
1  PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi yang pesat saat ini, kemajuan suatu 

perusahaan salah satunya tergantung pada sistem informasi yang digunakan. Salah 

satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem 

teknologi informasi yaitu dengan mengimplementasikan teknologi Enterprise 

Resource Planning (ERP). ERP telah berkembang sebagai upaya integrasi, 

memiliki tujuan untuk mengintegrasikan semua aplikasi perusahaan ke pusat 

penyimpanan data secara real time dan mudah diakses oleh semua bagian yang 

membutuhkan (Magal dan World 2012).  

Teladan Prima Group (TPG) merupakan salah satu perusahaan kelapa 

sawit milik swasta di Indonesia. TPG berkomitmen menjadi perusahaan dengan 

melakukan pengelolaan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan konservasi 

dengan konsep Sustainable Palm Oil serta menjadi Perusahaan yang dapat 

dibanggakan oleh  karyawannya. Untuk mencapai tujuan distribusi material yang 

efisien, TPG perlu merancang suatu sistem yang bertujuan untuk mendukung arus 

material dari pemasok awal melalui berbagai proses logistik menuju ke konsumen 

akhir. ERP adalah sistem berbasis komputer yang melakukan integrasi program 

aplikasi yang terkait dalam seluruh fungsi perusahaan (Aquilano et al. 2006).  

Penerapan ERP pada TPG direncanakan oleh manajemen dan 

pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak IBM sebagai vendor. Penerapan 

sistem ERP dimulai pada akhir tahun 2012 menggunakan SAP R/3 hingga akhir 

tahun 2014. Pertimbangan untuk menerapkan ERP pada perusahaan lebih didasari 

karena ERP dianggap sebagai sistem yang paling efektif untuk mendukung tujuan 

bisnis perusahaan, terlepas dari kendala dari hardware, software dan human 

resource (Ng dan Ipi 1998). Namun, tidak ada jaminan untuk mengadopsi ERP 

dengan sukses. Panorama Consulting (PC) dalam penelitiannya memaparkan 

bahwa kegagalan penerapan sistem ERP telah meningkat 6% dari tahun 2013 ke 

tahun 2014 (PC 2015). Salah satu alasan kegagalannya dikarenakan desain dan 

implementasi metodologi ERP yang tidak tepat, karena dilakukan dengan fokus 

pada pengembangan produk yang sukses dibanding fokus pada sistem yang sukses 

(Khosla et al. 2000; Usmanij et al. 2012).  

Penerapan ERP pada perusahaan agribisnis kelapa sawit memiliki banyak 

penyesuaian proses bisnis dari hulu ke hilir. Ini merupakan hal yang menarik 

untuk dieavaluasi, karena perusahaan telah berinvestasi menggunakan sistem 

ERP, dengan harapan perbaikan dalam proses bisnis, peningkatan respon 

pelanggan, dan perbaikan bisnis strategis (Li 1999; Umble et al. 2003). Meskipun 

terjadi pertumbuhan dalam implementasi sistem ERP, beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan adanya ketidakpuasan dengan sistem ERP. Banyak 

implementasi ERP gagal memberikan manfaat yang diharapkan perusahaan 

(Holland et al. 1998; Bingi dan Godla 1999; Boo et al. 2008). 

Perencanaan ERP dilakukan dengan seksama untuk memenuhi tujuan 

strategis bisnis yang lebih baik (Ng dan Ipi 1998). Permasalahan utama ERP yang 

merupakan produk technology centred adalah sebagian besar teknologi atau 

proses bisnis berasal dari perspektif sistem desainer daripada perspektif pengguna 

(Khosla et al. 2000). Dalam perspektif ini, pengguna diharapkan untuk 
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menyesuaikan diri dengan keterbatasan dan kelemahan mesin. Saat ini telah 

terjadi pergeseran dari technology-centred approach, menjadi human-centred 

approach. Pada Human-centred approach teknologi atau proses bisnis dirancang 

untuk membuat pekerjaan pengguna menjadi lebih efektif dan memuaskan dengan 

penyesuaian apa yang dibutuhkan oleh pengguna.  

Penelitian ini menganalisis penerapan ERP dalam perspektif human-

centred approach. Tahapan penelitiannya, yaitu  dengan cara pembuatan 

kuesioner, pembobotan jawaban kuesioner denagan analisis deskriptif terhadap 

penerapan ERP yang diadaptasi dari Deming (1986), analisis deskriptif terhadap 

formulasi penerapan ERP yang diadaptasi dari Usmanij et al. (2012), dan evaluasi 

kesuksesan penerapan sistem ERP menggunakan integrasi model Delone dan 

McLean (2003) serta IT Balanced Scorecard. Model integrasi tersebut akan 

dianalisis dengan permodelan persamaan struktural, yakni Structural Equation 

Modelling-Partial Least Square  (Hair et al. 2017). 

