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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia Industri saat ini mengalami pertumbuhan, di berbagai sektor usaha 

yang ada diindonesia. Industri jasa kontruksi merupakan salah satu bagian dari 

sektor usaha industri, yang cukup besar memberikan kontribusi bagi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri jasa konstruksi saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan paling menonjol dalam 

industri jasa konstruksi adalah gejala semakin banyaknya jenis dan sifat proyek 

berikut organisasinya, semakin rumitnya teknologi proyek, semakin kompleksnya 

hubungan saling ketergantungan antara organisasi atau lembaga yang satu 

dengan yang lainnya, dan semakin banyaknya peraturan maupun persyaratan 

dari pemerintah (Barrie, et al., 1987).  

Menurut buku Kontruksi Dalam Angka 2016, berikut merupakan 

gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDB) pada sektor industri di 

Indonesia terhadap negara-negara ASEAN, dapat dilihat pada tabel berikut 

(BPS, 2016). 

Tabel 1.1 Kontribusi PDB Sektor Kontruksi Negara ASEAN (Persen), 2013 –  

2015. (BPS, 2016). 

No. Negara ASEAN 2013 2014 2015 

1. Brunei Darussalam 2.41 1.90 2,43 

2. Kamboja n.a 1,10 0,80 

3. Indonesia 9,49 9,86 10,34 

4. Laos 6,83 7,03 n.a 

5. Malaysia 4,20 4,40 4,70 
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6. Myanmar 5,27 5,77 n.a 

7. Filipina 9,00 9,40 9,80 

8. Singapura 4,69 4,89 4,85 

9. Thailand n.a n.a n.a 

10. Vietnam n.a n.a n.a 

Pada era industri saat ini, perusahaan jasa konstruksi dituntut untuk dapat 

bersaing secara maksimal dengan para kompetitor untuk mendapatkan 

pendapatan yang maksimal agar perusahaan lebih bisa bertahan, apalagi 

perusahaan juga harus melakukan respon yang cepat terhadap permintaan 

pelanggan. Selain itu rantai pasok (supply chain) harus bergerak secara cepat 

dan tepat untuk memenuhi kebutuhan mulai dari bahan baku dari pemasok 

(supplier) sampai barang yang sudah jadi yang berada dikonsumen. Oleh karena 

itu perlu suatu adanya monitoring dan kontrol untuk memantau aktivitas 

perusahaan agar memudahkan proses kerja. Kemajuan teknologi sedikit banyak 

memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan, kemudahan-kemudahan yang 

disuguhkan menjadikan SDM bisa bergerak dan bekerja secara efektif juga 

efisien tentunya. Hal ini pula yang dirasakan oleh PT. Asuka Engineering 

Indonesia (PT. AEI). 

PT. AEI berdiri pada tahun 2006 adalah sebuah perusahaan jasa 

konstruksi yang mempunyai berbagai sub-bidang pekerjaan diantara-nya yaitu: 

Electrical & Instrumentation, Mechanical & Piping, Civil & Construction dan Plant 

Maintenance. PT. AEI saat ini berkembang pesat dan dengan jangkauan wilayah 

kerja yang sangat luas serta mempunyai  jumlah karyawan lebih dari 500 

karyawan  dan memiliki 6 Cabang di seluruh Indonesia, dan melayani lebih dari 

100 pelanggan perusahaan serta berkerjasama lebih dari 300 supplier, seringkali 
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perusahaan menghadapi suatu masalah dalam hal produksi, operasional project, 

pelayanan dan respon terhadap pelangggan dan dalam menyelesaikan proyek-

proyeknya agar bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan rencana biaya yang 

sudah dianggarkan, dan tentunya tidaklah mudah mengelola dan mengontrol 

tenaga kerja (SDM) apalagi lokasi proyek yang berjauhan dan terpencar-pencar. 

Begitu pula kaitannya dengan pengelolaan dan pengawasan data/informasinya.  

Untuk itu pada tahun 2013 PT. AEI mencoba meng-implementasi sistem 

ERP (Enterprise Resource Planning) diperusahaanya untuk membantu 

perusahaan meningkatkan performa terbaik yang berujung pada peningkatan 

revenue dan net-profit perusahaan. ERP dipilih oleh perusahaan bertujuan untuk 

mencapai tujuan/goal-nya, artinya ERP tersebut dapat menjadi enable bagi 

perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profitabilitas 

perusahaan. Dan juga untuk mengintegrasikan dan meng-otomasi sitem kerja 

perusahaan, sehingga semua proses di dalamnya dapat berjalan dan terkontrol 

dengan baik dan data atau informasi bisa diakses secara real-time. 

