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ABSTRAK
Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat perusahaan harus
mengembangkan sistem yang ada sehingga dapat berkembang lebih baik.. PT Yakult
Indonesia persada menerapkan SAP Business One untuk dapat memperoleh data laporan
keuangan yang lebih cepat, dimana terdapat faktor-faktor yang perlu dianalisa dalam
mempengaruhi keberhasilanya adalah faktor Manajemen/Organisasi), Proses,
Teknologi, Data, People. Dimana dalam setiap variabel terdapat indikator-indikator
untuk mendukung variabel tersebut dalam menentukan variabel yang berpengaruh
terhadap keberhasilan sistem baru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang paling
berpengaruh terhadap implementasi SAP Business One. Data penelitian didapatkan dari
hasil pembagian 31 kuesioner kepada user yang berperan dalam implementasi sistem
tersebut Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji F, dan uji t.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor berpengaruh secara
simultan terhadap kecepatan keberhasilan implementasi SAP Business One, Sedangkan
faktor yang berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan implementasi SAP
Business One adalah Manajemen/Organisasi, Teknologi, Data.
Kata Kunci: Analisis Faktor, Pengaruh, SAP Busimess One

ABSTRACT
The development of the company that made the company should develop the
existing system so that it can develop better. PT Yakult Indonesia persada implement
SAP Business One can obtain data for financial reports more quickly, where there are
factors that need to be analyzed of factor in influencing of the succes implementation is
a Organization, Process, Technology, Data, People. Where in each variable are
indicators to support the variable in determining the variables that affect the success of
the new system.
The purpose of this study was to determine what factors most influence on the
implementation of SAP Business One. The research data obtained from the division of
31 questionnaires to users who play a role in the implementation of the system This
study uses multiple regression analysis, F test and t test
The results of this study indicate that all influential factors simultaneously to
speed the successful implementation of SAP Business One, While the factors that
influence a partial response to the successful implementation of SAP Business One is a
Organization, Technology, Data.
Keywords: Factor Analyze, Impact, SAP Busimess One

PENDAHULUAN
Persaingan yang semakin ketat antar perusahaan dan keinginan manajemen
untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menuntut suatu perusahaan untuk dapat
meningkatkan kualitas sistem yang digunakan. Salah satunya adalah tersedianya data
yang terintegrasi sehingga didapatkan informasi dengan cepat yang dibutuhkan oleh
pengambil keputusan.
Sistem yang tidak terintegrasi membuat sistem kerja lebih lama karena tidak
terintegrasinya setiap departemen di perusahaan, dimana antar departemen tidak dapat
mengirimkan langsung hasil kerjanya ke departemen selanjutnya. Setiap hasil proses
harus dilakukan print terlebih dahulu, baru dilakukan pengiriman ke departemen
selanjutnya.
Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi yang
diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang berperan
mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek
operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan (Wikipidea, 2010).
Penerapan ERP tidak terlepas dari timbulnya permasalahaan baik yang disebabkan oleh
faktor internal dan eksternal sehingga perlu dilakukan analisis implementasi ERP. Sukses
atau tidaknya penerapan suatu sistem baru adalah hasil dari suatu strategi dan usaha, tidak
datang dengan kebetulan. sukses dalam meng 'Go Live' ERP juga perlu strategi dan
usaha, dimana perlu memperhatikan Critical Succes Factor (CSF), Business Proses
Engineering (BPR), Change Management serta hal-hal lainya untuk
mengimplementasikan sebuah ERP.

