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ANALISA FAKTOR KEBERHASILAN TERHADAP
SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

(Study Kasus di TB.Gramedia Kediri)

AHMAD BAGUS SETIAWAN

ABSTRACT

Information plays an important role in the company. ERP Software as a method to
integrate and automate business processes related to aspects of the operation. production
and distribution company.

Implementation of ERP is very influential on the integration and automation of in-
formation that is necessary to identify the factors of service, support and facilities through
a questionnaire and then analyzed so that the ERP can be implemented well in the com-
pany.

A lot of strong evidence that the ERP system implementation projects can not be
completed on time and within budget in place (Parr, Shanks and Darke, 1999) and also
reported in full that many ERP implementations fail (James, 1997). However, this study
indicates that in order to improve the success of ERP implementation, user / user in a
company that is being or has been implementing ERP systems should consider factors
such as Training, Hardware, People, Software, Data, and Network, due to factors such
shown to affect the level of ERP implementation success. Theoretical implications and
suggestions for future research are also described at the end of the study

The research was conducted through a survey of a number of respondents. Of the
factor analysis conducted found that the first factor of 37.297% of variance, the second
factor of 16.977% of variance, and the third factor of 9.93% variance.
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1. Latar Belakang
Makin pesatnya perkembangan tekno-

logi informasi akhir-akhir ini membuat
banyak organisasi dan perusahaan berusa-
ha mengadopsi teknologi informasi yang
terbaru untuk dapat memenangkan per-
saingan. Dalam era persaingan bisnis yang
dinamis dan sangat cepat berubah, teknologi
informasi tidak lagi dipandang sebagai
pelengkap atau pendukung, akan tetapi
sudah menjadi salah satu penentu bagi ke-
suksesan bisnis suatu perusahaan.

Salah satu solusi yang menjadi prima-
dona bisnis pada saat ini adalah paket untuk
mengelola sumber daya perusahaan secara
keseluruhan atau yang umum dikenal
dengan istilah Enterprise Resource Planning
(ERP).ERP mempunyai kemampuan untuk
mengintegrasikan semua proses yang ada
dalam area fungsional perusahaan,antar
departemen,maupun antar lokasi yang
berbeda. Dengan integrasi system ini data
yang tadinya didapat dari system yang
berbeda-beda akan diintegrasikan menjadi
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sistem tunggal dengan format yang standar.
Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan
proses yang terjadi antar fungsi,antar depar-
temen, maupun antar lokasi yang berbeda.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini
diambil dari dokumen dalam bidang ERP
dan mewakili apa yang sudah ditemukan
pengarang sebelumnya yang menjadi faktor
penting untuk keberhasilan dalam menerap-
kan suatu sistem ERP ke dalam suatu organi-
sasi.

Dengan latar belakang tersebut, maka
penelitian ini dilakukan untuk menganalisa
faktor-faktor keberhasilan terhadap Sistem
Enterprise Resource Planning (ERP) Di
Gramedia Kediri.

2. Rumusan Masalah
Dari hasil identifikasi masalah diatas,

maka dalam penelitian ini ditemukan ru-
musan masalah yang harus diketahui yaitu
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penen-
tu keberhasilan terhadap Sistem Enterprise
Resource Planning (ERP) di Gramedia Kediri?

3. Variabel dan Definisi Operasional
Variabel
Variabel yang dimaksud disini adalah

faktor atau alasan yang mempengaruhi
keberhasilan sistem Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) di Gramedia Kediri Variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
• Pelatihan
• Manusia
• Perangkat keras
• Perangkat Lunak
• Data
• Jaringan

4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

memperoleh dan mengumpulkan data yang
relevan dengan permasalahan yang akan
diteliti, sebagai latihan untuk studi banding

antara hal-hal yang telah dipelajari selama
bangku kuliah, dengan kegiatan yang
dilakukan dilapangan serta memberikan
gambaran tentang faktor–faktor keberhasilan
Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) di
PT Gramedia Media Asri khususnya di
Gramedia Kediri

Sehingga tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah:
1. faktor-faktor apa saja yang menjadi pe-

nentu keberhasilan terhadap Sistem Enter-
prise Resource Planning (ERP) di Gra-
media Kediri?

