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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kegiatan 

bisnis pada perusahaan. Teknologi Informasi digunakan perusahaan sebagai salah 

satu sarana untuk memajukan kualitas pelayanan penggunanya untuk dapat 

memudahkan menyelesaikan persoalan-persoalan ataupun membantu dalam 

pengambilan keputusan pada perusahaan. Pada masa kini, perkembangan teknologi 

informasi semakin meluas ke berbagai bidang (Abdillah, 2007). Sehingga 

penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk membantu mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dari sebuah perusahaan. Faktor pengguna merupakan faktor 

yang berperan penting dalam keberhasilan penerapan teknologi informasi. 

Kesiapan pengguna untuk menerima teknologi tersebut mempunyai pengaruh besar 

dalam menentukan sukses atau tidaknya penerapan teknologi tersebut.  

Menurut Hartanto (2007) penyebab kegagalan teknologi sistem informasi 

terletak pada aspek keperilakuannya (behavioral). Manusia adalah pengguna suatu 

teknologi yang berperilaku tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga manusia 

sebagai pengguna teknologi dijadikan sebagai faktor penentu dalam keberhasilan 

penerapan teknologi informasi (Nasution, 2004). Disamping itu, masih sedikit 

software development maupun programmer yang melakukan analisis sistem 

informasi. Analisis sistem informasi dibutuhkan guna mengetahui sejauh mana 

sistem informasi tersebut dapat diterima oleh pengguna dan dapat memberikan 

saran pengembangan lebih lanjut. Menurut Kristanto (2003), analisis sistem untuk 

memperbaiki suatu sistem informasi yang melewati proses akumulasi kondisi 

ataupun peristiwa kemudian menggambarkan kenyataan tersebut. 

Keberadaan Electronic Government merupakan salah satu bukti 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu badan usaha milik 

pemerintah yang memiliki fungsi pelayanan publik, Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang menerapkan beberapa aplikasi, diantaranya aplikasi Work 

Order Android (Wondroid).
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Work Order adalah surat perintah kerja yang diberikan oleh atasan kepada 

pelaksana untuk diselesaikan. Pada awalnya pembuatan dan pendistribusian surat 

perintah kerja di PDAM Kota Malang dilakukan secara manual. Petugas harus 

membuat surat perintah kerja dan mendistribusikan kepada pelaksana pekerjaan 

satu persatu. Sehingga membutuhkan waktu yang lama dan mengurangi efektifitas 

pekerjaan. Menanggapi hal tersebut, untuk lebih mempermudah proses pembuatan 

dan pendistribusian surat perintah kerja, bidang Sistem Informasi Manajemen 

membangun Aplikasi Work Order Android.  

Aplikasi Work Order Android (Wondroid) sejak tahun 2012 digunakan 

dalam proses pembuatan dan pendistribusian surat perintah kerja. Petugas 

pelaksana pekerjaan secara langsung akan mendapatkan pemberitahuan perintah 

pekerjaan melalui perangkat android mereka. Perintah pekerjaan tersebut telah 

dilengkapi lokasi dan waktu pelaksanaan. Pelaksana pekerjaan pada saat melakukan 

realisasi di lapangan, fitur GPS harus aktif agar dapat dipastikan benar-benar 

melaksanakan pekerjaan. Sebagai bukti realisasi, petugas harus mengambil foto 

pekerjaan saat sebelum diperbaiki, proses perbaikan dan sesudah diperbaiki. 

Apabila tidak menggunakan aplikasi Wondroid, maka pengguna yang bertugas di 

lapangan tidak dapat melakukan realisasi pekerjaan. Mengingat hanya aplikasi 

Wondroid yang dapat melaksanakan realisasi pekerjaan. 

Penerapan suatu sistem informasi maupun aplikasi berhubungan dengan 

penerimaan pengguna. Sejauh mana pengguna dapat menerima dan memahami 

sebuah aplikasi merupakan hal penting sehingga tingkat keberhasilan dari aplikasi 

dapat diketahui [21]. Penerapan sebuah aplikasi tak dapat lepas dari suatu kendala. 

