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Abstract 

 
For any organization engaged in the business world, profit is a point to be achieved. Application of 
the formula in the competitive strategy will continue to be managed for optimum results that can be 
obtained by companies in doing business. PT. Daya Muda Agung as one of the largest wholesale 
distributor of pharmaceutical and consumer goods is now implementing the program as a formula 
DJITU66 information technology support strategies. Implementation of this program became one of 
the investment PT. Daya Muda Agung  in its efforts to develop a better direction in terms of 
effectiveness and efficiency of organizational performance. 
To achieve the required technical evaluation of the effectiveness of the benefits from the application 
of this technology. One of the benefits of evaluation methodology in accordance with the conditions 
of information technology investment in PT. Daya Muda Agung is a Gap Analysis approach. This 
method is built on the premise that the benefits of an information technology development is 
considered to find the point of optimization, which means the project implementation was considered 
successful if the investment costs incurred is considered commensurate with the benefits gained so 
far there is no conflict of satisfaction gap from leaders, managers and users of information 
technology. 
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PENDAHULUAN 
 

Bagi setiap organisasi yang bergerak 
dalam dunia bisnis, keuntungan merupakan 
suatu titik yang ingin dicapai. Penerapan 
formula strategi dalam bersaing akan terus 
dikelola untuk hasil optimal yang dapat 
diperoleh perusahaan dalam menjalankan 
bisnisnya (Christianti and Imbar, 2007). Bentuk 
dari penerapan formula strategi tersebut 
adalah dengan menerapkan program 
komputer sebagai pendukung teknologi 
infomasinya.  

PT. Daya Muda Agung sebagai salah satu 
perusahaan distributor besar farmasi dan 
consumer goods saat ini telah menerapkan 
program DJITU66 sebagai pendukung 
teknologi informasinya. Penerapan program ini 
menjadi salah satu investasi PT. Daya Muda 
Agung dalam usahanya berkembang ke arah 
yang lebih baik dalam hal efektifitas dan 
efisiensi kinerja organisasi. 

Untuk mencapai itu dibutuhkan 
teknik evaluasi terhadap efektifitas manfaat 
dari penerapan teknologi informasi ini. Salah 

satu metodologi evaluasi manfaat yang sesuai 
dengan kondisi investasi teknologi informasi di 
PT. Daya Muda Agung adalah dengan 
pendekatan Analisis Gap. Metode ini dibangun 
dengan pemikiran bahwa manfaat sebuah 
pengembangan teknologi informasi dianggap 
menemukan titik optimasinya, artinya proyek 
penerapan tersebut dianggap berhasil apabila 
biaya investasi yang dikeluarkan dianggap 
sepadan dengan manfaat yang diperoleh 
sejauh tidak terdapat gap konflik kepuasan 
dari pemimpin, pengelola teknologi informasi 
dan pengguna. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Penelitian Tentang Investasi Teknologi 
Informasi 

Investasi yang dilakukan oleh 
perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. 
Keputusan untuk melakukan investasi 
teknologi informasi menyangkut nilai yang 
besar, maka salah satu faktor penentu adalah 
kematangan teknologi informasi perusahaan. 
Kematangan teknologi informasi perusahaan 
akan memiliki pengaruh terhadap keinginan 
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untuk melakukan investasi dalam teknologi 
informasi sebagai respon strategik perusahaan 
terhadap globalisasi 

 
Cost Benefit 
  Pada dasarnya, metode pengukuran 
dan analisis cost benefit didasarkan pada cara 
serta perspektif manajemen dalam menilai 
kinerja teknologi informasi yang 
diimplementasikan. Terkait dengan paradigma 
ini, setiap metodologi yang dipilih dan 
dipergunakan oleh manejemen memiliki 
karakteristik khusus yang membedakannya 
dengan metodologi yang lain 
 
Djitu66 

Djitu66 merupakan program database 
penjualan yang meliputi seluruh aktifitas 
operasional perusahaan. Struktur program 
Djitu66 dibagi menjadi 4 bagian: 
1. Product Organization 
2. Inventory Organization 
3. Customer Organization 
4. Finance Organization 