Saat ini PT Yakult Indonesia Persada menggunakan sistem yang berbeda antar
bagian, dimana untuk bagian Accounting mengunakan software MAS Accounting,
bagian A/R menggunakan program IDS, dan untuk bagian Treasury dan Billing
menggunakan program yang dibuat sendiri oleh bagian IT menggunakan Visual basic 6
dan Ms.Acces.
Dengan semakin berkembangnya perusahaan dengan perluasan kantor cabang
dan center di seluruh Indonesia serta perkembangan penjualan yang terus meningkat,
maka perusahaan berusaha mengganti sistem yang lama dengan sistem baru yang
terintegrasi yaitu System Application and Product in Data Processing (SAP) Business
One. PT Yakult Indonesia Persada berusaha menerapkan sistem yang paling dasar
dalam implementasi SAP, dikarenakan saat ini SAP Business One adalah yang paling
sesuai dari segi biaya dan kebutuhan perusahaan.
Berubahnya sistem lama dengan implementasi SAP Business One, maka
diperlukan proses dalam melakukan implementasi tersebut agar dapat berjalan dengan
baik dan tidak adanya masalah lagi dalam implementasi tersebut. Untuk mendukung
keberhasilan tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem baru
dan mengenai perubahan sistem kerja di perusahaan perlu dianalisa, agar didapatkan
prioritas mengenai faktor apa yang paling berpengaruh dan bagaimana penerapannya
agar dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan perusahaan terhadap
implementasi SAP Business One tersebut.
TINJAUAN PUSTAKA
Sistem informasi yang saat ini sedang berkembang adalah Enterprise Resource
Planning (ERP). ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahan
manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses
bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di
perusahaan bersangkutan (Wikipedia).
Sistem ERP sendiri “merupakan sistem informasi berorientasi akuntansi
(accounting-oriented information system) untuk mengidentifikasi dan merencanakan
sumber-sumber daya lingkup perusahaan yang dibutuhkan guna memenuhi pesanan
pelanggan (customer order)”. Dykstra dan Cornelison (1998) dalam Vincent G.(2001)
SAP adalah sebuah Package Software ERP yang dikembangkan untuk
mendukung sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih
efisien dan efektif. SAP merupakan salah satu dari 4 penyedia software terbesar di dunia
selain Microsoft, Oracle, dan Computer Associates International. Perusahaan ini
didirikan tahun 1972 di Walldorf, Jerman. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan
yang menghabiskan porsi yang besar dari pendapatannya dalam bidang riset dan
pengembangan. Terdapat 3 jenis produk SAP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
dan luasnya usaha perusahaan tersebut, yaitu :

my SAP ERP
my SAP All in One

SAP Business One
Gambar 1. Tingkatan SAP (Sumber : SAP Overview)
mySAP ERP merupakan tingkatan teritinggi dalam produk SAP karena memiliki
semua komponen dari fungsi bisnis suatu perusahaan. mySAP ERP merupakan suatu
keharusan untuk setiap perusahaan besar menggunakannya agar proses bisnis suatu
perusahaan dapat terintegrasi. mySAP ERP memungkinkan perusahaan untuk
mendapatkan kontrol yang lebih baik dari lingkungan administrasi dan operasi serta
meningkatkan
efisiensi
dan
profitabilitas.
mySAP ERP dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat melaksanakan
fungsi bisnis yang mereka butuhkan, sehingga menyederhanakan upgrade dan
mengurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Sedangkan mySAP All in one
digunakan oleh perusahaan menengah dan merupakan prepackaged dari mySAP ERP
yang disesuaikan dengan spesifikasi industrinya ditambah dengan tools serta
penyesuaian metodologi untuk mendapatkan biaya yang lebih efisien dan efektif.
Untuk SAP Business One yang saat ini digunakan oleh PT Yakult Indonesia
Persada merupakan produk SAP yang didesain untuk perusahaan skala kecil dan
menengah yang mampu memberikan solusi manajemen informasi terintegrasi, mulai
dari transaksi bisnis, pelaporan dan dokumentasi seluruh informasi bisnis dalam
perusahaan secara real time . SAP Business One merupakan solusi sederhana namun
kuat, dan lengkap baik operasi bisnis dan aktivitas. SAP Business One merupakan
Produk SAP dengan biaya terendah dan dapat diimplentasikan dalam beberapa hari
serta dengan mudah dilakukan maintain.
Faktor Keberhasilan Implementasi ERP
Dalam Implementasi ERP dalam penulisan ini berarti SAP Business One
terdapat faktor kritis yang harus diperhatikan sehingga sistem baru tersebut dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan pengguna tetapi banyak implementasi
membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih mahal daripada yang diperlukan untuk
mencapai tingkat keberhasilan tertentu, faktor krisis tersebut biasa disebut dengan
Critical Succes Factor (CSF) dimana perusahaan harus memperhatikan aspek-aspek
yang berhubungan dengan implementasi SAP. CSF merupakan suatu parameter
pengukuran dalam mengukur kinerja dari suatu fungsi SAP dalam perusahaan. Dalam
penulisan ini, faktor kesuksesan SAP dibagi menjadi 5 kelompok yaitu :