5. Uji Validitas
Validitas adalah ukuran yang menun-

jukkan tingkat kevalidan atau kesahihan
suatu alat ukur/instrumen. Suatu alat ins-
trumen dikatakan valid, apabila mampu
mengukur apa yang diinginkan. Atau dapat
dikatakan bahwa alat ukur/instrumen dapat
memperoleh data yang tepat dari variabel–
variabel yang diteliti (Simamora, 2002).

Validitas terdapat beberapa macam yaitu
validitas konstruk (construct validity),
validitas isi (content validity), validitas pre-
diktif (predictive validity), validitas eksternal
(external validity), validitas rupa (face valid-
ity). Dalam hal ini digunakan validitas kons-
truk dengan me-nganalisa hal–hal apa saja
yang menjadi unsur suatu konstruk. Jika alat
ukur berbentuk skala, maka akan dicari skala
tersebut yang dapat memberikan informasi.
Secara empirik apakah instrumen sudah
sesuai dengan teori yang menjadi landasan
penelitian, dilakukan perhitungan korelasi
antara masing–masing pernyataan dengan
skor total menggunakan rumus korelasi prod-
uct moment.

Statistik Uji:
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Dimana:
Xi = skor untuk tiap pertanyaan, i = 1, 2,.., n
 Yi = skor total, i = 1, 2,..., n
 n = banyaknya responden

Hipotesis yang digunakan untuk pe-
ngujian validitas adalah sebagai berikut:
H0 : Variabel tidak mengukur aspek yang

sama
H1 : Variabel mengukur aspek yang sama

Titik kritis:
Jika nilai r lebih besar dari titik kritis

untuk taraf signifikansi 5%, maka H0 ditolak.
Artinya ada indikator variabel pengamatan
memenuhi syarat validitas kuisioner.

Variabel indikator dikatakan valid jika
nilai r (korelasi) signifikan pada taraf nyata
α. Uji signifikansi nilai r (korelasi) tersebut
dapat dilakukan dengan menggunakan uji-
t, dengan cara merubah nilai r (korelasi) ke
dalam nilai thitung melalui rumus di bawah ini.

Dengan hipotesis statistik sebagai
berikut:
H0 : korelasi tidak signifikan (ρ = 0)
H1 : korelasi signifikan (ρ ≠ 0)

Titik kritis:
Jika nilai t lebih besar dari ta/2,n-2 maka

H0 ditolak. Artinya variabel indikator
pengamatan memenuhi syarat validitas
kuisioner (korelasi signifikan pada tingkat
taraf nyata sebesar α).

6. Uji Realibitas
Reliabilitas adalah suatu indeks yang

menunjukkan kon-sistensi suatu alat ukur/
instrumen dalam mengukur aspek yang
sama (Umar, 2003) dan dapat dipercaya
atau diandalkan (Singarimbun, 1989). Bila
sebuah alat ukur digunakan dua kali atau
lebih untuk mengukur aspek yang sama dan

hasil pengukuran bersifat konsisten, maka
alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel.
Jadi, jika validitas menunjukkan kebenaran
alat ukur, maka reliabilitas menunjukkan
kehandalan alat ukur tersebut.

Menurut (Umar, 2003), ada beberapa
teknik pengukuran reliabilitas. Diantaranya
adalah:
• Rumus Test-Retest
• Rumus Spearman-Brown
• Rumus K-R 20
• Rumus K-R 21
• Rumus Observasi
• Rumus Cronbach’s Alpha

Pada penelitian ini digunakan uji
reliabilitas internal dengan menggunakan
Cronbach’s Alpha, karena alat data menggu-
nakan skala likert dari 1-5 (Umar, 2003):

Hipotesis yang digunakan untuk uji
keandalan ini adalah:
H0 : Hasil pengukuran tidak konsisten
H1 : Hasil pengukuran konsisten

Nilai reabilitas yang diperoleh kemu-
dian dibandingkan dengan nilai alpha
cronbach yaitu sebesar 0,7 [J. Reynaldo A
Santos, 1999]. Jika αc > 0,7 maka dapat
disimpulkan bahwa hasil pengukuran
konsisten atau reliabel.