 
Analisis Gap 

Dalam kaitannya dengan analisis cost 
benefit, Analisis Gap merupakan salah satu 
alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
manfaat sebuah pengembangan teknologi 
informasi.  Teori manajemen teknologi 
informasi memperlihatkan adanya tiga 
konstituen atau stakeholders di dalam 
organisasi yang kerap memiliki obyektivitas 
saling bertentangan (konflik). Adapun ketiga 
konstituen yang dimaksud adalah : 
 
1. Pimpinan dan Manajemen. 

Bagian ini yang dianggap sebagai ”sponsor” 
dari setiap inisiatif penerapan teknologi 
informasi karena dari merekalah aspek 
”business value of information technology” 
menemukan konteksnya. 

2. Pengelola Teknologi Informasi. 
Bagian ini yang merupakan pihak paling 
bertanggung jawab terhadap implementasi 
pembangunan aplikasi teknologi informasi. 

3. Pengguna atau Pemakai (user). 
Bagian ini yang berperan aktif sebagai 
pemakai teknologi informasi yang 
dibangun untuk membantu aktivitasnya 
sehari-hari. 
 

Pada penelitian survei, penggunaan 
kuesioner merupakan hal yang pokok untuk 
mengumpulkan data. Kuesioner adalah 
sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 
untuk memperoleh informasi dari responden 
dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 
hal-hal yang ia ketahui. 

Pertanyaan-pertanyaan data kuesioner 
harus jelas dan mudah dimengerti untuk 
mengurangi kesalahan interpretasi responden 
dalam pengisian kuesioner. Salah satu jenis 
pertanyaan adalah : 
1. Pertanyaan Tertutup 

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan 
yang telah disertai pilihan jawabannya. 
Responden tinggal memilih salah satu 
jawaban yang tersedia. Pertanyaan tertutup 
dapat berupa pertanyaan pilihan berganda 
atau berupa skala. 
 

 Dalam penyusunan kuesioner terdapat 
beberapa teknik penggunaan susunan skala 
jawaban sebagai berikut : 
1. Skala likert 

Skala likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat dan persepsi 
seseorang atau sekelompok tentang kejadian 
atau gejala sosial. Dalam penelitian gejala 
sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 
peneliti yang selanjutnya disebut variabel 
penelitian. 

Dengan menggunakan skala likert, 
maka variabel yang akan diukur menjadi 
dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub 
variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi 
menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 
Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini 
dapat dijadikan titik tolak untuk membuat 
item instrumen yang berupa pertanyaan atau 
pertanyaan yang perlu dijawab oleh 
responden (Riduwan dan Akdon, 2005).. 
Bentuk skala likert ditunjukkan pada tabel 1 
dibawah ini : 

 
Tabel 1. Contoh skala likert 
 

Pertanyaan Tidak 
Puas 

Kurang 
Puas 

Puas Sangat 
Puas 

.... 1 2 3 4 
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1. Uji Validitas, Reabilitas dan hipotesis 
 Adapun pengujian validitas dan realibilitas 

dijelaskan sebagai berikut : 
Jumlah responden  = 20 orang 
Jumlah pertanyaan  = 20 pertanyaan 
ά   = 0.05 
Dk   = 18 
t_tabel   = 1.734 
r_tabel   = 0.468 
 
Hasil uji Validitas ditunjukkan pada tabel 2 
dibawah ini : 

 Koefisien 

Korelasi 
 Harga Harga

 r_hitung  t_hitung t_tabel

1 0.67         2.90      1.734 Valid Ditolak

2 0.47         2.00      1.734 Valid Ditolak

3 0.56         2.39      1.734 Valid Ditolak

4 0.63         2.66      1.734 Valid Ditolak

5 0.56         2.44      1.734 Valid Ditolak

6 0.41         1.80      1.734 Valid Ditolak

7 0.61         2.65      1.734 Valid Ditolak

8 0.47         2.05      1.734 Valid Ditolak

9 0.46         1.98      1.734 Valid Ditolak

10 0.43         1.85      1.734 Valid Ditolak

11 0.53         2.29      1.734 Valid Ditolak

12 0.43         1.85      1.734 Valid Ditolak

13 0.60         2.60      1.734 Valid Ditolak

14 0.45         1.95      1.734 Valid Ditolak

No Item 

Pertanyaan

Keputusa

n
Ho

 
Hasil uji hipotesis ditunjukkan pada tabel 3 
dibawah ini : 
 