Meski ERP sangat populer, namun tingkat kegagalan implementasi ERP 

juga tinggi. Implementasi ERP sebagai sistem informasi terpadu tidak hanya 

rumit tapi juga dilihat dari sudut pandang organisasi yang mengganggu dan 

intensif sumber daya (Shou dan Ying, 2005). Oleh karena itu banyak proyek 

implementasi ERP mencapai tingkat keberhasilan yang rendah dan tingkat 

kegagalan yang cukup tinggi (Trunick, 1999). Tingkat kegagalan dan kesulitan 

yang tinggi dalam menerapkan sistem ERP telah banyak dikutip dalam beberapa 

literature (Centralization and the success of ERP implemtasion; Madhavi Latha 

Nandi & Ajith Kumar, 2016) dan (Factor affecting ERP system implementation 

effectiveness; Dimitrios Maditios, Dimitrios Chatzoudes, Caralampos Tsairidis, 
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2011), lebih jauh lagi, dan telah diperkirakan 178% diatas anggaran (over buget), 

memakan waktu 2,5 kali lebih lama seperti yang diinginkan dan hanya berjalan 

30% dari keuntungan yang dijanjikan. Apalagi, 75 % proyek ERP dianggap 

sebagai kegagalan dan tidak dapat diterima (Huang, et al., 2004). Oleh karena 

sangat kompleks dalam mengintegrasikan sistem ERP, mengakibatkan investasi 

yang besar (waktu dan uang) dan tingkat kegagalan implementasi yang relatif 

tinggi (Holland, et al., 1999). Ini sangat penting bagi perusahaan untuk 

mempelajari pengalaman orang lain dan belajar dari praktik dan faktor penentu 

keberhasilan. 

Dengan pemikiran ini dan dari pengalaman peneliti/penulis sendiri secara 

fakta empiris mengalami banyak kendala dan kesulitan dalam 

mengimplementasikan ERP. Peneliti sudah menerapkan sistem ERP tersebut di 

3 (tiga) perusahan yang berbeda dengan jenis dan karakter serta proses bisnis 

yang sama, namun faktanya dari 3 perusahaan tersebut hanya 1 (satu) 

perusahaan yang berhasil mengimplementasikan sistem ERP dan sudah berjalan 

5 tahun sementara 2 (dua) perusahaan lainya gagal. Untuk sebuah penelitian 

empiris dilakukan untuk menyajikan beberapa wawasan tentang faktor-faktor 

yang mungkin penting bagi keberhasilan dalam implementasi ERP.  

Dari hasil survei literatur tentang faktor penentu keberhasilan dalam 

implementasi ERP. Parameter keberhasilan implementasi ERP adalah konsep 

yang samar-samar dan sangat subjektif. Sampai sekarang belum ada definisi 

yang jelas tentang parameter keberhasilan ERP dan ada beberapa upaya untuk 

menentukan parameter keberhasilan di dalam sebuah ERP literatur. 

Keberhasilan ERP dilihat dari beberapa sudut diantaranya: Kesuksesan dilihat 

dalam istilah teknis; Keberhasilan dilihat dalam istilah bisnis ekonomi, keuangan 
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atau setrategi; Keberhasilan dilihat dari segi kelancaran operasional bisnis; 

Kesuksesan dilihat oleh para manajer dan karyawan perusahan dalam 

mengadopsi ERP; dan Kesuksesan seperti yang dilihat oleh pelanggan, 

pemasok, dan investor yang mengadopsi ERP (Markus dan Tanis, 2000). 

Diantara dimensi keberhasilan oleh Markus, sulit untuk menggunakan analisis 

kuantitatif mengukur keberhasilan dari sudut manfaat ekonomi dan pengadopsi 

pelanggan, pemasok dan investor. Konsep faktor penentu keberhasilan dalam 

sistem literatur adalah mempunyai kedudukan kuat untuk berbagai konteks, 

misalnya, requirement analisis (Jenkins dan Christenson, 2001), Sistem Planning 

and project management (PM) (Cooper dan Zmud, 1990). Faktor penentu 

keberhasilan dapat dilihat sebagai contoh yang ada yang membantu memperluas 

batas perbaikan proses dan yang pengaruhnya jauh lebih banyak jika dilihat 

didalam konteks kepentingan mereka disetiap tahap proses implementasi. 

