
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Evaluasi 

Menurut Suardi (2015) menyatakan evaluasi dapat juga diartikan sebagai 

proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang 

selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. 

Sudijono (1996) mengemukakan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah merupakan 

penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data 

kualitatif merupakan hasil dari pengukuran. Secara garis besar dapat dikatakan 

bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, 

evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan 

menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-

alternatif keputusan (Sudijono, 1996 dikutip oleh Suardi, 2015). 

Menurut Umar (2002) ada beberapa definisi tentang evaluasi seperti yang 

dikemukakan para ahli dalam tulisan yang mereka buat. Tayibnapis (2000) telah  

mengumpulkan pendapat-pendapat dari Tyler (1950), Cronbach (1963), 

Stufflebeam (1971), Alkin (1969), Provus (1971) yang mencetuskan Discrepancy 

Evaluation, dan Scriven (1967). Dari pendapat-pendapat mereka yang saling 

melengkapi itu, penulis merangkum semuanya, sehingga evaluasi akan 

didefinisikan sebagai “Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh 

mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu 

dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara 

keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan 

dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh”. 

2.2 Sistem Enterprise 

Sistem informasi enterprise merupakan sistem informasi perusahaan 

secara terintegrasi untuk mengkoordinasi proses internal pokok menyangkut 

perusahaan, mengintegrasikan data dari pabrikasi dan distribusi, penjualan, 

keuangan, dan sumber daya manusia.  
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Sistem enterprise memberi platform teknologi agar organisasi dapat 

mengintegrasikan dan mengkoordinasi proses bisnis internal utama mereka. 

Sistem enterprise mampu menunjukan masalah-masalah dalam hal 

ketidakefesienan 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. 

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. 

ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk 

mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi dan aktifitas yang diperlukan 

untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada 

umumnya dan rancangan perangkat lunak modular.ERP merupakan software yang 

mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu 

sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari 

departemen penjualan, HRD, produksi atau keuangan.Syarat terpenting dari 

sistem ERP adalah Integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan 

berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga 

memudahkan semua departemen berbagi informasidan berkomunikasi. Rancangan 

perangkat lunak modular harus berarti bahwasebuah bisnis dapat memilih modul-

modul yang diperlukan, dikombinasikan disesuaikan dari vendor yang berbeda, 

dan dapat menambahkan modul baru untumeningkatkan unjuk kerja bisnis. 

Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi 

secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada di organisasi/perusahaan 

untuk:  

1. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis; 
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2. Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui Enterprise; 

3. Menghasilkan informasi yang real-time; dan 

4. Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. 

2.3 Evolusi Sistem ERP 

 

Gambar 2.1 Evolusi ERP.  

(Sumber : Falahah, 2007). 

2.3.1 Tahapan Evolusi ERP 

Adapun tahap perkembangan dari sistem ERP ada enam, yaitu:  

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

bakadari 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; 

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 

simulasianalisis dari kebutuhan yang diperlukan;  

4. Tahap IV: Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan perluasan dari 

MRP II yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis di antaranya 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. 
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2.3.2 Modul ERP  

Modul-modul ERP dirancang untuk mendukung proses ini dengan cara 

mengegrasikan data pada setiap tahapan proses tersebut. Selain itu, sebuah sistem  

ERP idealnya mampu memenuhi dukungan atas proses-proses bisnis utama 

danproses pendukungnya. Adapun modul-modulnya ada sepuluh (Falahah, 2007), 

yaitu:  

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. 

2.3.3 Implementasi ERP, Kelebihan Dan Kelemahan ERP 

Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang 

lingkupdari perubahan dan peran serta pelanggan.Perusahaan membutuhkan 

jasakonsultasi, kustomisasi dan jasa pendukung. 

1. Migrasi data adalah salah satu aktifitas terpenting dalam menentukan 

kesuksesan dari implementasi ERP. Sayangnya, migrasi data merupakan 

aktifitas terakhir sebelum fase produksi langkah strategi migrasi data yang 

dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP, yaitu: 

a. Mengidentifikasi data yang akan di migrasi; 

b. Menentukan waktu dari migrasi data; 

c. Membuat template data; 

d. Memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi; dan 

e. Menentukan pengarsipan data. 
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2. Menurut Falahah (Falahah, 2007) Kelebihan ERP ada delapan, yaitu: 

a. Integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan  

    komunikasi, produktifitas dan efisiensi yang tepat; 

b. Rancangan perekayasaan; 

c. Pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment; 

d. Mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material       

     yang kompleks; 

e. Integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan  

     komunikasi, produktifitas dan efisiensi yang tepat; 

f. Rancangan perekayasaan; 

g. Pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment; 

h. Mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material  

    kompleks. 

3. Menurut Falahah (Falahah, 2007) kelemahan ERP ada enam, yaitu: 

a. Terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP; 

b. Sistem ERP sangat mahal; 

c. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan  

     standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat  

                      menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif;  

d. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur  

       kerjadan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi; 

2.4 Pengertian System Application and Product in Data Processing (SAP) 

Menurut Falahah (2007),  adalah sebuah software yang terdiri 10.000 tabel 

dan beberapa modul yang saling berintegrasi yang dapat digunakan untuk 

mengendalikan proses-proses yang berjalan dalam perusahaan. Dengan fungsi 

yang bisa dilakukan oleh  akan berdampak baik kualitas suatu perusahaan akan 

berdampak semakin kompetitifnya dalam persaingan global. Disamping itu dari 

manfaat yang diberikan akan berdampak juga terhadap kinerja pegawai dan 

produktivitas perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan citra 

perusahaan di mata pelaku bisnis global. 
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Fungsi utama diterapkannya  ini di PLN, untuk mendukung strategis bisnis 

PLN dan meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai maka diperlukan solusi 

software  yang diimplementasikan keseluruh unit PLN. Hal ini sesuai dengan 

perencanaan IT PLN (ITMP) dimana software  merupakan salah satu alat untuk 

melakukan transformasi PLN menjadi perusahaan listrik kelas dunia yang cost 

competitive. Oleh karena itu, PLN menggunakan softaware  yang dapat 

mengintergrasikan sebagian proses bisnis yang dilakukan oleh PLN(diktat ERP –  

PLN, 2008 dikutip oleh Ramadhani, 2017). 

