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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Teknologi informasi (TI) saat ini mempunyai peranan yang sangat penting 

di berbagai aspek baik perdagangan, bisnis maupun organisasi. Salah satu 

keunggulan dari teknologi informasi adalah kecepatan informasi yang bisa di 

dapatkan. Pada era sistem informasi digital, teknologi informasi mentransformasi 

bisnis sehingga organisasi dan manajemen akan mampu beradaptasi dengan 

globalisasi informasi (Laudon dan Laudon, 2007). Implementasi sistem teknologi 

informasi perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan. 

Teknologi Informasi adalah pemrosesan, pengolahan dan penyebaran data oleh 

kombinasi komputer dan telekomunikasi (Sa’ud, 2008). Keunggulan strategis 

dapat diperoleh perusahaan jika strategi-strategi dalam perusahaan dapat 

diimplementasikan dengan baik.  Penggunaan  Teknologi Informasi merupakan 

salah satu cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengeksekusi 

strategi-strategi dalam perusahaan (Mustakini, 2009). 

 PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu instansi Badan 

Milik Usaha Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Dalam proses 

bisnis yang terdapat pada berbagai organisasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 8 Gebung Masjid Surabaya telah menerapkan teknologi-teknologi yang 

dapat membantu sebagai fasilitas organisasi dalam hal pengelolahan data dan 

penyampaian informasi. Selain itu teknologi juga berperan sebagai alat bantu 

dalam proses pengambilan keputusan bisnis untuk mampu bersaing di era 
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persaingan global. Salah satu teknologi informasi yang digunakan pada PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) Daop 8 Gubeng Masjid Surabaya pada proses kerja yaitu 

penggunaan aplikasi System Application and Product in Data Processing (SAP). 

 SAP pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Gubeng Masjid 

Surabaya merupakan sebuah media aplikasi yang dapat digunakan oleh semua 

pegawai yang akan melakukan proses administrasi keuangan. Aplikasi SAP dibuat 

dengan harapan agar membantu kelancaran proses administrasi di PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 8 Gubeng Masjid Surabaya. 

 Aplikasi SAP diimplementasikan pada tahun 2011, digunakan oleh 18 unit 

yang ada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Gubeng Masjid Surabaya 

dan di dalam SAP terdapat beberapa fungsi untuk kemudahan proses kerja 

pegawai di antaranya untuk mengetahui anggaran pegawai seperti inventaris 

langsung bisa tahu atau bisa akses dari budget aktual pegawai, bisa mengontrol 

berapa uang pegawai yang sedang diproses, sedang pengajuan dana dan sisanya 

berapa, laporan data keuangan, pengarsipan data keuangan, efisien karena saling 

integrasi antar sistem. Namun di sisi lain dari pemanfaatan SAP terdapat kendala 

tersendiri yaitu bagi pegawai yang baru menggunakan SAP belum memahami 

implementasi sistem.  

 Penerapan SAP pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Gubeng 

Masjid Surabaya belum pernah dilakukan evaluasi / penilaian terhadap keefektifan 

dari sudut pandang pegawai. Selama ini belum pernah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan SAP. Dengan demikian, sampai saat ini 

belum dapat diketahui seberapa efektif penerimaan karyawan terhadap penerapan 
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SAP di PT KAI Daop 8. Selain itu belum juga diketahui variabel apa yang 

mempengaruhi penerimaan penggunaan SAP bagi pegawai.  

Oleh karena itu perlu upaya mengetahui tingkat penerimaan penggunaan 

SAP pada pegawai PT KAI Daop 8. Hasil Penelitian diharapkan mampu 

memberikan rekomendasi saran untuk perbaikan dari sisi kebijakan penggunaan 

sistem. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan 

sistem informasi dan teknologi di lingkungan PT KAI Daop 8. 

 Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

penerimaan penggunaan SAP pada pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero)  

Daop 8 Gubeng Masjid Surabaya adalah model UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology). Model ini merupakan model yang paling 

mutakhir yang dikemukakan pertama kali oleh Venkantesh (2003). Alasan 

menggunakan model UTAUT karena model UTAUT merupakan model penelitian 

yang berdasarkan psikologi dan sosiologi. Model UTAUT juga sesuai dalam latar 

belakang permasalahan yang ada, yaitu teknologi yang diteliti merupakan 

teknologi yang kompleks dan digunakan oleh instansi. UTAUT juga mengatasi 

penelitian tentang teknologi-teknologi yang dari awal mulai dikenalkan. 

 Di dalam model UTAUT memiliki 4 variabel independen, yaitu ekspektasi 

kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kondisi yang menfasilitasi. 

Variabel independen tersebut mempengaruhi 2 variabel dependen, yaitu niat untuk 

berperilaku dan perilaku untuk menggunakan teknologi dengan dimoderatori oleh 

variabel jenis kelamin, umur, pengalaman dan kesukarelaan. Salah satu contoh 

variabel yang sesuai dengan permasalahan adalah variabel ekspektasi kinerja 

dimana seorang pegawai percaya bahwa menggunakan SAP dapat membantu 
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pegawai dalam proses kerja. Variabel ekspektasi usaha dimana variabel ini 

digunakan untuk mengukur apakah pegawai mudah dan nyaman dalam 

menggunakan SAP. 

 Dengan menggunakan model UTAUT diharapkan dapat mengetahui 

variabel apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan penggunaan SAP pada 

pegawai PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Gubeng Masjid Surabaya. 

Selain itu juga dapat untuk mengetahui efektivitas penerimaan penggunaan SAP 

pada pegawai PT KAI Daop 8. 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

Bagaimana menganalisis penerimaan penggunaan dari aplikasi SAP 

dengan metode UTAUT di PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Gubeng 

Masjid Surabaya. 

 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut:  

a) Analisis pengukuran penerimaan penggunaan System Application and 

Product in Data Processing (SAP) hanya dilakukan oleh pegawai PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) yang bekerja di Wilayah Daop 8 

Gubeng Masjid Surabaya yaitu 18 unit bagian. 
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b) Skala pengukuran yang dipakai adalah skala likert dalam penelitian ini 

adalah 1-4 dimana nilai 1 (sangat tidak setuju), nilai 2 (tidak setuju), 

nilai 3 (setuju), dan nilai 4 (sangat setuju). 

c) Metode jumlah pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dan 

teknik sampling menggunakan Purposive sampling. 

d) Metode Analisis dalam pengerjakan dokumen tersebut menggunakan 

metode UTAUT 

 

 

1.4  Tujuan 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah sebagai berikut :  

Mengetahui variabel apa yang lebih mempengaruhi penerimaan 

penggunaan SAP pada pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bekerja 

di Wilayah Daop 8 Gubeng Masjid Surabaya 

 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang penerimaan 

penggunaan SAP di PT KAI Daop 8. Apakah penggunaan SAP sudah dapat 

diterima dengan baik karyawan PT KAI atau belum. Selain itu, hasil penelitian ini 

akan bisa mengetahui variabel yang mempengaruhi penerimaan penggunaan SAP 

pada pegawai PT KAI Daop 8 yang dapat dijadikan dasar untuk menggunakan 

dan mengembangkan teknologi informasi di PT KAI. Dengan diketahuinya 

penerimaan penggunaan/penerapan SAP dan variabel yang mempengaruhi 

penerimaan SAP ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak majemen 
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PT KAI untuk memperbaiki ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi 

memfasilitasi maupun pengaruh sosial yaitu pegawai PT KAI.   

 