Organisasi
Implementasi suatu system baru diperlukan kepemimpinan yang kuat, komitmen
dan partisipasi top management. Dukungan manajemen puncak adalah salah satu faktor
paling signifikan menentukan keberhasilan implementasi ERP dalam suatu organisasi.
Hubungannya dibuktikan dengan fakta yang disebutkan di hampir semua sumber
literatur menganalisis faktor penentu keberhasilan Implementasi ERP. Ketika level
eksekutif perusahaan membentuk key user project tim SAP, mereka memberikan analisa
dan pemikiran tentang bisnis proses. Indikator yang akan diukur pada top management
organisasi.
Proses
Perusahaan menciptakan sebuah wadah untuk berbagi pengetahuan tentang
Product, best practice, business process reengineering (BPR) dan proyek SAP. Hal ini
diperlukan agar orang-orang yang bertanggung jawab pada proyek ini (Key User)
mengetahui dan memahami tentang proses integrasi bisnis proses pada seluruh bagian
dan fungsinya pada perusahaan.
Teknologi
Dalam Sistem ERP, faktor teknologi tentu saja menjadi faktor yang cukup
penting. Meliputi infrastruktur Hardware dan Software.
Data
Merupakan data proses implementasi dan data apa yang dibutuhkan oleh
manajemen perusahaan agar memudahkan dalam mengambil suatu keputusan. Indikator
terhadap data manajemen SAP adalah struktur data, maintence data dan integrity data
serta akurasi dari data tersebut.
People
Merupakan konsultan dan End-User dalam implementasi SAP, yaitu bagaimana
profesionalisme konsultan yang berpengaruh meliputi kemampuan teknis, kemampuan
analisa dan pengalaman pada proyek sejenis.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jumlah User SAP terdapat 52 orang maka penentuan
sampel dengan perhitungan menurut table krecjie, yaitu hubungan antara
jumlah populasi dan jumlah sampel pada tingkat kesalahan 5% (Sugiyono.
2000:64). Dari Tabel Krecjie dari Populasi 55 diperoleh sampel minimal 25
User SAP dan ditetapkan 31 User SAP. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat PT
Yakult Indonesia Persada. variable independen dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. Variabel Independent
Variabel

Faktor-Faktor (X)

X1

Manajemen

X1_1

Komitmen Manajemen

X1_2

Keterlibatan Manajemen

X1_3

Kemampuan Manajemen Proyek

X1_4

Project Team Selection(Pemilihan Tim SAP)

X1_5

Role & Responsibilty

X2

Proses

X2_1

Integrasi Sistem

X2_2

Business Proccess Reengineering (Mendesain Kembali
Proses Bisnis)