2.5 Tampilan Sistem  SAP  

Berikut tampilan SAP dan modul-modul yang ada pada ERP  yang 

digunakan pengguna dalam melakukan kegiatan manajemen perusahaan: 

1. Tampilan List modul-modul ERP. 

Berikut adalah tampilan List modul-modul ERP setelah LogOn 

pertama kali di sajikan dalam gambar 2.2: 

 

Gambar 2.2. Tampilan List modul-modul ERP. 

(Sumber: PT.PLN Persero) 

2. Tampilan LogOn ERP  

Berikut adalah tampilan untuk melakukan LogOn pada ERP untuk 

masuk ke  menu pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Tampilan LogOn ERP. 

(Sumber: PT.PLN Persero). 

3. Tampilan LogOn Pada. 

Berikut adalah tampilan untuk LogOn pada  menu pada gambar 2.4. 

Tampilan LogOn ini dimaksudkan agar tidak sembarangan user bisa 

memakai program ini sesuai jenis pekerjaannya. 

 

Gambar 2.4. Tampilan LogOn Pada  menu. 

(Sumber: PT.PLN Persero) 

4. Tampilan Modul Keuangan atau Akutansi (Financial Management). 

Berikut adalah tampilan modul keuangan atau akutansi (Financial 

Management) beserta fitur-fiturnya. 
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Gambar 2.5 Tampilan Modul Keuangan atau Akutansi (Financial Management). 

(Sumber: PT.PLN Persero). 

5. Tampilan Modul Kepegawaian atau Human Resources (HR). 

Berikut adalah tampilan modul kepegawaian atau Human Resources 

(HR) beserta fitur-fiturnya. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Modul Kepegawaian atau Human Resources (HR). 

(Sumber: PT.PLN Persero). 

6. Tampilan Modul Bidang Logistik atau Material Management (MM) 

Berikut adalah tampilan modul bidang logistik atau material 

management (MM) beserta fitur-fiturnya disajikan dalam Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Tampilan Modul Bidang Logistik atau Material Management (MM). 

(Sumber: PT.PLN Persero). 

 

7. Tampilan ESS (Employee Self Service). 

Berikut adalah tampilan modul ESS (Employee Self Service) beserta 

fitur-fiturnya dapat dilihat pada gamabar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Tampilan ESS (Employee Self Service). 

(Sumber: PT.PLN Persero). 

2.6 End User Computing Satisfaction (EUCS) 

End User Computing Satisfaction menurut Doll dan Torkzadeh 1998, 

dikutip oleh Milda (2016), end user computing satisfaction (EUCS) adalah 

metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem informasi 

dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Definisi end user 

computing satisfaction dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi secara 
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keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan pengalaman 

mereka dalam menggunakan sistem tersebut. Model evaluasi EUCS ini 

dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh (1998). Evaluasi dengan menggunakan 

model ini lebih menekankan kepuasan (satisfaction) pengguna akhir terhadap 

aspek teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, tampilan, waktu dan kemudahan 

penggunaan dari sistem. 

Berikut adalah penjelasan dari tiap variabel yang diukur dengan metode 

end user computing satisfaction menurut Doll & Torkzadeh: 

1. Variabel isi (content) mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi 

isi dari suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul  

yang dapat digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang 

dihasilkan oleh sistem. Variabel content juga mengukur apakah sistem 

menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Semakin lengkap modul dan informatif sistem maka tingkat kepuasan dari 

pengguna akan semakin tinggi. 

2. Variabel keakuratan (accuracy) mengukur kepuasan pengguna dari 

sisi keakuratan data ketika sistem menerima input, kemudian mengolahnya 

menjadi informasi. Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa 

sering sistem menghasilkan output yang salah ketika mengolah input dari 

pengguna, selain itu dapat dilihat pula seberapa sering terjadi error atau 

kesalahan dalam proses pengolahan data. 

3. Variabel tampilan (format) mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

tampilan dan estetika dari antarmuka sistem, format dari laporan atau 

informasi  yang di hasilkan oleh sistem apakah antarmuka dari sistem itu 

menarik dan apakah tampilan dari sistem memudahkan pengguna ketika 

menggunakan sistem sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh 

terhadap tingkat efektifitas dari pengguna. 

4. Variabel kemudahan pengguna (ease of use) mengukur kepuasan 

pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau user friendly dalam 

menggunakan sistem seperti proses memasukkan data, mengolah data dan 

mencari informasi yang dibutuhkan. 
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5. Variabel ketepatan waktu (timeliness) mengukur kepuasan pengguna 

dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat waktu dapat 

dikategorikan sebagai sistem real-time, berarti setiap permintaan atau 

input yang dilakukan oleh pengguna akan langsung diproses dan output 

akan ditampilkan secara cepat tanpa harus menunggu lama. 

 

Gambar 2.9.Instrument EUCS  Doll and Torkzadeh. 

(Sumber: Doll & Torkzadeh,1988 dikutip Arianji, dkk, 2012). 

