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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran sistem informasi dalam mendukung ke unggulan kompetitif 

organisasi menjadi topik yang banyak diteliti saat ini (Zaied, 2012). Konsekuensi 

positif yang diharapkan dari pemanfaatan sistem informasi adalah dampaknya 

terhadap kinerja individual. Dalam konsep yang lebih luas teknologi informasi 

menjelaskan suatu koleksi teknologi informasi, pemakai dan manajemen bagi 

keseluruhan organisasi (Siswanto, 1997). Teknologi informasi merupakan alat 

bantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia. Pemanfaatan 

teknologi informasi dapat memberikan implikasi kinerja yang lebih baik pada 

teknologi informasi (Goodhe, 1995). 

Sinarmas Forestry merupakan salah satu perusahaan pengelola lahan hutan 

yang memiliki beberapa cabang perusahaan di Indonesia, salah satunya adalah PT. 

Arara Abadi Distrik Tapung. PT. Arara Abadi Distrik Tapung memiliki luas hutan 

dan lahan berkisaran 17.592 Ha, dan memiliki Regu Pemadam Kebakaran (RPK) 

adalah tim yang dibentuk oleh perusahaan untuk menangani seluruh masalah yang 

bersangkutan dengan kebakaran hutan dan lahan, baik dari segi lapangan seperti 

pemantauan lahan dan hutan, sosialisasi pada Masyarakat Peduli Api (MPA)  serta 

laporan harian peta hotspot (Titik Api), data peralatan RPK dan hotspot mengenai 

tingkat potensi kebakaran hutan dan lahan, tim inti dari Regu Pemadam Kebaran 

pada PT. Arara Abadi Distrik Tapung 31 orang. 

Sebelum manggunakan sistem tim RPK melakukan pemantauan kebakaran 

lahan dan hutan serta aktifitas RPK secara manual. Pemantauan kebakaran lahan 

dan hutan mereka masih menggunaka Fire Danger Index (FDI) dan melakukan 

patroli manual selama lima kali 24 jam. Dalam melakukan Aktifitas RPK dan data 

RPK mereka melakukan dengan tulis tangan karena pada awalnya mereka tidak 

menggunakan komputer. Data peralatan dan data RPK hanya dikerjakan oleh satu 

orang yang bertugas dan bertanya pada setiap anggota RPK untuk kelengkapan 

kondisi semua peratalan yang mereka miliki. 
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Pada awal tahun 2015 PT. Arara Abadi mengimplementasikan sistem 

terbaru mereka yaitu sistem Fire Report Online System (FROS), yang digunakan 

untuk melihat berita harian titik hotspot dan penginputan data anggota Regu 

Pemadam Kebakaran. Fitur yang tedapat pada FROS seperti fire management, 

hotspot, situation report, upload receipt, pengatur RPK, report, rekaptulasi 

hotspot bulanan, external reports, laporan harian alokasi peralatan, laporan 

asset/peralatan, laporan pelatihan RPK, sumber daya manusia, pelatihan RPK dan 

pengaturan RPK. Pada FROS juga terdapat sistem Fire Danger Rating System 

(FDRS), yang digunakan untuk melihat peta tingkat rawan kebakaran lahan dan 

hutan areal PT. Arara Abadi Distrik Tapung, bukan hanya sistem FROS mereka 

juga menggunakan Lotus Note (LN) untuk mengirim dan menerima beberapa 

dokumen dan laporan dari berbagai perusahaan cabang dan perusahaan pusat.  

Pada awalnya FROS dan FDRS adalah sistem yang berbeda namun dalam 

jangka singkat dari pengimlemetasian sistem FROS dan FDRS, sistem FDRS 

digabung kedalam sistem FROS, sehingga saat ini sistem FDRS dapat diakses 

dalam sistem FROS. Pada sistem FROS anggota RPK akan mengecek berita 

harian hotspot yang diperoleh dari beberapa satelit, seperti citra satelit dan aqua, 

dan mereka juga dapat memantau tingkat kebakaran hutan dan lahan akan berada 

pada tingkat, low, medium, hight dan extreme. Sistem FDRS akan menampilkan 

peta warna yang menunjukkan warna biru berarti low, hijau berarti medium, 

kuning berarti hight dan merah berarti extreme. Setiap harinya pihak RPK wajib 

untuk memantau sistem FROS dan mereka harus mengirim bukti kepada kantor 

pusat bahwa sudah melakukan pengecekkan dengan menggunakan sistem. 