Terdapat dua kendala pada saat diterapkannya Wondroid, yaitu kendala pada sisi 

sinyal atau jaringan dan pada sisi pengguna. Pada sisi sinyal atau jaringan dimana 

pada saat aplikasi Wondroid beroperasi di daerah yang belum tercover sinyal, maka 

realisasi pekerjaan otomatis terhalang. Sementara pada sisi user, penerapan 

Wondroid mengalami kesulitan karena sudah pasti user resisten karena mereka 

telah terbiasa dengan cara manual. Namun demi terlaksananya penerapan 

Wondroid, pengguna dituntut harus menggunakan aplikasi Wondroid.  

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan dalam 

suatu organisasi maupun perusahaan ditentukan oleh faktor teknologi (Kimberly 
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dan Rottman dalam Gibson et al, 1996 : 32). Untuk itu salah satu metode yang dapat 

menjelaskan penerimaan pengguna dikembangkan oleh Venkatesh, dkk. [13]. 

Metode tersebut adalah  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT). Metode ini terbukti lebih berhasil dalam menjelaskan hingga 70 persen 

varian pengguna. UTAUT menunjukkan bahwa niat untuk berperilaku (Behavioral 

Intention) dan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi (Use Behavior) 

dipengaruhi oleh persepsi orang-orang terhadap ekspektasi kinerja (Performance 

expectancy), ekspektasi usaha (Effort Expectancy), pengaruh sosial (Social 

Influence) dan kondisi yang membantu (Facilitating Conditions) yang dimoderatori 

oleh jenis kelamin (Gender), usia (Age), pengalaman (Experience) dan 

kesukarelaan (voluntariness). Metode UTAUT dipilih dalam penelitian ini karena 

metode UTAUT merupakan metode yang paling baik dan sesuai dalam 

menjelaskan perilaku penerimaan user terhadap penerapan teknologi maupun 

aplikasi [18]. 

Dalam penelitian ini setelah mengetahui kendala penerapan Wondroid dari 

segi user yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan membahas faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan aplikasi Work Order Android 

(Wondroid) menggunakan metode UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology). Dengan hasil analisis pada penelitian ini, diharapkan pihak PDAM 

Kota Malang khususnya pada bagian Sistem Informasi Manajemen dapat 

menentukan kebijakan pengembangan selanjutnya pada aplikasi Work Order 

Android (Wondroid) agar lebih baik dimasa mendatang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah yang didapat adalah bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penerimaan dan penggunaan aplikasi Work Order Android (Wondroid) 

menggunakan metode UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology). 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada : 

a. Lingkup penelitian ditujukan kepada pegawai aktif yang menggunakan 

aplikasi Work Order Android (Wondroid) pada PDAM Kota Malang; 
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b. Penyebaran kuesioner hanya ditujukan untuk 100 orang pegawai aktif  yang 

menggunakan aplikasi Work Order Android (Wondroid) pada PDAM Kota 

Malang; 

c. Hanya menggunakan empat variabel independen meliputi faktor ekspektasi 

kinerja (Peformance Expectancy), faktor ekspektasi usaha (Effort 

Expectancy), faktor sosial (Social Influence), faktor kondisi yang 

memfasilitasi (Facilitating Condition) dan variabel dependen meliputi niat 

berperilaku (Behavioral Intention), perilaku pengguna (Use Behavior); 

d. Variabel moderator meliputi Gender, Age, Experience dan Voluntariness of 

Use tidak digunakan dalam penelitian ini. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan 

aplikasi Work Order Android (Wondroid) menggunakan metode UTAUT (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian, penelitian ini sekurang-kurangnya 

diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu : 

a. Manfaat teoritis, dapat mengetahui keterkaitan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan dan penggunaan pada aplikasi Work Order 

Android (Wondroid) pada persepsi pengguna. 

b. Manfaat praktis, dapat memberikan saran bagi PDAM Kota Malang 

khusunya pada bagian Sistem Informasi Manajemen tentang faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi Work Order Android 

(Wondroid). 