Gambar 2.9 merupakan pengelompokan instrument EUCS berdasarkan 5 kategori 

yang ada. Instrumen – instrument menurut Doll&Torkzade (1988) yaitu: 

C.1 Aplikasi sistem memberikan informasi yang tepat sesuai dengan yang anda 

butuhkan? 

C.2  Apakah isi informasi yang dihasilkan sistem memenuhi kebutuhan anda ? 

C.3  Apakah sistem memberikan laporan sesuai dengan yang anda butuhkan ? 

C.4  Apakah sistem memberikan informasi yang cukup sesuai dengan yang anda 

butuhkan ? 

A.1  Apakah sistem ini akurat? 

A.2  Apakah anda puas dengan akurasi sistem? 

F.1  Apakah menurut anda hasil disajikan dalam format yang berguna? 

F.2  Apakah informasi yang dihasilkan sistem jelas? 

E.1  Apakah sistem ini ramah pengguna? 

E.2  Apakah sistem mudah digunakan? 



 
 
 
 

18 
 

T.1  Apakah anda menerima informasi yang anda butuhkan tepat waktu? 

T.2 Apakah sistem menyediakan informasi terbaru ? 

2.7 Pengertian Kepuasan 

Sukses atau tidaknya sebuah sistem dapat dilihat dari seberapa puas 

pengguna dalam menggunakan dan memanfaatkan sistem informasi. Doll dan 

Torkzadeh yang terdapat pada Somers et al. mengatakan “End User Satisfaction 

(EUS) sebagai sikap efektif terhadap perangkat lunak aplikasi tertentu oleh 

seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan komputer” (Yuliana, 2016). 

Jogiyanto mendifinisikan “Kepuasan pengguna adalah respon pemakai terhadap 

penggunaan keluaran sistem informasi” (Jogiyanto, 2007). Dari beberapa 

pendapat diatas dapat dijabarkan bahwa kepuasan pengguna berarti adalah ukuran 

seberapa besar tingkat respon pengguna terhadap hasil keluaran dari sistem 

informasi. Respon dari pengguna dapatberupa respon yang baik maupun respon 

yang tidak baik 

2.8 SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) merupakan software 

aplikasi statistik yang sangat populer, baik bagi praktisi yang sedang melakukan 

riset ataupun bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Tugas Akhir 

(Trihendradi, 2012). Menurut Trihendradi, (2012) adapun kebutuhan sistem SPSS 

21 adalah sebagai berikut: 

1. Sistem operasi: Windows XP (32 bit), Windows Vista (32 atau 64 bit)  

      dan Windows 7 dan sejenisnya (32 atau 64 bit). 

2. Hardware: intel pentium  atau AMDx86 compatible processor 1 GHz  

      atau yang lebih tinggi. 

3. Memori: Minimum 1 GB RAM. 

4. Minimum free hard drive space 800 MB. 

2.9       Populasi dan Sampel 

Menurut Juliansyah (2011) dalam penelitian, populasi digunakan untuk 

menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi 
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sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi 

dibedakan menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi 

homogen memudahkan penarikan sampel dan semakin homogen populasi maka 

memungkinkan penggunaan sampel penelitian yang kecil. Sebaliknya, jika 

populasi heterogen maka terdapat kecenderungan menggunakan sampel penelitian 

yang besar. Dengan kata lain, semakin kompleks, derajat keberagaman, maka 

semakin besar pula sampel penelitiannya. Sampel sejumlah anggota yang dipilih 

dari populasi. Subjek adalah suatu anggota dari sampel, sebagaimana elemen 

anggota dari populasi, sebelum ditentukan sampel, peneliti harus menetapkan 

populasi penelitian. 

Ada dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel 

berbasispada probabilitas (pemilihan secara random) atau pengambilan sampel 

secara nonprobabilistik (pemilihan non-random). Secara probabilitas, metode-

metode yang dapat digunakan adalah (Jogiyanto, 2008 dalam Suci Fujiazma, 

2016): 

1. Sampel Probabilitas. 

 Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk 

menjadi sampel. Jenis-jenis sampel probabilitas antara lain: 

a. Random Sederhana. 

Pengambilan sampel secara random sederhana dilakukan dengan 

mengambil secara langsung dari populasinya secara random. 

b. Random Komplek 

1) Systematic Random Sampling. 

 Pengambilan sampel secara random sistematik dilakukan 

dengan membagi populasi sebanyak n bagian dan mengambil 

sebuah sampel pada masing-masing bagian dimulai dari bagian 

pertama random. 

2) Cluster Sampling. 

 Pengambilan sampel secara kluster adalah pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup 
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bagian. Beberapa grup bagian kemudian dipilih secara random dari 

beberapa grup bagian yang ada. Item-item yang berada didalam 

cluster yang terpilih merupakan sampelnya. 

3) Stratified Sampling. 

 Pengambilan sampel secara strataan adalah pengambilan 

sampelyang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa 

subpopulasi atau strata dan kemudian pengambilan sampel random 

sederhana dapat dilakukan didalam masing-masing strata. 

4) Double Sampling. 

 Double sampling merupakan metode sampling yang 

mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan dari 

informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel 

berikutnya. 

2. Sampel Non-probabilitas. 

 Adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi 

tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. Teknik yang termasuk ke dalam non-probality ini antara lain: 

a. Convinience Sampling. 

 Pada pengambilan sampel dengan cara ini, sampel diambil 

berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya. Dengan kata lain sampel dipilih karena sampel 

tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. 

b. Judgment Sampling. 

  Judgment sampling adalah purposive sampling dengan kriteria 

berupasuatu pertimbangan tertentu. Misalnya perusahaan-perusahaan 

yang sudah public. Kriteria lain misalnya adalah perusahaan-perusahaan 

yang membangun sendiri sistem teknologi informasinya, bukan mereka 

yang membeli atau melakukan outsourcing. 

c. Quota Sampling. 