Perumusan Masalah 

Kelapa sawit adalah salah satu komoditi yang mampu memberikan 

kontribusinya dalam perekonomian yang berasal dari sub-sektor perkebunan. 

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan 

salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa 

non migas bagi Indonesia. Secara nasional, sektor perkebunan kelapa sawit 

berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013 mencapai 

Rp 175 triliun, penerimaan devisa negara sebesar US$ 37 miliar dari ekspor 

komoditas utama CPO dan menyerap tenaga kerja mencapai 20 juta kepala 

keluarga (BPS 2014). 

Aglomerasi industri kelapa sawit Indonesia telah tumbuh dengan pesat  

sejak dekade 1980-an  tetapi  belum  berkembang  menjadi  sistem agribisnis yang 

kuat (Pahan 2011). TPG memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan 

nilai tambah dan daya saing untuk mencapai produktivitas yang maksimum. Salah 

satu langkah yang diterapkan untuk mencapai hal tersebut adalah penerapan ERP 

(sistem informasi). 

Implementasi ERP memiliki risiko tinggi, oleh karena itu dilakukan 

penelitian penerapan ERP pada TPG. Keberhasilan penerapan ERP dapat 

mendukung peningkatan produktivitas perusahaan dan kegagalan penerapan ERP 

mengakibatkan penurunan inefisiensi perusahaan. Perusahaan perkebunan kelapa 

sawit memiliki dua proses bisnis, proses bisnis secara batch dilakukan di 

perkebunan dan continuous line di pabrik pengolahan kelapa sawit, sehingga 

diperlukan penelitian terhadap penerapan ERP pada TPG. Penelitian yang 

dilakukan untuk menganalisis kesesuaian proses bisnis, kriteria kesuksesan ERP 

(sistem informasi), dan kepuasan pengguna. 

Pertanyaan penelitian yang dikembangkan dalam rangka menganalisis 

penerapan sistem ERP di TPG, adalah : 

1. Bagaimanakah penerapan ERP pada TPG? 

2. Bagaimanakah formulasi penerapan ERP pada TPG? 

3. Apakah penerapan ERP di TPG sudah memenuhi kriteria dari sisi kualitas 

informasi, kualitas sistem, dan kualitas pelayanan? 

4. Bagaimanakah kinerja penerapan ERP pada TPG? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menjawab pertanyaan penelitian yang diturunkan dari 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis deskriptif terhadap penerapan ERP pada TPG. 

2. Melakukan analisis deskriptif terhadap formulasi penerapan ERP pada TPG. 

3. Melakukan evaluasi kesuksesan penerapan ERP pada TPG. 

4. Melakukan pengukuran kinerja terhadap penerapan ERP pada TPG. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan TPG, penelitian ini berfungsi untuk  mengetahui 

status penerapan ERP pada perusahaan, mengetahui formulasi penerapan ERP 

yang tepat pada perusahaan, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi 

penyebab berhasil atau tidaknya sistem ERP pada TPG pada khususnya dan 

perusahaan yang bergerak di industri sawit pada umumnya. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitan pada 

topik manajemen sistem informasi yang akan datang selain melengkapi 

penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

pengembangan wawasan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan 

mengaplikasikan teori manajemen sistem informasi khususnya evaluasi 

penerapan ERP pada perusahaan agribisnis kelapa sawit. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dikaji pada penerapan ERP di Telada Prima Group yang 

mengimplementasikan sistem SAP R/3 dan sistem informasi lain yang saling 

terintegrasi. Studi kasus penelitian ini dilaksanakan pada TPG yang berlokasi 

kebun di Kalimantan Timur, kantor regional di Balikpapan, dan kantor pusat di 

Jakarta Selatan. Responden penelitian ini adalah seluruh pengguna sistem ERP 

dari level jabatan manajerial ke bawah (level operasional). 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

Enterprises Resource Planning (ERP) 

ERP merupakan suatu metode bagi industri dalam mengupayakan proses 

bisnis yang lebih efisien dengan mengintegrasikan proses bisnis dan menjalankan 

bisnis secara elektronik (Magal dan World 2012). ERP juga dapat diartikan 

sebagai sistem informasi yang mengotomatisasikan proses bisnis yang 

berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi perusahaan.  

ERP sebagai suatu aplikasi terintegrasi yang menjadi kerangka untuk 

mengubah dan membantu proses pembangunan fondasi sistem informasi di dalam 

suatu organisasi, baik terimplementasi secara besar maupun bertahap. 

Implementasi dari ERP harus didukung oleh proses BPR yang tepat dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