1.6  Metodologi Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dari proses awal sampai akhir dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 
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1.6.1 Studi Pustaka 

1.6.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan literatur 

sebagai referensinya. Tujuan dilaksanakan studi literatur adalah sebagai sumber 

informasi dan pembanding pada penelitian yang akan dibuat. Sumber-sumber yang 

dapat dijadikan studi literatur antara lain buku, jurnal dan artikel terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

1.6.1.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

 Kajian penelitian terdahulu memuat isi bahasan pustaka dengan masalah 

penelitian yang terkait, berupa kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan (Supriyanto, 2017 : 72). 

1.6.2 Pengumpulan Data Awal (Observasi dan Wawancara) 

Dalam tahap ini dilakukan peninjauan langsung pada PDAM Kota Malang 

yang telah dimulai. Peninjauan tersebut dilakukan dengan mengajukan 15 butir 

pertanyaan wawancara kepada Kepala Pusat Sistem Informasi Manajemen. Hasil 

yang didapat berupa informasi berupa cara kerja aplikasi Wondroid (Work Order 

Android), fitur-fitur aplikasi Wondroid (Work Order Android), dan jumlah 

pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. 

1.6.3 Identifikasi dan Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mencari informasi mengenai masalah yang 

ada pada aplikasi Wondroid (Work Order Android). Hasil dari wawancara tersebut 

didapatkan informasi bahwa belum adanya penelitian yang membahas tentang 

pengukuran hasil evaluasi sejauh mana user acceptance menggunakan aplikasi 

Wondroid (Work Order Android)  hingga dapat mengetahui tingkat kesuksesan 

aplikasi tersebut. 

1.6.4 Penentuan Variabel Penelitian 

Pada tahap ini akan dijelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian 

yaitu variabel dependepen dan variabel independen. Variabel dependen meliputi 

Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence dan Facilitating 

Conditions sedangkan variabel independen meliputi Behavioral Intention dan Use 

Behavior. 
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1.6.5 Penentuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya terhadap suatu permasalahn yang bersifat dugaan (Vardiansyah, 

2008). Kegunaan dari hipotesis itu sendiri dijadikan sebagai kerangka teori yang 

nantinya dapat menjelaskan masalah dalam penelitian. Kemudian hipotesis juga 

berguna untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan, namun tergantung pada 

keinginan peneliti yang mengujinya (Fred, 1995 : 1)  

1.6.6 Penyusunan Kuesioner 

Pada penelitian ini terdapat 23 pernyataan yang disusun berdasarkan metode 

UTAUT. Pertanyaan kuesioner disesusaikan dengan variabel-variabel yang 

terdapat dalam metode UTAUT. 

1.6.7 Uji Kelayakan Kuesioner 

Kualitas instrumen penelitian atau alat pengumpul data akan menentukan 

kualitas data itu sendiri. Uji kelayakan instrumen melewati dua tahap yaitu uji 

validitas dan reliabilitas. 

1.6.8 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini alat yang digunakan untuk pengumpulan data ialah kuesioner. 

Kuesioner disebar 2 kali secara langsung kepada responden. Sebanyak 35 kuesioner 

disebar untuk menguji validitas dan reliabilitas dari item kuesioner. Setelah itu 

kuesioner disebar kembali ke 100 responden. Kuesioner yang telah diisi diolah 

datanya menggunakan aplikasi statistik SPSS v.23.0.  

 

1.6.9 Analisis Hasil Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil kuesioner yang telah diisi 

oleh responden. Cara menganalisis datanya menggunakan uji statistik t (uji statistik 

parameter individual), uji statistik F (uji statistik parameter simultan) dan koefisien 

determinasi (adjusted R square). 

1.6.10 Kesimpulan 

 Pada bagian ini akan dibuat beberapa kesimpulan hasil dari penelitian yang 

dilakukan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan, sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan sub bab yang ada pada Bab I yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistemika penulisan 

tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi teori – teori yang menjelaskan permasalahan 

dari judul tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menjelaskan tentang alur atau tahapan dalam 

penelitian tugas akhir. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan menjelaskan tentang hasil dari analisa dan 

pembahasan analisa dalam penelitian tugas akhir. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menjelaskan tentang hasil analisis yang dideskripsikan 

secara ringkas pada kesimpulan dan pemberian saran yang berguna 

untuk penelitian selanjutnya. 