  Quota sampling adalah purposive sampling yang mengambil 

persentase sampelnya sesuai dengan persentase jumlah dipopulasinya. 
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Quota sampling berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik 

yang dimiliki oleh populasinya. Misalnya populasi terdiri dari 70% 

perusahaan kecil dan 30% perusahaan besar maka sampel juga harus 

mempunyai kriteria sesuai dengan kriteria tersebut. 

d. Snowball Sampling. 

  Cara mengambil sampel dengan tekmik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu 

jaringan, misalnya lewat Newgroup di internet. 

e. Sampel Jenuh. 

  Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan 

bila jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 100. Istilah lain dari 

sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua populasi dijadikan sampel. 

2.10     Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Juliansyah (2011), uji validitas/kesahihan adalah suatu indeks 

yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur, 

validitas ini menyangkut akurasi instrument. Untuk mengetahui apakah kuisioner 

yang disusun tersebut valid, maka perlu dengan uji korelasi antar skor (nilai) tiap-

tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Kriteria dalam 

pengujian hipotesis validitas dalam penelitian adalah: 

1. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. 

2. Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila r hitung ≤ r tabel. 

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.Reliabilitas menunjukkan 

kemantapan/konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukuran dikatakan 

mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat 

pengukur itu menunjukkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Butir 

pernyataan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten. 
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Uji reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Jika skala 

dikelompokkan kedalam kelas dengan range yang sama, maka kemantapan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Nilai Cronbach Alpha. 

Alpha Cronbach’s Tingkat Reliabilitas 

0.0 s.d 0.20 

> 0.21 s.d 0.40 

> 0.40 s.d 0.60 

> 0.60 s.d 0.80 

> 0.80 s.d 1.00 

Kurang Reliabel 

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

 (Sumber: Juliansyah, 2011)   

2.11 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

2.12     Uji Normalitas 

Santosa dan Ashari (2005) mendefinisikan uji normalitas adalah pengujian 

tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada 

analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa 

data tersebut harus terdistribusi normal. Maksud data terdistribusi secara normal 

adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal adalah bahwa data 

akan mengikuti bentuk distribusi normal. 

Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara yaitu “Normal P-P Plot” 

dan “Tabel Kolmogrov Smirnov”. Paling umum digunakan adalah Normal P-P 

Plot. Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Menurut Ghozali (2006) dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka mode regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2.13     Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode 

t dengan kesalahan pengganggu pada priode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah 

ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi k observasi lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini 

dilakukan Durbin-Watson menggunakan (tabel DW test).  

 2.14    Uji Multikoliniearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen 

dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) erat satu sama lain. 

Tujuannya adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dalam penelitian adalah dengan menggunakan Variance 

Inflation Factor (VIF). Jika VIF > 10 maka dianggap ada multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya jika VIF<10 maka dianggap tidak 

terdapat multikolinearitas. 

2.15     Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika variance dari residual satu ke pengamatan lainnya tetap, maka terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah 

dengan cara melihat garis plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan 

residunya (SRESID). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu pada 
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grafik dimana sumbu Y adalah yang diprediksikan dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi-Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak tejadi heteroskedastisitas. 

2.16     Analisa Regresi Linear Berganda 

Menurut Sarwono (2010) analisis regresi adalah analisis yang dilakukan 

untuk mengatur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung 

dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. 

Sarwono (2010) analisis regresi adalah sebagai kajian terhadap hubungan satu 

variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua 

variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel 

tergantung, sedangkan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika 

variabel bebas lebih dari satu maka analisis regresi disebut regresi linear 

berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan 

dikenakan kepada variabel tergantung. 

2.17     Analisa Proses Bisnis  

Analisa proses bisnis adalah teknik atau cara untuk memahami, mendesain 

dan menganalisa suatu proses bisnis, dimana manfaatnya untuk membantu 

institusi atau perusahaan memahami proses bisnisnya dengan baik, 

mengidentifikasi permasalahan terjadi, mengembangkan, mendokumentasikan 

serta mengkomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis 

(Ramadhani, 2015). 

Analisa proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan sub 

proses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Analisa tersebut 

dapat dilakukan melalui pemodelan proses bisnis yang menggambarkan cara 

orang - orang atau pihak -pihak saling berinteraksi di dalam sistem, dan dijelaskan 

dengan cara atau standar tertentu (Ramadhani, 2015). 
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2.18     Analisa Persamaan Regresi Linier Berganda 

Kegunaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai alat untuk 

meramalkan nilai pengaruh variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua 

atau lebih dan juga untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional 

atau kausal antara dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. 

Berikut adalah persamaan estimasi regresi linear berganda yang dapat dilihat pada 

Persamaan 2.2: 

Y = a + b1X1 + b2X2            (2.2) 

Keterangan, Y merupakan variabel terikat (Kepuasan Pengguna), X 

merupakan variabel bebas (Keakuratan), X2 merupakan variabel bebas 

(Kemudahan Penggunaan), a merupakan Konstanta atau Parameter, b1.2 

merupakan nilai koefisien regresi. 

2.19     Hipotesis 

Menurut Sarwono (2010) hipotesis merupakan kebenaran sementara yang 

masih perlu diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk 

menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya. Pengujian hipotesis 

dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan atau 

probabilitas (𝛼) dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. Dalam 

melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu H0 (Hipotesis nol) dan Ha 

(Hipotesis Alternatif). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis adalah: 

1. Untuk pengujian hipotesis, gunakan data sampel. 

2. Dalam pengujian akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu     

      pengujian signifikan secara statistik jika kita menolak H0 dan   

      pengujian tidak signifikan secara statistik jika kita menerima H0. 