7. Analisis Faktor
Dalam studi perilaku dan sosial, peneliti

membutuhkan pengembangan pengukuran
untuk bermacam-macam variabel yang
tidak dapat diukur secara langsung, seperti
tingkah laku, pendapat, intelegensi, person-
ality dan lain-lain. Faktor analisis adalah
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metode yang dapat digunakan untuk pengu-
kuran semacam itu. (Subash Sharma, 1996).

Tujuan dari analisis faktor adalah untuk
menggambarkan hubungan-hubungan
kovarian antara beberapa variabel yang men-
dasari tetapi tidak teramati, kuantitas random
yang disebut faktor, (Johnson &Wichern,
2002). Vektor random teramati X dengan p
komponen, memiliki rata-rata μμμμμ dan matrik
kovarian. Model analisis faktor adalah sebagai
berikut:

Atau dapat ditulis dalam notasi matrik
sebagai berikut:

Bagian dari varian variabel ke – i dari m
common faktor disebut komunalitas ke – i
yang merupakan jumlah kuadrat dari load-
ing variabel ke – i pada m common faktor
(Johnson &Wichern, 2002), dengan rumus:

Tujuan analisis faktor adalah menggu-
nakan matriks korelasi hitungan untuk 1.)
Mengidentifikasi jumlah terkecil dari faktor
umum (yaitu model faktor yang paling
parsimoni) yang mempunyai penjelasan ter-
baik atau menghubungkan korelasi diantara
variabel indikator. 2.) Mengidentifikasi,
melalui faktor rotasi, solusi faktor yang paling
masuk akal. 3.) Estimasi bentuk dan struktur
loading, komunality dan varian unik dari
indikator. 4.) Intrepretasi dari faktor umum.
5.) Jika perlu, dilakukan estimasi faktor skor.
(Subash Sharma, 1996).

8. Hipotesis
Berdasarkan pengkajian dari uraian

pada latar belakang, serta permasalahan,
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah
adanya faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap keberhasilan sistem enterprise re-
source planing di Tb.Gramedia Kediri.

9. Deskripsi Populasi dan Penentuan
Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah

karyawan aktif di TB.Gramedia Kediri Yaitu:
Store Manager, Sales Superitendent, Kasir
Besar, Administrasi, EDP Support, Gudang,
Labeler, ME/RT, Kasir, Store Assosiate, dan
Access Control.

Data jumlah karyawan aktif di tiap-tiap
bagian di peroleh dengan wawancara lang-
sung dengan tugas masing-masing, yaitu
data karyawan yang menggunakan Sistem
Enterprise Resource Planning (ERP).

Pengumpulan data penelitian dilak-
sanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan
Oktober sampai November 2011. Adapun
teknik sampling yang digunakan adalah
sampel total atau sensus, (Husaini usman,
1995) mengatakan pengambilan sampel to-
tal atau sensus ini berlaku jika anggota
populasi relatif kecil. Jadi sampel dalam
penelitian ini adalah seluruh populasi yang
berjumlah 27 orang, dimana subyek dari po-
pulasi mempunyai kesempatan yang sama.