Jangkauan faktor keberhasilan yang penting untuk implementasi ERP dalam 

literatur yang ada sangat luas dan bervariasi, namun ada sejumlah faktor dimana 

peneliti berada pada kesepakatan umum. Perusahaan yang mengadopsi dan 

menerapkannya harus memiliki bisnis masalah yang jelas. Karena pengeluaran 

sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang signifikan dan signifikan 

resiko organisasi yang terlibat, Top Management Comitment (TMC) terhadap 

proyek implementasi ERP sangat penting. Beberapa penelitian mengklaim 

bahwa tantangan utama dalam menerapkan ERP berhubungan erat dengan 

sumber daya manusia, organisasi, dan manajemen perubahan dari pada kondisi 

teknologi (Botta-Genoulaz dan Millet, 2006). Di antara faktor yang lebih penting 

adalah dukungan Top Management dan user involement (Duchessi, et al., 1989). 
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 Karena modul sistem ERP saling terkait antar satu samalain, salah input 

data kedalam satu modul akan berdampak buruk pada fungsi modul lainnya. Jika 

kita berbohong pada sistem ERP, maka sistem ERP akan berbohong kepada kita 

dan kita akan mendapatkannya hasil yang tidak tepat atau menyesatkan. ERP 

adalah hanya sebuah alat dan dalam prosesnya sangat memerlukan Keterlibatan 

Pengguna (User Involvement) yang sangat aktif. Tanpa ada keterlibatan 

pengguna yang aktif maka sangat mempengaruhi sekali keberhasilan 

implementasi ERP. Team ERP harus melibatkan orang-orang terbaik dalam 

organisasi (Loh dan Koh, 2004). Keberhasilan proyek terkait dengan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman manajer proyek serta 

pemilihan anggota tim yang tepat. Juga, team seharusnya tidak hanya bisa 

berteknologi kompeten tapi juga mengerti perusahaan dan bisnisnya persyaratan 

(Al-Mashari, et al., 2006). User Involvement adalah salah satu faktor penentu 

keberhasilan yang paling banyak dikutip Proyek implementasi ERP (Zhang, et al., 

2005).  

Pada perusahaan jasa konstruksi seperti PT. Asuka Engineering 

Indonesia dalam mengimplementasikan sistem ERP memerlukan hal yang 

signifikan berupa investasi uang dan waktu, serta proses perubahan dan 

pelatihan, kesemuanya itu membawa banyak risiko bagi perusahaan. Pendidikan 

dan Pelatihan (Education & Training) mengacu pada proses penyediaan 

manajemen dan karyawan dengan konsep logika dan keseluruhan sistem ERP 

(Sum, et al., 1997). Dengan demikian orang bisa memiliki pemahaman yang lebih 

baik tentang caranya pekerjaan mereka terkait dengan bidang fungsional lainnya 

didalam perusahaan. Mendidik dan pelatihan pengguna untuk menggunakan 

ERP penting karena ERP tidak mudah digunakan bahkan dengan keterampilan 
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Teknologi Informasi yang baik (Woo, 2007). Pelatihan yang memadai dapat 

membantu meningkatkan keberhasilan sistem ERP. Namun, kurangnya pelatihan 

dapat menyebabkan kegagalan (Nah dan Zuckweiler, 2003). 

Penggunaan teknologi selalu memberikan kemudahan bagi para 

penggunanya. Tinggal bangaimana cara untuk memanfaatkannya agar 

bermanfaat secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi dari hari ke hari 

semakin terasa sangat membantu aktivitas manusia seperti penggunaan 

komputer, ponsel, internet dan lain sebagainya. Kemajuan tersebut dapat 

dirasakan disemua bidang, tak terkecuali bidang usaha dan bisnis. ERP 

(Enterprise Resource Planning) merupakan salah satu aplikasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk membantu memudahkan dan meningkatkan kemudahan 

pengelolaan usaha.  