3. Jika menggunakan nilai T maka nilai T semakin besar atau menjauhi  

      0, akan cenderung menolak H0. Sebaliknya, jika nilai T semakin kecil  

      dan mendekati 0, akan cenderung menerima H0. 
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Untuk memperoleh kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum 

dapat dipergunakan, maka diperlukan suatu pengujian secara bersama-sama. 

Pengujian dilakukan dengan analisis koefisien determinasi, uji F dan juga uji T. 

     Langkah analisis dan prosedur pengujiannya sebagai berikut (Santosa dan 

Ashari 2005): 

1. Uji F.  

 Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara 

bersama-sama terhadap variabel dependent. Uji ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan F hitung dan F tabel. 

2. Uji T. 

 Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap 

variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t 

hitung dan t tabel atau dengan melihat kolom signifikasi pada amsing-

masing t hitung. 

3. Analisis koefisien determinasi. 

 Analisis Adjusted R Square atau koefisien determinasi sumbangan 

untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel 

independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent 

2.19.1 Fungsi Hipotesis 

Menurut Sangadji dan Sopiah, (2010) dalam buku penelitian pendidikan, 

Hasan (2004) mengemukakan empat fungsi hipotesis, yaitu: 

1. Hipotesis berfungsi memberikan penjelasan sementara mengenai  

      fenomena sehingga pengetahuan kita bertambah luas dalam salah satu   

      bidang ilmu. 

2. Hipotesis berfungsi sebagai suatu pernyataan tentang hubungan yang  

      langsung dapat diuji melalui penelitian. 

3. Hipotesis berfungsi menggambarkan tujuan yang spesifik, sehingga  

      peneliti mengetahui data yang diperlukan untuk menguji proposi. 
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4. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat  

      kesimpulan. 

 Secara garis besar, kegunaan hipotesis sebagai berikut: 

1. Memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan  

      kerja penelitian. 

2. Menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antar fakta  

      yang kadang hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 

3. Sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang tercerai berai  

       tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan meneyeluruh. 

4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan  

      antar fakta. 

 Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis sangat bergantung pada: 

a. Pengamatan tajam peneliti. 

b. Imajinasi serta pemikiran kreatif peneliti. 

c. Kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti. 

d. Metode serta desain peneliti yang dipilh oleh peneliti. 

2.19.2 Jenis-Jenis Hipotesis 

           Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mengerahkan kemampuannya agar dapat 

merumuskan hipotesis dengan jelas. Jadi, hipotesis harus memiliki persyaratan 

dan penyusunannya. Sangadji dan Sopiah, (2010) mengajukan adanya persyaratan 

untuk hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis harus singkat, tetapi jelas. 

2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara  

      dua atau lebih variabel. 

3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para  

      ahli atau hasil penelitian yang relevan. 

  

 

 



 
 
 
 

28 
 

 Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

a. Hipotesis kerja, atau disebut hipotesis alternatif, disingkat Ha. 

Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan 

Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. 

b. Hipotesis Nol (Null hypotesis) disingkat H0. 

 Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua 

variabel adalah jelas dan tidak memiliki perbedaan. Hipotesis alternatif 

(alternatif hypotesis) yang berlawanan dengan hipotesis nol menunjukkan 

adanya perbedaan antara dua variabel. 

 Dalam pembuktian, hipotesis alternatif (Ha) diubah menjadi H0 agar 

peneliti tidak mempunyai prasangka. Jadi, peneliti diharapkan jujur dan 

tidak terpengaruh pernyataan Ha. Kemudian, hipotesis dikembangkan lagi 

ke Ha pada rumusan akhir pengetesan hipotesis. Kemudian, hipotesis 

dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Hipotesis deskriptif (descriptive hypotesis). 

  Hipotesis deskriptif adalah pernyataan tentang keberadaan        

  variabel tunggal. 

b. Hipotesis gabungan (relational hypotesis). 

    Hipotesis gabungan merupakan pernyataan tentang hubungan   

                     dua variabel. Hipotesis gabungan dapat diklasifikasikan kembali  

     menjadi 2, yaitu: 

c. Hipotesis korelasi (correlation hypothesis) merupakan hipotesis  

   yang mengatakan dua variabel menjadi bersamaan tanpa      

   diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. 

d. Hipotesis penjelasan atau kasual (explanatory hypothesis atau  

  casual hypotesis) adalah hipotesis yang menyatakan hubungan    

  satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya.   

  Arah hubungan kasual pada hipotesis ditentukan oleh hubungan  

  pada pengalaman masa lalu. 
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2.19.3 Kriteria Hipotesis yang Baik 

 Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebgai berikut: 

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan 

logis, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi teori, 

hipotesis dikembangkan dengan teori yang ada. Arah dari hubungan 

variabel hipotesis dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Jika hipotesis merupakan hal baru yang belum ada teorinya, 

penjelasan logis digunakan untuk membangun hipotesis. 

2. Hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. 

3. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. 

4. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat menjelaskan 

dan memprediksi lebih baik. 

5. Sekarang memberikan bebraapa sumber untuk menggali hipotesis, yaitu: 

a. Ilmu pengetahuan dan pengertian mendalam tentang ilmu. 

b. Wawasan, serta pengertian yang mendalam tentang suatu wawasan. 

c. Imajinasi serta angan-angan. 

d. Materi bacaan dan literatur. 

e. Pengetahuan tentang kebiasaan atau kegiatan di daerah yang  sedang 

diselidiki. 

f. Data yang tersedia. 

g. Analogi atau kesamaan. 

