dua, Kebun kayangan, Kebun Kencana, Kebun Sungai Dua, 

Kebun Balam), PT. Gunung Mas Raya (PKS Bangko, Kebun Sungai Bangko, 

Kebun Sungai Rumbia-1, dan Kebun Sungai Rumbia-2), PT. Cibaliung Tunggal 

Plantation (Kebun Cibaliung), PT. Serikat Putra (PKS Lubuk Raja, Kebun Lubuk 

Raja dan Kebun Bukit Raja), dan PT. Indriplant (PKS Napal, Kebun Napal) yang 

berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten 

Indragiri Hilir Provinsi Riau (PT.GMR SRE-1). 

2.9.1 Visi dan Misi  

 Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen PT. GMR SRE-1 

menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dan arahan bagi manajemen dan 

seluruh karyawan dalam menjalankan roda perusahaan untuk mencapai tujuan 

bersama. Adapun visi dan misinya ialah sebagai berikut: 

Visi: 

Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang terkemuka dan salah satu 

terdepan dalam penelitian pertanian dan pemulaan tanaman. 

Misi: 

1. Menjadi produsen dengan biaya rendah melalui pencapaian produksi 

yang tinggi dan pengelolaan yang efisien dan cost effective 

2. Terus menerus memperbaiki sember daya manusia, proses kerja dan 

teknologi 

3. Memenuhi semua harapan pelanggan dan menjaga mutu standar 

tertinggi 

4. Menyadari dan menjalankan peranan kita sebagai warga perusahaan 

yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan bisnis perusahaaan, 

termasuk dibidang lingkungan dan sosial 
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5. Terus menerus meningkatkan nilai dari para stokeholders 

2.9.2 Struktur Organisasi 

 Suatu organisasi memerlukan struktur organisasi agar seluruh kegiatan 

dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik sehingga semua pihak mengetahui 

tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan jelas. Dalam upaya mencapai 

tujuan tersebut, PT. GMR SRE-1 berupaya mewujudkan kinerja sesuai yang 

tercantum pada visi dan misi PT. GMR SRE-1, dengan  membuat bagan struktur 

organisasi dalam hal ini posisi saya ketika sedang kerja praktek berlangsung ialah 

di bagian divisi operator komputer, hal ini dijelaskan pada Gambar 2.6. 

Estate Manager

Askep KTU/Kasie

Asisten Divisi

Administrasi 

Tanaman

Administrasi 

Produksi
Pembelian

Teknologi 

Informasi
Pembukuan

Operator 

Komputer
Personalia

Operator 

Ratel
Gudang Kasir

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi  

(Sumber: PT. GMR SRE-1, 2018) 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sebagai contoh ataupun pedoman mengerjakan 

penelitian ini, adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Tri Handayani dan Sudiana 

 

 

Judul Penelitian 

Analisis Penerapan model Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT) terhadap perilaku 

penggunaan sistem informasi (Studi Ksus: Sistem 

Informasi Akademik pada STTNAS Yogyakarta). 

Tahun 2015 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui niat perilaku dalam penggunaan sistem 

informasi akademik menggunakan model UTAUT 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

 

 

Alat Analisis Menggunakan alat analisis Structural Equation Model 

(SEM) 

 

 

 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Performanvce 

Expectancy (PE), Social Influence (SI), dan Facilitating 

Conditions (FC), berpengaruh signifikan terhadap 

Behavioral Intention, sedangkan variabel Effort Expectancy 

(EE) memberikan hasil yang tidak signifikan. Secara 

keseluruhan keempat prediktor tersebut hanya mampu 

menjelaskan pengaruh terhadap Behavioral Intention 

sebesar 37,6%. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Nama Peneliti Beni Mediyanto dan Irfan Mahendra 

 

Judul Penelitian 

Penerapan Metode UTAUT untuk memprediksi behavioral 

intention user dalam menggunakan Aplikasi ZABBIX 

Tahun 2015 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk melihat niat pengguna aplikasi ZABBIX di PT. 

Media Nusantara Citra Tbk Menggunakan Model UTAUT 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

 

 

Alat Analisis Teknik pengolahan data menggunakan Structural Equation 

Model (SEM)  

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif didapatkan bahwa 

aplikasi Zabbix memiliki tanggapan penerimaan teknologi 

yang positif dari para user, hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata tiap variabel yang berada pada rentang 3,31 sampai 

dengan 3,925 (dari skala 1 sampai 5). Ekspektansi kinerja 

(performance expectancy) tidak berpengaruh positif 

terhadap niat perilaku pengguna (behavioral intention user). 