 Koefisien 

Korelasi 
 Harga Harga

 r_hitung  t_hitung t_tabel

1 0.67           2.90          1.734 Ditolak Ada Hubungan

2 0.47           2.00          1.734 Ditolak Ada Hubungan

3 0.56           2.39          1.734 Ditolak Ada Hubungan

4 0.63           2.66          1.734 Ditolak Ada Hubungan

5 0.56           2.44          1.734 Ditolak Ada Hubungan

6 0.41           1.80          1.734 Ditolak Ada Hubungan

7 0.61           2.65          1.734 Ditolak Ada Hubungan

8 0.47           2.05          1.734 Ditolak Ada Hubungan

9 0.46           1.98          1.734 Ditolak Ada Hubungan

10 0.43           1.85          1.734 Ditolak Ada Hubungan

11 0.53           2.29          1.734 Ditolak Ada Hubungan

12 0.43           1.85          1.734 Ditolak Ada Hubungan

13 0.60           2.60          1.734 Ditolak Ada Hubungan

14 0.45           1.95          1.734 Ditolak Ada Hubungan

No Item 

Pertanya

an

Ho Hasil

 
Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4 
dibawah ini : 
 

Harga

r_tabel

1 0.80             0.468 Reliabel

2 0.64             0.468 Reliabel

3 0.72             0.468 Reliabel

4 0.77             0.468 Reliabel

5 0.72             0.468 Reliabel

6 0.59             0.468 Reliabel

7 0.76             0.468 Reliabel

8 0.64             0.468 Reliabel

9 0.63             0.468 Reliabel

10 0.60             0.468 Reliabel

11 0.69             0.468 Reliabel

No Item 

Pertanyaan
r_hitung Keputusan

 
 
1. Menghitung hasil dan mengkaji gap antar 

konstituen 
Hasil dari kuesioner untuk masing-

masing kuesioner tersebut dihitung dan dicari 
nilai akhirnya. Perhitungan rata-rata skor 
dilakukan dengan menggunakan format 
berikut. 
 
                       X

1 + X2 + ... + Xn        ∑ X 
          X  =  n     =    n 

 
Berikut ini adalah hasil rata-rata 

perhitungan angket yang telah disebarkan 
seperti ditunjukkan pada tabel 5 dibawah ini :  
Tabel 5 Tabel hasil rata-rata perhitungan 

angket 

NO
PERTANYAAN

 PIMPINAN  PENGELOLA   PENGGUNA 

1 Mengurangi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 4.00              4.0 3.00                

2 Mengganti karakteristik biaya yang kerap dikeluarkan melalui efisiensi 

seperti lembur, biaya listrik dan sejenisnya
3.75              3.0 3.53                

3 Menghindari pengeluaran yang tidak perlu seperti penggunaan kertas 

untuk laporan manual
3.50              4.0 3.33                

4 Meningkatkan produktivitas karyawan 3.50              4.0 3.13                

5 Memperbaiki kualitas informasi bagi pengambilan keputusan manajemen 3.50              3.0 3.20                

6 Meningkatkan kapasitas volume dan frekuensi transaksi 3.25              4.0 3.27                

7 Mengurangi kesalahan yang sering terjadi 3.25              3.0 3.20                

8 Menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan 4.00              4.0 3.40                

9 Mengejar ketinggalan dalam persaingan 3.25              3.0 3.33                

10 Memperbaiki kualitas kontrol atau pengawasan 3.00              3.0 3.27                

11 Meningkatkan kinerja produktivitas manajemen 3.50              4.0 3.40                

12 Memperbaiki moral dan etika karyawan 3.25              3.0 3.20                

13 Meningkatkan citra perusahaan 3.75              4.0 3.07                

14 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan 3.25              3.0 3.40                