2.19.4 Landasan Perumusan Hipotesis 

              Hipotesis berasal dari dua sumber utama, yaitu: (a) pengalaman, 

pangamatan, dan dugaan peneliti sendiri; serta (b) hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya dan teori yang sudah terbentuk. Sumbar pertama 

berhubungan dengan hasil penemuan yang relevan dengan sumber-sumber acuan 

khusus (proses induksi). Sementara itu, sumber kedua berhubungan dengan teori 

atau konsep tertentu yang relevan dengan sumber-sumber acuan umum (proses 

deduksi). Berdasarkan dua proses tersebut, hipotesis dapat disusun secara deduktif 

dan induktif 
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 Hipotesis induktif dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkah laku, 

memperhatikan kecenderungan atau kemungkinan hubungan, dan selanjutnya 

mengajukan hipotesis yang menjelaskan tingkah laku yang diamati. Pada hipotesis 

ini, peneliti membuat generalisasi dari hubungan yang diamati. Prosedur kegiatan 

terdiri atas pengamatan, memikirkan masalah, meninjau kepustakaan untuk 

mendapatkan petunjuk, melakukan observasi tambahan, dan merumuskan 

hipotesis untuk diuji. 

 Penelitian dan pengujian hipotesis induktif bersifat praktis, yaitu masalah 

diambil dari kehidupan sehari-hari. Namun, ruang lingkup hipotesis ini terbatas. 

Kemudian, hasil pengujiannya merupakan himpunan penemua yang layak, tetapi 

terpusah satu dengan lainnya sehingga ruang lingkup kekuatan penjelasannya 

terbatas. 

 Hipotesis deduktif adalah hipotesis yang dideduksi dari teori. Hipotesis 

ini dapat memperkaya teori karena pengetahuan yang dihasilkan berkaitan dengan 

teori dari mana hipotesis dideduksi. Penemuan yang dihasilkan menjadi kerangka 

kerja untuk digabungkan ke dalam kumpulan pengetahuan (body of knowledge) 

yang telah ada dalam teori. Pengujian empiris terhadap hipotesis deduktif 

dilakukan melalui pengumpulan data. Apabila data mendukung hipotesis, 

penemuan digabungkan ke dalam teori. 

 Untuk memberi landasan dan penyusunan hipotesis yang kuat, peneliti 

harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang 

terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, peneliti harus: 

1. Mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan  

    dengan banyak membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian  

2. Mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat,  

    objek, serta hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena   

    yang sedang diselidiki. 

3. Mempunyai kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan  

    keadaan lain yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang   

                 terkait. 
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2.20.   Tinjauan Umum Perusahaan 

Berawal dari abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia 

mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang 

pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan 

sendiri.Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan 

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah Belanda  menyerah kepada 

pasukan tentara Jepang di awal perang dunia ke II. 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi diakhir perang dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai 

listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI pusat berinisiatif 

menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan 

tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden 

Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas dibawah Departemen Pekerajaan 

Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 Mw. 

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahan Listrik Negara) yang bergerak 

dibidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 januari 1965. Pada 

saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) 

sebagai pengelola gas diresmikan.  

Pada tahun 1972, sesusai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status PLN 

di tetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang 

Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik 

bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan 

kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, 

maka sejak taun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi 

peusahaan perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik 

bagi kepentingan umum hingga sekarang. 

PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang memiliki 4 

kantor cabang. Terdiri dari Cabang Pekanbaru, Cabang Dumai, Cabang Tanjung 
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Pinang dan cabang Rengat sedang berusaha untuk mewujudkan visi perusahaan 

yaitu “Menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh, berkembang, unggul, dan 

terpercaya”, melalui pelaksanaan dan misi utama. Misi pertama adalah 

“Melakukan Bisnis kelistrikan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, 

karyawan, pemilik dan akrab lingkungan”. Sedangkan misi kedua adalah 

”Menjadikan tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi”. Dengan pelaksanaan visi dan misi 

tersebut, diharapkan PT.PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau dapat 

menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum 

dalamjumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan 

melaksanakanpenugasan dari pemerintah dibidang ketenagalistrikan dalam rangka 

menunjangpembangunan nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseoran 

Terbatas. 

PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengemban 

suatuamanah besar bagi pelayanan kelistrikan di bumi lancang kuning ini. 

Perubahanke arah perbaikan pelayanan pun terus dilakukan, antara lain dengan 

dilakukannyaperubahan Organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya Keputusan 

PresidenNo.139 Tahun 1998 tanggal 11 september 1998 tentang tim 

restrukturisasi danrehabilitasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN telah 

menerbitkan Keputusan dikersi No. 113.K/010/DIR/2001 tanggal 25 Mei 2001 

sehingga PLN wilayah III berubah status menjadi PT. PLN (Persero) unit bisnis 

Sumbar Riau termasuk didalamnya pembentukan Wilayah Usaha Riau. Kemudian 

PT.PLN(Persero) wilayah Sumbar Riau dipisah menjadi PT. PLN (Persero) 

Wilayah Sumbar dan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau yang berdiri sendiri 

seusaikeputusan direksi No.089.K/010/DIR/2002 Tanggal 2 Juli 2002 

tentangperusahaan pengorganisasian Unit Bisnis di lingkungan PT. PLN (Persero) 

danyang terakhir diterbitkan Keputusan Direksi No.300.K/010/DIR/2003 tanggal 

19November 2003 tentang organisasi PT. PLN (Persero) Wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau. Sekarang PT.PLN Persero wilayah Riau dan Kepulauan Riau 

telah memiliki empat kantor, yaitu kantor wilayah, kantor cabang Pekanbaru, 

kantor cabang Tanjung Pinang, kantor cabang Dumai dan kantor cabang Rengat. 
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Dengan pembentukan organisasi PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan 

Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan 

dibumi lancing kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap 

berfokus pada sistem manajemen yang berbasis pada kepuasan pelanggan. Salah 

satu kantor cabang adalah di Pekanbaru dan mempunyai sektor pembangkitan. 

