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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Di era modern ini, untuk meningkatkan proses bisnis pada suatu perusahan, 

perusahaan dituntut untuk memiliki sistem informasi yang akurat dan cepat agar 

mampu mengumpulkan dan memproses data yang dimilikinya untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaannya. Salah satu sumber daya yang penting di perusahaan adalah 

data, karena data memberikan informasi yang membuat keuntungan pada perusahaan. 

Tetapi data yang diperoleh tidak selalu memberikan informasi yang diinginkan, oleh 

karena itu dibutuhkannya sistem informasi yang terintegrasi dalam perusahaan untuk 

mempermudah proses pengolahan data yang sudah didapatkan. 

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah model sistem informasi 

yang mempermudah proses bisnis perusahaan seperti produksi, marketing, manajemen 

dan accounting. Sistem ini terintegrasi untuk mempermudah dan melancarkan proses 

bisnisnya (Marnewick & Labuschagne, 2005). Penggunaan software ERP pada 

perusahaan mengurangi waktu dan biaya yang digunakan dalam proses bisnisnya. ERP 

membuat reputasi, produksi, kualitas mengambil keputusan, dan kualitas produk 

berdampak positif pada perusahaannya (Kuo, 2014). 

Mempelajari software ERP bukanlah hal yang mudah karena banyak mahasiswa 

fakultas ekonomi dan bisnis memiliki kekurangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

sistem informasi. Penelitian Wong et al (2015) mengatakan terdapat 14 faktor yang 

mempengaruhi kegagalan kritis dalam implementasi ERP, diantaranya adalah 

kurangnya proses pembelajaran (knowledge transfer) dan  penerapannya (quality of 
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testing), hal ini membuat perusahaan mencari fresh graduate yang sudah mempelajari 

software ERP semakin sulit. Untuk mengatasi masalah ini, banyak universitas telah 

mengadakan kelas untuk mempelajari software ERP pada kurikulum mereka, salah satu 

media pembelajaran software ERP adalah MonsoonSIM. 

MonsoonSIM adalah sebuah platform game tentang simulasi bisnis, di mana 

pemain harus mendapatkan keuntungan dari perusahaan virtual yang dimilikinya dan 

berkompetitif dengan perusahaan virtual dari pemain lain. Sejak 2013 MonsoonSIM 

sudah digunakan sebagai platform pendidikan bisnis dan saat ini MonsoonSIM sudah 

memiliki lebih dari 80.000 pemain yang terdaftar dan terus berkembang. 

Program Studi S1 Akuntansi Unika Soegijapranata bekerjasama dengan 

MonsoonSIM untuk mengadakan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen (SIM), 

kelas SIM diberikan untuk mahasiswa akuntansi Semester 3 yang memiliki tujuan 

untuk mempelajari software ERP dan bersimulasi bisnis agar mahasiswa Akuntansi 

Unika Soegijapranata memiliki softskill di bidang sistem ERP ketika sudah lulus. 

Pada penelitian sebelumnya, Chen et al., (2015) meneliti mahasiswa Universitas 

Wisconsin dengan Theory of Planned Behavior (TBP), teori ini bahwa niat perilaku 

seorang individu merupakan faktor yang digunakan mengukur motivasi seorang 

individu sehingga dia ingin mendedikasikan dirinya untuk melaksanakan sebuah 

perbuatan dan tindakan tersebut (Ajzen, 1991a). Hasil penelitian Chen et al., juga 

menunjukan bahwa rasa senang dan penilaian kognitif adalah variabel yang 

mempengaruhi hasil pembelajaran terhadap software ERP. Tujuan penggunaan TBP 

adalah untuk mengetahui niat perilaku seorang individu terhadap penggunaan software 

ERP.  

Penulis memilih mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah SIM secara 

daring sebagai sampel penelitian ini, MonsoonSIM adalah game simulasi bisnis ERP di 
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mana komunikasi dan kerja sama dibutuhkan, namun di masa pandemi Covid-19 

menyebabkan mahasiswa bermain MonsoonSIM secara daring, membuat mereka 

bermain tanpa tatap muka dengan teman-temannya dan bekerja sama secara online, 

alasan lainnya adalah mahasiswa yang sedang mengambil kelas SIM dapat memberikan 

pengalaman proses pembelajaran ERP secara langsung melalui bermain MonsoonSIM 

ketika mengisi kuesioner. Dibandingkan dengan mahasiswa yang sudah mengambil 

kelas SIM, dikhawatirkan mereka akan memberikan jawaban yang bias karena tidak 

merasakan pembelajaran ERP secara langsung. Asumsi kuesioner yang diberikan 

hardware atau perangkat seperti laptop dan handphone telah memadai, dan tidak ada 

masalah dengan jaringan internet ketika melakukan kuliah daring. 

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui apakah permainan simulasi MonsoonsSIM 

mempengaruhi niat perilaku mahasiswa Akuntansi Unika Soegijapranata terhadap niat 

perilaku mahasiswa dalam mempelajari software ERP dan menulis penelitian ini 

dengan judul “PENGARUH PERMAINAN SIMULASI MONSOONSIM 

TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI UNIKA 

SOEGIJAPRANATA DALAM MEMPELAJARI SOFTWARE ERP”.   