ERP adalah sistem perencanaan yang digunakan oleh perusahaan 

dengan memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak komputer (Software) dan 

sistem yang terintegrasi. Sistem yang dimaksud mencakup sistem informasi dan 

sistem yang diperuntukan bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa. ERP adalah sebuah perangkat lunak (software) terpadu 

yang terintegrasi ke data base terpusat (cloud) dan mampu menangani semua 

fungsi dasar perusahaan. ERP mampu untuk mengintegrasikan semua 

departemen dan fungsi diseluruh perusahaan ke dalam satu sistem komputer. 

Sistem yang mampu melayani berbagai kebutuhan khusus departemen seperti 

perencanaan, manufaktur, akuntansi, distribusi, penjualan, sumber daya manusia 

(SDM), manajemen persediaan, pelayanan dan pemeliharaan, transportasi dan 

e-bisnis. ERP juga dapat berperan dalam memantau/monitoring proses produksi, 

ketersediaan bahan material (inventori managemen), logistik, distribusi, dan 
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customer relationship managemen (CRM) yang nantinya akan dijadikan sebagai 

analisis perusahaan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. ERP 

juga bisa jadi dilihat sebagai solusi perangkat lunak yang menangani kebutuhan 

perusahaan dengan mengambil proses pandang perusahaan dan erat 

mengintegrasikan semua fungsi perusahaan untuk memenuhi goal perusahaan. 

 
Gambar 1.1 Konsep dasar ERP 

Sumber : Penerapan ERP di PT. Kanemochi Indonesia 

 
Sebagai sebuah sistem, ERP juga dikatakan sebagai back office. Sistem 

ini mengindikasikan agar pelanggan dan publik dilibatkan secara langsung. 

Sementara sistem front office berhubungan langsung dengan pelanggan dan 

publik. Sistem ERP ini dapat digunakan dan dijalankan dengan dukungan 

infrastruktur komputer, baik berupa perangkat keras komputer (hardware) 

ataupun perangkat lunaknya (software) untuk memudahkan dalam pengolahan 
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bisnis. Perkembangan Sistem ERP di Indonesia telah mengalami proses yang 

panjang dan penggunaan ERP di Indonesia telah mengalami banyak 

perkembangan. ERP sebenarnya dikembangkan dari sistem MRP II 

(Manufacturing Resources Planing II), yang merupakan pengembangkan dan 

hasil evolusi dari sistem MRP (Manufacturing Requirement Planing) yang telah 

ada dan berkembang sebelumnya.  

Perkembangan ERP di Indonesia di awali pada tahun1990-an dimana PT. 

Astra Internasional (PT.AI) berhasil meng-implementasikan sistem ERP dengan 

menggunakan software ERP yang bernama SAP, yang merupakan salah satu 

vendor ERP yang memiliki target pasar untuk perangkat lunak ERP terbesar di 

dunia. Sejak saat itu, ERP di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, terutama setelah munculnya platform dan perangkat keras yang lebih baik 

dari sebelumnya. Dan sampai dengan saat ini implementasi ERP di Indonesia 

mengalami perkembangan yang pesat dan banyak perusahaan BUMN juga 

sudah mengimplementasikan ERP dalam pengelolaan usahanya, seperti PT. 

Semen Indonesia, PT. Petrokomia Gresik, PT. Pertamina, PT. Pelindo dan PT. 

Kereta Api Indonesia. 

1.1.1 Sejarah Perkembangan Enterprise Resource Planning (ERP) 

Pada tahun 1920 sampai dengan 1960, belum ada perusahaan yang 

mampu memiliki komputer. Oleh karena itu managemen inventori perusahaan 

ditangani secara manual dan atas dasar persediaan (stock) dan perusahaan 

harus memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, 

dan bahwa pelanggan akan memesan apa yang mereka pesan di masa lalu, dan 

pada waktu tahun 1970-an dan 1980-an, ketika komputer menjadi kecil dan 

terjangkau, perhatian difokuskan pada perencanaan kebutuhan material (MRP) 
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dan jadwal produksi induk (MPS). MRP dimulai sebagai suatu sistem untuk 

perencanaan kebutuhan bahan baku di lingkungan perusahaan manufaktur; 

sebuah ide yang kemudian diperluas ke sistem "loop tertutup MRP”. Dari situ 

segera berevolusi menjadi pembuatan perencanaan sumber daya (MRP-II), yang 

menggunakan sistem MRP sebagai dasar dan menambahkan jadwal dan 

kegiatan perencanaan kapasitas.  