Sektor pembangkitan sendiri memiliki wilayah operasi tersendiri dan berpusat di 

sektor pembangkitan Pekanbaru.Sektor pembangkitan pekanbaru terletak di jalan 

Tanjung datuk, Pekanbaru. Wilayah operasi terbagi menjadi wilayah PLTG Duri, 

PLTD/G Teluk Lembu, PLTA Koto Panjang. 

Adapun jumlah karyawan pada Sektor Pembangkitan Pekanbaru seperti 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

No. Unit 
Jumlah 

Pegawai 

Tingkat Pendidikan 

<=D1 D2 D3 S1 S2 S3 

1. PLN Sektor 

Pembangkitan 

Pekanabaru. 

35 7 - 14 14 - - 

2. PLTA Koto Panjang 32 18 - 10 4 - - 

3. PLTD/G Teluk Lembu 39 36 - 2 1 - - 

4. PLTD/G Duri 50 28 - 17 5 - - 

 Jumlah 156 89 0 43 24 0 0 

Sumber : PT PLN (PERSERO) Sektor Pembangkitan Pekanbaru (2017) 

2.20.1 Visi   

Visi pada PT.PLN (Persero) cabang Pekanbaru ada enam, yaitu: 

1. Diakui, maksudnya mencerminkan cita-cita untuk merah pengakuan dari 

pihak luar yang menunjukkan bahwa PT.PLN (Persero) pantas dipandang 

sebagai perusahaan kelas dunia.  

2. Kelas dunia, maksudnya menunjukkan kinerja yang melebihi ekspentasi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Memberikan layanan yang mudah, 

terpadu, dan tuntas dalam berbagai masalah kelistrikan. Menjalin 

hubungan kemitraan yang akrab dan setara dengan pelanggan serta mitra 
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usaha nasional dan Internasional. Bekerja dengan pola pikir prima 

(mindset of excellence). Diakui oleh pelanggan dan mitra kerja sebagai 

perusahaan yang mampu memenuhi standar mutakhir dan paling baik.  

3. Tumbuh dan berkembang, maksudnya antisipasi terhadap perkembangan 

lingkungan usaha dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan. Secara 

konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik.  

4. Unggul, maksudnya menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan 

memenuhi tolak ukur mutakhir dan terbaik. Memposisikan diri sebagai 

perusahaan yang terkemuka dalam peraturan bisnis kelistrikan dunia. 

Mengelola usahadengan mengedepankan pemberdayaan potensi insani 

secara maksimal. Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan 

pelayanan kesinambungan.  

5. Terpercaya, maksudnya memegang teguh etika bisnis yang tertinggi. 

Menghasilkan kinerja terbaiksecara konsisten, menjadi perusahaan pilihan.  

6. Potensi insani, maksudnya keberhasilan perusahaan lebih di tentukan oleh 

kesadaran anggota perusahaan untuk memunculkan seluruh potensi 

mereka dalam wujud wawasan aspiratif dan eftikal, rasa, kompeten, 

motivasi kerja, semangat belajar dan semangat bekerja sama.    

2.20.2  Misi Perusahaan 

Misi PT. PLN (persero) cabang Pekanbaru ada empat yaitu:  

1. Menjalankan usaha pembangkitan energi listrik yang efisien handal, dan 

berwawasan lingkungan;  

2. Menerapkan tata kelola pembangkit kelas dunia yang didukung oleh SDM 

berpengalaman dan berpengetahuan;  

3. Menjadikan budaya perusahaan sebagai tuntutan di dalam pelaksanaan 

dantanggung jawab;  

4. Menjalankan usaha-usaha lain yang menunjang bidang ketenagalistrikan. 
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2.21.    Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi dari PT. PLN Sektor Pekanbaru dapat dilihat 

pada gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Struktur Organisasi. 

(PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru). 

2.22  Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian – penetilan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumya 

dapat dilihat pada tabel 2.3 di halaman selanjutnya ini: 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu. 

Nama Peneliti Judul Tahun Kesimpulan 

Azleen Ilias, 

Mohd Zulkeflee, 

Rahida Abdul 

Rahman, Mohd 

Rushdan 

Yasoa’. 

End-User Computing 

Satisfaction (EUCS) 

in Computerised 

Accounting System 

(CAS): Which the 

Critical Factors? A 

Case in Malaysia 

2009 Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengukur tingkat EUCS 

di antara pengguna CAS di 

universitas negeri.  

2. Mengevaluasi hubungan yang 

signifikan antara faktor EUCS 

(konten, akurasi, format, 

kemudahan penggunaan, 

ketepatan waktu, kepuasan 

dengan kecepatan sistem, 

kehandalan sistem) dan 

keseluruhan EUCS di Malaysia 

lingkungan Hidup.  

3. Untuk mempelajari perbedaan 

persepsi yang signifikan 

terhadap keseluruhan EUCS di 

antara variabel demografis 

(gender, latar belakang 

pendidikan, posisi, masa jabatan 

dan kursus akuntansi 

komputer). 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahawa ease of use, content, dan 

accuracy sangat berpengaruh 

signifikan tehadap kepuasaan 

penggguna. 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

Nama Peneliti Judul Tahun Kesimpulan 

Boy Suzanto, 

Iwan Sidharta. 

Pengukuran End 

User Computing 

Satifacation Atas 

Penggunaan Sistem 

Informasi Akademik 

2016 1. Hasil penelitian menunjukan 

 bahwa pengaruh sistem 

informasi akademik sebesar 

0,50 atau 50% terhadap 

kepuasan pengguna 

2. Pada penelitian ini disimpulkan 

bahwa isi (content), kemudahan 

pengguna (ease of use), format 

dan penyajian tepat waktu 

(timeliness) sangat berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasaan 

pengguna. 