X3

Teknologi

X3_1

Hardware

X3_2

Software

X4

Data

X4_1

Integrasi & Maintanance data

X4_2

Struktur Data

X4_3

Akurasi Data

X5

People

X5_1

Kemampuan User

X5_2

Pelatihan Sistem yang sesuai kebutuhan

X5_3

Keterlibatan Karyawan Dalam Proyek

X5_4

Kemampuan Konsultan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji validitas dan realibilitas dalam
tahap awal agar penelitian dapat dilakukan sesuai tujuan awal penelitian. Selanjutnya
adalah dengan analisis faktor untuk dapat mereduksi instrumen dalam variabel yang
akan diteliti dengan Confirmatory Factor Analyze. Selanjutnya dilakukan uji asumsi
klasik untuk mengetahui normalitas data dan apakah data terbebas dari multikolinieritas,
autokorelasi dan heterokedastisitas. Bila data dapat dilakukan analisis lebih lanjut, maka
dibuat model regresi yang digunakan adalah :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5
Dimana :
Y = Keberhasilan Implementasi SAP Business One
a = Konstanta
X1 = Organisasi
X2 = Proses
X3 = Data
X4 = Teknologi
X5 = People
Selanjutnya dilakukan uji Annova dan uji t untuk mengetahui hubungan secara
simultan dan parsial.
HASIL PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan kepada
responden di PT Yakult Indonesia Persada, penulis melakukan analisa terhadap hasil
kuesioner tersebut, dimana tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan uji
validitas dan realibilitas. Didapat hasil nilai Cronbach Alpha sebesar 0,897 dan nilai
validitas diatas 0,3 sehingga dapat dilakukan uji berikutnya.
Selanjutnya adalah dengan melakukan analisis faktor dimana pengujian
seluruh matrik korelasi diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity dan uji
kecukupan sampel (Measure Sampling Adequacy/MSA). Pengujian ini dilakukan
hingga tidak ada lagi instrumenvariabel yang memiliki nilai < 0,05. Setelah dilakukan
penyaringan terhadap keseluruhan indikator , hingga didapat indikator-indikiator yang
memenuhi syarat untuk dianalisis. Proses selanjutnya merupakan proses inti dari
analisis faktor, yaitu melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan variabel/indikator
(Santoso, 2010:69). Proses ini dilakukan dengan menggunakan metode Principal
Component Analysis (PCA). Tahap terakhir dari analisis faktor adalah factor loading
atau nilai faktoring. Nilai faktoring menunjukkan besarnya korelasi antara suatu
indikator dengan sebuah faktor (komponen). Dengan menggunakan metode Komponen
Matriks Hasil Proses Rotasi (Rotated Component Matrix) dapat menghasilkan suatu
distribusi variabel/indikator yang lebih jelas dan nyata. besarnya korelasi antar indikator
pada penelitian ini telah melampaui batas minimum yang disyaratkan yaitu 0,5
(Santoso, 2010;85)
Setelah dilakukan analisa terhadap instrumen variabel, selanjutnya adalah
melakukan uji linieritas yaitu melakukan uji Normalitas, Autokorelasi, Multikolinieritas
dan heterokedastisitas. Dari uji normalitas didapat hasil Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) >
0.05. Uji Multikolinearitas didapat nilai VIF < 10, uji autokorelasi menunjukan nilai
Durbin Watson 2,234 dan uji Heterokedastisitas yang tidak berpola, titik-titik data
menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 serta tidak mengumpul hanya di

atas atau di bawah saja. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda
terbebas dari asumsi klasik heterokedastisitas.
Setelah tahap awal analisa dilakukan, selanjutnya adalah melakukan uji Annova
untuk mengetahui hubungan secara simultan dimana didapat hasil sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil perhitungan uji F
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

11.570

5

2.314

Residual

11.527

25

.461

Total

23.097

30

F
5.019

Sig.
.003a

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, x1, X4
b. Dependent Variable: Y

diperoleh nilai Fhitung sebesar 5,019 dan Ftabel (F0,05(5;31) sebesar 2,74 hal ini
berarti Fhitung > Ftabel dengan tingkat signifikan F sebesar 0,003 yang berarti dibawah
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel X1(Manajemen/Organisasi),
X2(Proses), X3(Teknologi), X4(Data), X5(People), sebagai variabel independen
terhadap keberhasilan SAP Business One sebagai variabel dependen Y(Keberhasilan
implementasi SAP Business One). Setelah melakukan perhitungan diatas selanjutnya
adalah melihat bagaimana arah hubungan antara varibel independen dengan variabel
dependen. Pada uji ini akan diketahui apakah masing-masing variabel independen
berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen
apabila nilai variabel indepeden mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Sementara itu persamaan regresi yang dihasilkan adalah :
Y = 0,616 - 0,003X1 + 0,038X2 + 0,217X3 + 0,195X4 – 0,080X5
Uji berikutnya yang akan dilakukan adalah uji t untuk mengetahui apakah ada
varabel-variabel independen dalam model penelitian ini secara individual mampu
menjelaskan variabel dependen. Dibawah ini adalah hasil uji t:
Tabel 3. Uji t
Variabel

T

Sig.