 

Gambar 1.2. Sejarah Perkembangan Enterprise Resource Planning 

Sumber: ERP system: An Effective Tool for Production, A.P. Kakouris, G. 

Polychronopoulos, 2005 

 

Periode tahun 1990-an, Pada periode ini MRP-II selanjutnya diperluas 

kedalam perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), menggabungkan semua 

fungsi MRPII, selain Keuangan, Supply Chain , Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan fungsi Manajemen Proyek. Implementasi yang digunakan adalah Early 

Implementation. Adapun first layer yang digunakan adalah SAP R2 dan Oracle 

Finance. Sementara second layer yang digunakan adalah MAPICS, MOVEX 
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Navision, JD Edwards earlversion. Pada periode ini, beberapa holding company 

merasa sangat perlu untuk membuat subsidiary, yang diperlukan untuk membuat 

suatu proyek. 

Periode tahun 2000-an, Pada periode ini implementasi yang digunakan 

adalah Stabil Operation. Aplikasi first layer yang digunakan SAP R3, modul 

standar (PP, PM, MM, FI dan CO), sedangkan second layernya adalah upgrade 

version, New Business Line Microsoft Axapta dan SAP Small Business. Periode 

tahun 2005-an, Pada periode ini ERP Indonesia mengalami mengalami banyak 

hal. Di antaranya adalah mulai terlihatnya beberapa kelemahan dari SAP, 

masalah pada data migrasi, dan usser access yang berlebihan. Pada periode 

inilah security firm, audit firm dan konsultan bekerja untuk melakukan up-grading. 

Periode tahun 2010-an, Pada periode ini, sistem ERP Indonesia telah 

mengadopsi teknologi terbaru dalam berinvestasi, dimana teknologi yang 

diterapkan sudah mencapai posisi stabil, karena penggunanya sudah memahami 

betul manfaat dari teknologi tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menarik untuk dilakukan suatu 

penelitihan mengenai seberapa jauh pengaruh Top Management Comitment, 

User Involvement dan Training terhadap implementasi ERP menggunakan 

analisis regresi berganda, sehingga judul yang diberikan untuk penelitihan ini “ 

ANALISA PENGARUH TOP MANAGEMENT COMMITMENT, USER 

INVOLVEMENT DAN TRAINING TERHADAP IMPLEMENTASI ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING (ERP) DI PERUSAHAAN  PT. ASUKA ENGINEERING 

INDONESIA” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, maka rumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitihan ini adalah: 

1. Apakah Variabel Top Management Comitment (TMC) mempengaruhi 

implementasi ERP pada perusahaan PT. Asuka Engineering Indonesia. 

2. Apakah Variabel User Involment (UI) mempengaruhi implementasi ERP 

pada perusahaan PT. Asuka Engineering Indonesia. 

3. Apakah Variabel Training mempengaruhi implementasi ERP pada 

perusahaan PT. Asuka Engineering Indonesia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari 

penelitihan ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Top Management Commitment 

(TMC) terhadap implementasi ERP pada PT. Asuka Engineering 

Indonesia. 

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh User Involment (UI) terhadap 

implementasi ERP pada PT. Asuka Engineering Indonesia. 

3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Training terhadap 

implementasi ERP pada PT. Asuka Engineering Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitihan ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitihan ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

para peneliti yang akan melakukan penelitihan lanjutan atau penelitihan 

lain yang berhubungan dengan ERP dan implementasi ERP. Selain itu 

untuk menambah wawasan baru bagi semua kalangan professional 

diperusahaan terutama bagi professional diperusahaan jasa konstruksi. 

2. Manfaat Praktis. 

Hasil dari penilitihan ini juga sangat penting bagi perusahaan untuk 

mempelajari pengalaman orang lain dan belajar dari praktik dan faktor-

faktor penentu dalam implementasi ERP. Dan dengan sebuah penelitian 

empiris yang dilakukan untuk menyajikan beberapa wawasan tentang 

faktor-faktor yang sangat penting bagi keberhasilan dalam implementasi 

ERP. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan terhadap 

permasalahan yang ada, yaitu: 

1. Peneliti hanya melakukan analisis terhadap masalah pengaruh variabel 

Top management commitmet, user involvement dan training terhadap 

implementasi ERP. 

2. Peneliti hanya melakukan analisis terhadap masalah implementasi ERP di 

PT. Asuka Engineering Indonesia. 
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3. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, 

dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan dokumentasi dan kuesioner.  