Kemudian mereka harus mengirim laporan dan dokumentasi dengan 

menggunakan LN minimal dua kali sehari, pihak RPK juga harus meng-input data 

RPK yang harus dikirim kepusat. 

Kondisi saat ini penerapaan sistem FROS pada PT. Arara Abadi distrik 

mendapat penolakan karena adanya penambahan dan perubahan sistem, seperti 

sistem FDRS yang digabung menjadi satu kedalam sistem FROS dengan adanya 

penambahan beberapa fitur seperti log hotspot, 24H hotspot, fros verification, 

weather forecast dan asset dan peralatan (alokasi peralatan, stok digudang, 
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peralatan regu kebakaran, asset unit management, pengembalian peralatan). 

Sedangkan penambahan dan perubahan sistem dalam jangka waktu yang 

berdekatan, yaitu sebulan dari implementasi sistem FROS. Kemudian sistem 

FROS yang mengalami perubahan tidak memiliki manual book, karena 

perusahaan tidak menyediakan manual book, sehingga pihak RPK menjadi 

kesulitan untuk mempelajari setiap perubahan sistem yang terjadi. 

Masalah selanjutnya adalah pada PT. Arara Abadi Distrik Tapung tidak 

memiliki divisi Information Technology (IT), perusahaan pusat tidak 

menyediakan khusus divisi IT pada Arara Abadi Distrik Tapung, sehingga jika 

terjadi kesalahan atau kesulitan dalam menanganani sistem maupun jaringan 

mereka harus melaporkan kepada perusahaan yang berada di Perawang. Hal 

tersebut membuat mereka kesulitan jika terjadi kesalahan pada sistem yang tidak 

mereka mengerti dan tidak bisa segera menangani masalah yang terjadi dengan 

cepat, karena harus melapor dulu keperusahaan cabang perawang baru bisa 

diproses.  

Malasah selanjutnya adalah dari individu anggota RPK, mereka merasa 

kesulitan untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer. Dengan 

berbagai alasan yang didapat dari wawancara yaitu sebagian diantara mereka 

menjawab karena faktor usia sehingga mereka sulit untuk mengingat cara kerja 

sistem, dan ada juga yang menjawab karena latar belakang pendidikan mereka. 

Hal ini membuat penggunaan sistem FROS tidak maksimal, sedangkan 

perusahaan mengharapkan semua anggota RPK dapat menggunakan sistem FROS 

dengan maksimal. Hal tersebut karena mereka sudah terbiasa bekerja dilapangan 

namun, sekarang mereka merasa terbebani dengan adanya sistem karena mereka 

merasa sistem yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka. 

Dalam penerapan sistem FROS PT. Arara Abadi telah mengadakan training, 

begitu juga pada saat ada perubahan sistem. Namun training yang diadakan 

perusahaan tidak maksimal, karena training hanya dilakukan oleh perwakilan dua 

orang bahkan satu orang dari pihak RPK yang berjumlah 31 orang. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada pihak RPK dalam memahami setiap 

perubahan sistem dan mengakibatkan sistem FROS yang diberikan perusahaan 



4 

 

menjadi sulit untuk dipelajarai oleh semua pihak RPK. Selain itu dalam penerapan 

sistem ini tidak disediakan manual book, mengakibatkan pihak RPK merasa sulit 

untuk memahami lebih dalam fungsi-fungsi dari setiap menu sistem FROS. 

Permasalahan selanjutnya yang terdapat pada sistem adalah ketika sistem 

terdapat titik hotspot pada areal perusahaan sedangkan saat dilakukan pengecekan 

ternyata titik hotspot tidak ditemukan, dan juga pada saat pihak RPK melakukan 

patroli mereka menemukan titik api pada petak area namun pada sistem tidak ada 

terdapat titik api. Membuat pihak PRK harus terus melakukan patroli manual 

meskipun mereka sudah memiliki sistem.  

Kemudian, sistem sering mengalami error seperti ketika memasukkan data 

peralatan RPK sistem keluar dengan sendirinya, sehingga hal ini membuat 

pekerjaan RPK menjadi lambat karena setiap terjadi error mereka harus 

mengulang dari awal untuk pengisian peralatan RPK. Informasi pada sistem juga 

tidak update seperti pada pelatihan RPK, external report receipt, unit magement 

hutan. Kemudian, jika ada terjadi kerusakan jaringan mereka harus melakukan 

pengecekan keseluruh area dan menggunakan sistem FDI atau sistem manual 

karena mereka tidak bisa menggunakan sistem FROS. Dikhawatirkan adalah jika 

terdapat titik hotspot dan perusahaan sedang mengalami kerusakan jaringan maka 

informasi akan lambat sampai dan terjadi hal yang tidak diinginkan ketika cuaca 

ekstrim maka apipun akan cepat untuk menyebar. 