10. Metode Analisa Data
Adapun langkah-langkah dalam pene-

litian ini adalah sebagai berikut:
1. Menyusun kuisioner sebagai alat atau ins-

trumen penelitian.
2. Survey pendahuluan, dimaksudkan

untuk mengetahui kondisi lapangan dan
hasil survey pendahuluan dapat diguna-
kan sebagai dasar dalam menentukan
jumlah sampel sebenarnya dalam pene-
litian ini.
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3. Uji Validasi dan Reabilitas
Menguji Validitas dan reabilitas kuisioner,
agar dapat mengukur variabel-variabel
penelitian dengan valid dan reliabel.
Dalam hal ini variabel-variabel Faktor-
faktor yang keberhasilan Sistem Enter-
prise Resource Planning (ERP) diuji vali-
ditas dan reliabilitasnya. Dimana meliputi
pengaruh pelatihan, manusia, perangkat
keras, perangkat lunak, data dan ja-
ringan. Setelah instrumen penelitian
kuisioner terbukti valid dan reliabel maka
dilakukan survey kepada sejumlah res-
ponden yang sudah ditentukan berda-
sarkan hasil survey pendahuluan.

4. Analisis Faktor
Digunakan untuk menjelaskan hu-
bungan diantara banyak variabel dalam
bentuk beberapa faktor serta mencari ada
atau tidaknya hubungan antara variabel
yang satu dengan variabel yang lainnya.

11. Uji Validitas
Pengujian validitas ini dilakukan dengan

menghitung korelasi antara skor masing-
masing atribut dengan skor total penyusun
variabel penelitian, dengan menggunakan
rumus teknik korelasi ‘product moment’.
Hipotesis adalah sebagai berikut.
H0 : korelasi tidak signifikan (ρ = 0)
H1 : korelasi signifikan (ρ ≠ 0)

Dapat diketahui bahwa pertanyaan
atau atribut yang memiliki nilai koefisien
validitas (r hitung) yang lebih besar dari r tabel
sebesar 0,23. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa atribut-atribut tersebut valid.

12. Uji Reabilitas
Setelah dilakukan pengujian validitas

terhadap variabel-variabel indikator dari tiap
Variabel yang ada, maka langkah selanjut-
nya dilakukan uji realibilitas. Uji reliabilitas
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat konsistensi alat ukur apabila dilaku-

kan pengukuran secara berulang (berkali-
kali) pada responden yang berbeda. Suatu
alat ukur dikatakan reliabel jika alat ukur
tersebut memberikan hasil yang relatif
konsisten. Jika semakin besar ketidak sesuai-
an penilaian dalam perulangan pengukuran
berarti semakin tinggi pula galat acak dari
proses pengukuran dan makin rendah
keterandalannya. Pengukuran keterandalan
alat ukur ini dilakukan dengan melihat nilai
korelasi alpha cronbach yaitu sebesar 0,7

Berikut ini akan ditampilkan hasil
perhitungan komputer mengenai reliabilitas.

Uji reliabilitas

Karena semua nilai reliabilitas di atas 0,7
maka dapat disimpulkan semua variabel
laten reliabel. Artinya variabel-variabel ter-
sebut akan tetap konsisten jika dilakukan
pengukuran gejala yang sama secara beru-
lang-ulang.

13. Analisa Faktor
Total ketiga faktor akan dapat menje-

laskan 37,297% + 16,977% + 9,93% = 64,204
dari variabilitas ketigapuluh variabel terse-
but. Sedangkan eigenvalues menunjukkan
kepentingan relatif masing-masing faktor
dalam menghitung varians ketigapuluh
variabel yang dianalisis.
• Jumlah angka eigenvalues dari variabel

yang ada adalah sama dengan total
varian, atau 11,189 + 5,093 + 2,979 + 2,324
+ 2,040 + 1,590 + 1,037 + 0,900 + 0,578 +
0,540 + 0,417 + 0,289 + 0,263 + 0,191 +
0,164 + 0,132 + 0,097 + 0,060 + 0,049 +
0,032 + 0,025 +,006 + 0,003 = 30

• Varians faktor pertama
: 11.189 / 30 x 100%: 37,297%

• Varians faktoe kedua
: 5.093 / 30 x 100%: 16,977%

• Varians faktor ketiga
: 2.979 / 30 x 100%: 9,93%
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