X1

3,036

0.005

X2

1,222

0,231

X3

4,498

0,000

X4

4,629

0,000

X5

1,517

0,140

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa faktor-faktor yang paling
berpengaruh adalah organisasi (X1), Teknologi(X3), Data (X4) dalam implementasi
ERP. Kompleksitas proyek SAP Business One di PT Yakult Indonesia Persada
membutuhkan perencanaan metode yang luas dan manajemen tertimbang, karena Setiap
diusulkan perubahan harus dievaluasi terhadap manfaat bisnis dan sejauh apa dapat
diimplementasikan pada fase selanjutnya. Pengetahuan, pengerjaan, kemampuan dan
kecakapan dari manajer proyek dipandang sebagai faktor kunci menentukan
keberhasilan implementasi ERP atau kegagalan (Trepper, 1999; Akkermans & Helden,
2002 dalam Arnoldina P, 2010 ). Tindakan pencegahan terhadap permasalahan yang
ditimbulkan adalah dengan menentukan seseorang yang menguasai sistem atau alur dari
awal hingga akhir proses pembuatan laporan keuangan PT Yakult Indonesia Persada.
Teknologi (X3) merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengaruh
kecepatan perolehan data dan laporan keuangan di PT Yakult Indonesia Persada.
Hardware merupakan kebutuhan dasar dalam intalasi sistem baru dimana dibutuhkan
komputer,jaringan dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan sistem baru dalam hal
ini SAP Business One. Ketika suatu masalah kecil timbul dari hardware, maka ktika itu
pula akan terhambatnya data masuk untuk mengolah laporan keuangan. Data dari
cabang setiap hari masuk ke sistem kantor pusat, ketika terjadi masalah dalam hardware
maka kantor pusat pun akan terhambat untuk menganalisa data yang akan diolah
menjadi laporan keuangan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap
permasalahan yang ditimbulkan oleh hardware adalah dengan pengawasan yang teratur
terhadap semua alat-alat yang berhubungan dalam satu kesatuan sistem. Software
merupakan faktor utama dalam keberhasilan SAP karena Perusahaan dengan
infrastruktur TI yang rendah sebelum implementasi sistem ERP, kemungkinan besar
tidak dapat menggunakan system baru secara optimal. (Feybi A.G, dkk. 2011).
Tindakan pencegahan terhadap permasalahan software adalah dengan persiapan
software yang dapat mendukung keberhasilan SAP Business One secara baik.
Sementara itu Data(X4) merupakan sinkronisasi content dari berbagai basisdata,
masalah utamanya adalah penyatuan skema antar data (Subroto, 2006). Sementara itu
struktur data yang baik diperlukan untuk bagaimana cara penyimpanan, penyusunan dan
pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat
digunakan secara efisien. Jika tidak dapat menjadi satu kesatuan yang baik akan
mengakibatkan data yang dihasilkan menjadi kurang tepat. Tindakan pencegahan
terhadap permasalahan data adalah control terhadap setiap sinkronisasi data. Sedangkan
variabel Proses(X2) dan People(X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
keberhasilan implementasi SAP Business One.
Sistem informasi ERP (SAP Business One) merupakan suatu sistem informasi
yang berasal dari suatu vendor untuk melakukan implementasi pada perusahaan. PT
Yakult Indonesia Persada berusaha menerapkan SAP Business One untuk meningkatkan
kecepatan perolehan data laporan keuangan, faktor yang paling berpengaruh adalah
manajemen/organisasi (X1), yang berhubungan dalam planning awal implementasi SAP
Business One. Sementara itu teknologi(X3), data (X4) merupakan kebutuhan dasar
dalam intalasi sistem baru dimana dibutuhkan komputer, jaringan agar sistem baru dapat
maksimal dalam implementasinya dan pengolahan data yang cepat dan akurat sesuai
dengan kebutuhan manajemen.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Faktor-faktor yang berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan
implementasi SAP Business One adalah variabel X1(Manajemen/Organisasi),
X2(Proses), X3(Teknologi), X4(Data), X5(People).
2. Faktor-faktor yang berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan
implementasi SAP Business One adalah variabel X1(Manajemen/Organisasi),
X3(Teknologi), X4(Data) yang disebabkan karena kemampuan manajemen
menentukan dasar perencanaan sistem dan harus dengan dukungan teknologi
serta integrasi & Maintenance data yang tepat sehingga membuat sistem baru
berjalan dengan baik.
Saran
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis bermaksud
memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi perusahaan agar lebih dapat memperhatikan faktor dasar dalam setiap
pengembangan sistem dimana pemilihan manajemen proyek yang akan
membangun sistem tersebut dan kualitas hardware, software, integrasi &
maintenance data sebagai perhatian utama dalam pembuatan sistem baru tanpa
mengabaikan factor-faktor lainnya.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian dengan
objek yang berbeda dan faktor-faktor lainnya, dimana dalam implementasi SAP
di setiap perusahaan akan memiliki faktor yang berbeda dalam keberhasilan
implementasi SAP.
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