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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang, pokok 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan yang 

akan digunakan pada laporan penelitian tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, perusahaan dituntut untuk melakukan segala aktifitas 

nya serba cepat dan tepat. Banyak perusahaan yang berkembang dan melakukan 

ekspansi di berbagai divisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis 

global. Perkembangan ini tentunya diiringi dengan semakin banyak data yang 

direproduksi, baik untuk keperluan perusahaan secara internal maupun dengan 

pihak eksternal. Hal ini akan menjadikan sebuah concern bagi perusahaan, dimana 

semakin banyak data dan informasi yang ada akan menjadi sulit untuk di-manage. 

Menurut Bergstorm et.al (2004), perusahaan dapat mencapai goal nya apabila 

kinerja pada divisi-divisi mereka dapat beroperasi dan berkomunikasi secara 

efisien.  

Cara terbaik untuk menanggapi concern tersebut adalah dengan melakukan 

integrasi terhadap tiap-tiap divisi yang ada. Integrasi yang dimaksud adalah 

melakukan data management terhadap seluruh divisi terkait yang ada pada 

perusahaan. Proses integrasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
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berbasis teknologi informasi / IT. Solusi tepat untuk melakukan data management 

and integration secara komprehensif adalah menggunakan aplikasi ERP atau 

Enterprise Resource Planning. 

ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah applikasi yang 

mengintegrasikan data dan business process dari suatu perusahaan, sehingga dapat 

diolah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Salah satu developer ERP yang ada adalah Oracle® E-business Suite, 

dengan salah satu modul ternamanya, Procure-to-pay. Modul yang terdapat pada 

procure-to-pay mencakup iProcurement, iSupplier Portal, dan Financials, 

procurement contract, dan puchasing. Modul Oracle® ini mengatur dan 

mengintegrasikan sistem procurement pada perusahaan, sehingga informasi yang 

diberikan dapat lebih komprehensif dan up-to-date. Proses procure-to-pay yang 

disediakan oleh Oracle E-Business Suite ditujukan untuk mengatur dan 

memudahkan jalannya proses procurement suatu perusahaan. Survey yang 

dilakukan The Gartner Group mengenai business-to-business procurement 

menjelaskan bahwa hampir 60% pengeluaran perusahaan berasal dari 

procurement. Pentingnya divisi procurement tentunya perlu ditunjang dengan 

sistem ERP agar dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, 

implementasi Oracle iProcurement merupakan langkah yang tepat untuk 

melakukan integrasi data terhadap divisi procurement perusahaan. 

Implementasi iProcurement membutuhkan investasi yang besar. Di sisi lain, 

implementasi ERP ini juga membutuhkan integrasi dan adaptasi antara sistem 

procurement pada perusahaan dengan sistem procurement pada Oracle E-
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Business suite. Implementasi ini juga membutuhkan waktu development yang 

cukup lama. Dengan besarnya investasi biaya, adaptasi dan waktu yang 

dikeluarkan, tentunya perusahaan tersebut menginginkan perubahan signifikan 

dengan mereka mengimplementasi ERP, khususnya ERP Procurement. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil 

implementasi Oracle E-Business suite pada divisi procurement mampu memenuhi 

ekspektasi perusahaan terhadap implementasi Oracle E-Business suite tersebut. 

1.2 Pokok Permasalahan 

Permasalahan yang ada di penelitian ini adalah belum adanya penelitian di 

Indonesia mengenai analisis gap antara hasil dan ekspektasi terhadap 

implementasi ERP procurement dengan Oracle iProcurement R12i. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis gap antara hasil dan 

ekspektasi terhadap implementasi ERP procurement pada perusahaan. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang mengimplementasi 

ERP Procurement minimal 6 bulan. 

2) Modul ERP yang digunakan adalah salah satu modul ERP procurement 

Oracle E-Business Suite 12i  Procure-to-Pay, yaitu iProcurement 
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3) Penelitian dilakukan dalam kurun waktu July 2011 sampai Oktober 2011. 

4) Penelitian dilakukan terhadap 6 perusahaan yang merupakan client 

consultant, yaitu : 

a) telekomunikasi selular 

b) telekomunikasi nasional di Bandung 

c) maskapai penerbangan Indonesia 

d) perusahaan farmasi (Manufaktur) 

e) perusahaan energi negara 

f) industri baut otomotif (Manufaktur) 

5) Penyebaran kuesioner dilakukan dengan bantuan dari rekan-rekan 

consultant, yakni: 

a) tim ERP Ferry Tjendrawan (telekomunikasi) 

b) tim ERP Christian (farmasi) 

c) tim ERP Octovianus Effendy (telekomunikasi) 

d) tim ERP Johannes Surjadi (Manufaktur baut) 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir (TA) ini akan disusun 

ke dalam 6 bab, yaitu: 

BAB I – PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh pabrik. Tujuan penelitian 

akan disertakan dalam bab ini dengan beberapa pembatasan masalah 
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yang ada, baik pembatasan yang dilakukan oleh pabrik maupun oleh 

penyusun laporan. 

 

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan 

dalam proses penyusunan laporan penelitian. Beberapa tinjauan dari 

jurnal berkaitan dengan penelitian akan disertakan. 

 

BAB III – METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang akan 

dilakukan untuk meneliti permasalahan yang ada Penjelasan metode 

penelitian secara diagram alur juga akan disertakan. 

 

BAB IV – PENGOLAHAN KUESIONER 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah metode 

pengumpulan dan pengolahan data terhadap kuesioner pendahuluan 

dan kuesioner inti. Data kuesioner akan digunakan sebagai 

pembanding antara sistem pra implementasi (ekspektasi) dengan 

pasca-implementasi sistem ERP (Hasil). 
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BAB V – ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai data yang sudah diolah pada bab 

sebelumnya. Pada bab ini juga akan disajikan hasil pengolahan gap 

analysis terhadap hasiil implementasi ERP procurement terhadap 

ekspektasi awal pada saat pra-implementasi ERP 

 

BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan 

perhitungan dan analisis. Kesimpulan akan diberikan berdasarkan 

tujuan yang sudah di tetapkan pada bab 1. Selain itu akan diberikan 

juga saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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