Ekspektansi usaha (effort expectancy) berpengaruh positif 

terhadap niat perilaku pengguna  (behavioral intention user). 

Pengaruh sosial (social influence) berpengaruh positif 

terhadap niat perilaku pengguna  (behavioral intention user). 

Kondisi yang memfasilitasi (facilitating conditions) tidak 

berpengaruh positif terhadap niat perilaku pengguna. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Nama Peneliti Susafa’ati 

Judul Penelitian Pengukuran Kepuasan Penggunaan Aplikasi LSD AIR 

FREIGHT CARGO dengan Metode UTAUT 

Tahun 2015 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penggunaan aplikasi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya dengan  model UTAUT yang sudah 

dimodifikasi 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

 

 

 

Alat Analisis 

Teknik pengolahan data menggunakan Structural Equation 

Model (SEM) yang dianalisis dengan menggunakan 

Software AMOS 

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

Variabel performanvce expectancy dan facilitating 

conditions tidak berpengaruh terhadap perilaku penerimaan 

penggunaan aplikasi LSD Air Freight Cargo pada PT. 

Lancar Semesta Dirgantara, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa harus adanya perbaikan dan pengembangan pada 

fasilitas aplikasi. Variabel effort expectancy dsn social 

influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku penerimaan dan penggunaan atas implementasi 

sistem aplikasi LSD Air Foreight Cargo. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Nama Peneliti Khairul Fikri Harahap 

Judul Penelitian Analisa Pengaruh Penerapan Sistem SAP ERP Terhadap 

Kinerja Perusahaan Dengan Metode UTAUT 

Tahun 2016 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui perilaku penerimaan sistem informasi 

SAP ERP menggunakan metode UTAUT 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

 

 

Alat Analisis Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linear 

berganda menggunakan tools SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ekspektasi usaha 

(Effort Expectancy) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pengguna. Berarti sistem masih 

dianggap sulit untuk di operasikan sehingga menghasilkan 

upaya usaha (tenaga dan waktu) individu yang besar dalam 

melakukan pekerjaan, sehingga menyulitkan karyawan 

dalam mengoperasikan sistem SAP ERP. Konstruk UTAUT 

yang berpengaruh adalah lingkungan Sosial,yang 

menunjukkan bahwa penerimaan karyawan PT. PLN Sektor 

Pembangkitan berpengaruh sangat tergantung kepada 

pengaruh sosial yang terjadi. Sedangkan konstruk yang 

paling berpengaruh kedua adalah kondisi fasilitas 

(Facilitating Condition) yang artinya selain memaksimalkan 

usaha karyawan, fasilitas untuk pengoperasian sistem SAP 

ERP masih belum cukup memadai. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Nama Peneliti Ade Irmayani 

Judul Penelitian Analisis perilaku pengguna sistem informasi akademik 

menggunakan model UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) 

Tahun 2018 

 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perilaku pengguna terhadap minat 

pemanfaatan dan penggunaan SIMAK (behavioral 

intention) 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

 

 

Alat Analisis Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linear 

berganda dengan tools SPSS 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif didapatkan bahwa 

pengaruh antar variabel pada model UTAUT diantaranya 

yang paling berpengaruh paling besar yaitu hubungan 

varabel social influence terhadap behavioral intention. 

Selanjutnya hubungan variabel effort expectancy terhadap 

behavioral intention sedangkan hubungan variabel 

performance expectancy terhadap behavioral intention 

berpengaruhnya kecil. 
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Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Nama Peneliti Heliawaty Hamrul, Bambang Soedijono, Armadyah 

Amborowati 

Judul Penelitian Analisis Perbandingan Metode Tam Dan Utaut Dalam 

Mengukur Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi 

Akademik (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Stmik 

Dipanegara Makassar) 

Tahun 2013 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh masing-masing konstruk 

terhadap kesuksesan penerapan sistem informasi 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

Teoritis 

 

 

Alat Analisis Analisis data menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) software AMOS dan SPSS 

 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan bahwa konstruk performace ekspectancy dan 

facilitating condition yang paling berpengaruh atau lebih kuat 

dalam menjelaskan kesuksesan penerapan sistem informasi 

akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