Penerapan sistem FROS erat kaitannya dengan penerimaan pengguna sejauh 

mana pengguna dapat menerima dan memahami penerapan sistem FROS tersebut 

adalah hal penting untuk dapat mengetahui tingkat keberasilan dari penerapan 

sistem tersebut. Penerimaan pengguna lebih dikenal dengan user acceptance 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu 

implementasi dari suatu teknologi. User acceptance dapat didefinisikan sebagai 

keinginan sebuah grup user dalam memanfaatkan teknologi informasi yang 

didesain untuk membantu pekerjaan mereka. Kurangnya user acceptance akan 

sangat berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan teknologi informasi. Karena 

itu, user acceptance harus dipandang sebagai faktor sentral yang akan 

menentukan sukses atau tidaknya penerapan suatu teknologi informasi. 
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Penerapan FROS pada lingkungan regu pemadam kebakaran merupakan 

proses perubahan yang menurut kesiapan pengguna agar penerapan tersebut akan 

berhasil. Penerapan sistem FROS tersebut akan membawa perubahan dalam 

peningkatan mutu RPK. Penerimaan dan penolakan dari penerapan FROS perlu 

dilakukan analisis penerapan sistem. Variabel manusia, organisasi dan teknologi 

adalah hal pokok dan mendasar yang mempengaruhi keberhasilan penerapan dan 

penggunanaan sistem FROS pada regu pemadam kebakaran PT. Arara Abadi 

Distrik Tapung. 

Dari penjelaskan di atas tadi, perlu dilakukan  analisis penerapan sistem 

informasi pada tim RPK PT. Arara Abadi, oleh  karena itu peneliti ingin  

melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis Penerapan Fire Report Online 

System (FROS) menggunakan Metode HOT-Fit (Studi Kasus: PT. Arara Abadi)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka didapatkan 

perumusan masalah, yaitu “Bagaimana menganalisis Penerapan Fire Report 

Online System (FROS) Menggunakan Metode HOT-Fit?”. 

1.3 Batasan Masalah 

 Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Objek penelitian adalah user sistem FROS pada RPK PT. Arara Abadi 

Distrik Tapung. 

2. Tools dalam membantu analisis menggunakan  aplikasi software SPSS 20.0 

for windows. 

3. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 

4. Pengujian validasi, reliabilitas, dan hipotesis menggunakan metode analisis 

SPSS dengan variabel seperti berikut: 

a. Variabel Bebas: Human (Penggunaan Sistem, Kepuasan Pengguna), 

Organization (Struktur Organisasi, Lingkungan Organisasi), Technology 

(Kepuasan Layanan, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi). 

b. Variabel Terikat: Net Benefit. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melihat kesesuaian diantara faktor manusia, organisasi dan teknologi 

dalam penggunaan sistem FROS. 

2. Untuk menghasilkan rekomendasi ke pihak RPK yang dapat dijadikan solusi 

untuk memaksimalkan dalam penerapan sistem. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah diuraikan 

di atas maka manfaat penelitian adalah:  

1. Dengan penelitian ini perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor 

keberhasilan dan penghambat dalam penerpan sistem FROS pada pihak 

RPK. 

2. Dengan adanya rekomendasi dapat menjadi pertimbangan untuk perusahaan 

dalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sistem 

FROS. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini nantinya akan dibagi 

menjadi enam bab yang masing-masing bab telah dirancang dengan suatu tujuan 

tertentu, berikut penjelasan masing-masing BAB: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang deskripsi umun Tugas Akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan Tugas Akhir 

ini. Teori yang diangkat mengenai model penyelesaian masalah penerapan 

sistem informasi dengan metode HOT-Fit. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan selama melakukan 

penyusunan Tugas Akhir. Diantaranya berisi penjelasan tentang rencana,  
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langkah-langkah, tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan 

penelitian dari awal sampai selesai dan mendapatkan hasil. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Memberikan penjelasan mengenai hasil analisis dan pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan serta saran dari 

laporan Tugas Akhir. 