Nurmaini 

Dalimunthe, 

Cici Ismiati. 

Analisis Tingkat 

Kepuasaan Pengguna 

Online Public Access 

Catalog (OPAC) 

Dengan Metode 

EUCS 

2015 Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa tingkat kepuasan pemustaka 

terhadap OPAC secara keseluruhan 

termasuk kedalam kategori setuju-

pemustaka merasa puas 

menggunakan OPAC, dengan nilai 

persentase sebesar 74,10%. 

Luis Kalb Roses Antecedents Of  End-

User Satisfaction 

With An ERP System 

In A Transnational 

Bank: Evaluation Of 

User Satisfaction 

With Information 

Systems 

2011 Tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pengguna akhir dengan 

Enterprise Resource Planning 

(ERP) sistem, Pada Bank 

transnasional menggunakan metode 

pendekatan EUCS. 

Variabel tertinggi yaitu, content, 

accuracy dan easy of  use dengan 

perolehan nilai sebesar 0,90%. 

 



 
 
 
 

38 
 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

Nama Peneliti Judul Tahun Kesimpulan 

Fatimah Nur 

Arifah, Abidarin 

Rosidi, Hanif Al 

Fatta. 

Evaluasi Kepuasan 

Pelayanan Pengguna 

Aplikasi OPAC 

Perpustakaan STMIK 

AMIKOM 

Yogyakarta 

2014 Adapun kesimpulan nilai untuk 

tingkat kepuasan pengguna OPAC 

dilihat dari hasil IKP sebesar 

78,01%. Dapat diartikan bahwa 

pengguna OPAC Peerputakaan 

STMIK AMIKOM Yogyakarta 

merasa cukup puas atas kinerja 

OPAC. 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

Model EUCS berkaitan dengan 

konteks sistem ERP untuk 

pengumpulan data yang cepat dan 

menyeluruh persepsi kepuasan 

pengguna. 

Gerson Feoh, 

Linawati, Ni 

Made Ary Esta 

Dewi Wirastuti 

Indeks Kepuasan 

Pengguna Situs 

WebE-Gov Di Bali 

Dengan Metode 

EUCS dan CSI 

2015 Hasil dari penelitian ini adalah 

indeks kepuasan pengguna situs 

web e-gov yang menempatkan situs 

web Kabupaten Klungkung 

(tertinggi) dan situs web e-gov 

Kabupaten Tabanan (terendah). 

Stefi Novitriani, 

dkk 

Evaluasi Kepuasan 

Pengguna Sistem 

ERP JDE Pada PT 

Semen Baturaja 

(PERSERO) 

Palembang 

Menggunakan 

Metode End User 

Computing 

Satisfaction. 

2012 Hasil penelitian ini menunjukan 

kelima variabel berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pengguna. Dimana kontribusi yang 

diberikan oleh faktor isi sebesar 

47,78%, faktor akurasi sebesar 

42,50%, faktor bentuk sebesar 

46,67%, faktor kemudahan sebesar 

51,67% dan faktor ketepatan waktu 

sebesar 44,17%.  
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

Nama Peneliti Judul Tahun Kesimpulan 

Steve CC. Fong 

dan Micheal 

W.H.Ho 

Accounting 

Information Systems 

End-User 

Satisfaction: 

Evidence of  Hong 

Kong Housing 

Authority  

 

2014 Penelitian ini menggambarkan 

hubungan antara harapan, perceived 

usefulness, user satisfaction dan 

usage continuance intention. 

Konfirmasi ditemukan berkorelasi 

dengandirasakan manfaat dan 

kepuasan pengguna. Kepuasan 

pengguna di lingkungan Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) 

dipengaruhi oleh kinerja yang 

dirasakan. Ada korelasi antara 

perceived usefulness dan usage 

continuance. niat, dan efek positif 

langsung dari kepuasan 

penggunaan. 

Windya Wahyu  

Andilla 

Analisa Kepuasan 

Pengguna Sistem 

Informasi Penjualan 

Spare Part  

Menggunakan 

Metode End User 

Computing 

Satisfaction. 

2016 Adapun hasil regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa 

variabel keakuratan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna 

sebesar 1.7%, variabel kemudahan 

sebesar 5.6% dan variabel tampilan 

sebesar 58.9%, artinya variabel 

yang lebih dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna adalah 

variabel tampilan (format). 
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu (Lanjutan). 

Nama Peneliti Judul Tahun Kesimpulan 

Rr. Rieka F, 

Hutami, dan 

Dhea Ratna 

Camilla 

Analisis Kepuasaan 

Pada Pengguna 

Sistem TCS 

Menggunakan 

Metode End User 

Computing 

Satisfication pada 

PT. TLK, 

BANDUNG 

2016 Secara keseluruhan tingkat 

kepuasan responden terhadap 

aplikasi 87,33% dengan gap/selisih 

sebesar 12,67%. Artinya pada saat 

memberikan layanan sistem TCS 

kepada pengguna masih ada 

beberapa aspek yang harus 

diperbaiki jika melihat tingkat 

kepuasan yang ideal adalah 100%.. 

Hasil analisis juga menunjukan 

variable format memiliki 

gap/selisih terkecil yaitu sebesar 

9,85%, sedangkan gap/selisih 

terbesar ada pada variable accuracy 

yaitu sebesar 15,08%, artinya jika 

ingin mendapatkan kepuasaan 

pengguna sistem TCS perlu 

dilakukan perbaikan pada variable 

format. 

 

 

 

 

 

 