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah rasa senang mahasiswa menggunakan MonsoonSIM mempengaruhi 

penilaian kognitif mahasiswa menggunakan MonsoonSIM? 

2. Apakah penilaian kognitif mahasiswa menggunakan MonsoonSIM mempengaruhi 

niat perilaku mahasiswa menggunakan MonsoonSIM? 

3. Apakah rasa senang mahasiswa menggunakan MonsoonSIM mempengaruhi niat 

perilaku mahasiswa menggunakan MonsoonSIM?  
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4. Apakah niat perilaku mahasiswa menggunakan MonsoonSIM mempengaruhi hasil 

pembelajaran ERP mahasiswa menggunakan MonsoonSIM? 

 

1.3 TUJUAN RISET 

1. Membuktikan bahwa rasa senang mahasiswa menggunakan MonsoonSIM 

mempengaruhi penilaian kognitif mahasiswa menggunakan MonsoonSIM. 

2. Membuktikan bahwa penilaian kognitif mahasiswa menggunakan MonsoonSIM 

mempengaruhi niat perilaku mahasiswa menggunakan MonsoonSIM. 

3. Membuktikan bahwa rasa senang mahasiswa menggunakan MonsoonSIM 

mempengaruhi niat perilaku mahasiswa menggunakan MonsoonSIM. 

4. Membuktikan bahwa niat perilaku mahasiswa menggunakan MonsoonSIM 

mempengaruhi hasil pembelajaran ERP mahasiswa menggunakan MonsoonSIM. 

 

1.4 MANFAAT/ KONTRIBUSI RISET 

1. Memberikan referensi di bidang akademis untuk menjadi pengembangan jurusan 

Akuntansi Unika Soegijapranata. 

2. Untuk dosen yang mengajar kelas Sistem Informasi Manajemen (SIM), penelitian 

ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pengajaran.  

3. Memberikan masukan kepada manajer perusahaan untuk meningkatkan keahlian 

sumber dayanya dalam bidang penggunaan ERP. 

4. Memberikan masukan kepada pengembang MonsoonSIM, terkait dengan 

pembelajaran software ERP terhadap mahasiswa.  


	SKRIPSI
	Halaman Pernyataan Orisinilitas
	Halaman Pengesahan
	Halaman Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis
	Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih
	Abstrak
	Abstract
	Daftar Isi
	Daftar Tabel
	Daftar Gambar
	BAB I
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Tujuan Riset
	1.4 Manfaat/ Kontribusi Riset

	BAB II
	2.1 Teori
	2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)
	2.1.2 Rasa Senang
	2.1.3 Penilaian Kognitif
	2.1.4 Hasil Pembelajaran
	2.1.5 Niat Perilaku

	2.2 Pengembangan Hipotesis
	2.2.1 Rasa Senang Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM Mempengaruhi Penilaian Kognitif Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM
	2.2.2 Penilaian Kognitif Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM Mempengaruhi Niat Perilaku Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM
	2.2.3 Rasa Senang Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM Mempengaruhi Niat Perilaku Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM
	2.2.4 Niat Perilaku Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM Mempengaruhi Hasil Pembelajaran ERP Mahasiswa Menggunakan MonsoonSIM

	2.3 Definisi Operasional
	2.4 Kerangka Pikir

	BAB III
	3.1 Objek Penelitian
	3.2 Populasi & Sampel
	3.3 Jenis & Sumber Data
	3.4 Teknik Pengumpulan Data
	3.5 Teknik Analisis Data
	3.5.1 Uji Validitas
	3.5.2 Uji Reliabilitas
	3.5.3 Uji R-Square (R2)
	3.5.4 Uji Hipotesis


	BAB IV
	4.1 Hasil Pengumpulan Data
	4.2 Analisis Karakteristik Responden
	4.3 Uji Statistik Deskriptif
	4.4 Uji Validitas
	4.5 Uji Reliabilitas
	4.6 Uji R-Square (R2)
	4.7 Uji Hipotesis
	4.8 Hasil Uji Smart PLS
	4.9 Hasil Pembahasan Penelitian
	4.9.1 Rasa Senang Menggunakan MonsoonSIM Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Kognitif Menggunakan MonsoonSIM (H1)
	4.9.2 Penilaian Kognitif Menggunakan MonsoonSIM Berpengaruh Positif Terhadap Niat Perilaku Menggunakan MonsoonSIM (H2)
	4.9.3 Rasa Senang Menggunakan MonsoonSIM Berpengaruh Positif Terhadap Niat Perilaku Menggunakan MonsoonSIM (H3)
	4.9.4 Niat Perilaku Menggunakan MonsoonSIM Berpengaruh Positif Terhadap Hasil Pembelajaran ERP Menggunakan MonsoonSIM (H4)


	BAB V
	5.1 Kesimpulan Penelitian
	5.2 Keterbatasan Penelitian
	5.3 Saran

	Daftar Pustaka
	Lampiran