15 Memperbaiki relasi atau hubungan antara perusahaan dan principle 3.00              3.0 3.27                

16 Meningkatkan akurasi data pada laporan dan cetak dokumen 3.75              3.0 3.53                

17 Meningkatkan akuntabilitas perusahaan 3.00              3.0 3.27                

18 Meringankan beban kerja pengelola IT dalam memperbaiki kesalahan data 3.75              4.0 3.27                

19 Meningkatkan jumlah pelanggan 3.50              3.0 3.20                

20 Memperbaiki hubungan antara pimpinan, pengelola IT dan pengguna 3.75              3.0 3.27                 
Tabel di atas kemudian ditransformasikan ke 
sebuah tabel baru dengan menggunakan 3 
(tiga) buah indikator, yaitu masing-masing 
menggunakan simbol : 

 : importance scores (dihasilkan oleh 
domain Pimpinan) 
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 : expectation scores (dihasilkan oleh 
domain Pengelola) 

@  : experience scores (dihasilkan oleh domain 
Pengguna) 

Tabel indikator tersebut dapat dilihat pada 
tabel 6 seperti dibawah ini : 
Tabel 6 Tabel hasil kuesioner dengan indikator 

simbol 

NO

PERTANYAAN

 1 to 2  2 to 3  3 to 4 

5 Memperbaiki kualitas informasi bagi pengambilan keputusan manajemen #      *#@

6 Meningkatkan kapasitas volume dan frekuensi transaksi *#@

7 Mengurangi kesalahan yang sering terjadi #      *#@

8 Menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan *#@

9 Mengejar ketinggalan dalam persaingan #      *#@

10 Memperbaiki kualitas kontrol atau pengawasan *#      *#@

11 Meningkatkan kinerja produktivitas manajemen *#@

12 Memperbaiki moral dan etika karyawan #      *#@

13 Meningkatkan citra perusahaan *#@

14 Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan #      *#@

15 Memperbaiki relasi atau hubungan antara perusahaan dan principle *#      *#@

16 Meningkatkan akurasi data pada laporan dan cetak dokumen #      *#@

17 Meningkatkan akuntabilitas perusahaan *# *#@

18 Meringankan beban kerja pengelola IT dalam memperbaiki kesalahan data # #* *#@

19 Meningkatkan jumlah pelanggan # *#@

20 Memperbaiki hubungan antara pimpinan, pengelola IT dan pengguna # *#@  
 
Tabel gap dapat dilihat pada tabel 7 dibawah 

ini : 
Tabel 7 Tabel gap antar domain 
 

NO PERTANYAAN  * - #  # - @  * - @ 

1

Mengurangi total biaya yang 

harus dikeluarkan 

perusahaan 0.0 (1.0) 1.0

2

Mengganti karakteristik 

biaya yang kerap dikeluarkan 

melalui efisiensi seperti 

lembur, biaya listrik dan 

sejenisnya
0.8 0.5 0.2

3

Menghindari pengeluaran 

yang tidak perlu seperti 

penggunaan kertas untuk 

laporan manual
(0.5) (0.7) 0.2

4

Meningkatkan produktivitas 

karyawan (0.5) (0.9) 0.4

5

Memperbaiki kualitas 

informasi bagi pengambilan 

keputusan manajemen
0.5 0.2 0.3  

 
Pembahasan Hasil 

 Dari tabel 4 dapat dilihat 3 jenis gap 
yang perlu diperhatikan seperti yang 
dijelaskan berikut ini : 
Gap 1 : Gap ini terjadi jika ada nilai perbedaan 

yang signifikan antara Pemimpin 
dan Pengelola. Pada tabel 6 
diwakili dengan simbol indikator (* 
- #). Pada gap 1 ini menghasilkan 
nilai 1.5 maka berarti bahwa 
pengelola tidak berhasil 
membangun sistem sesuai dengan 
besarnya harapan yang dimiliki 

oleh pimpinan (under 
achievement) atau dianggap gagal 
mencapai ekspektasi yang ada. 

 
Gap 2  : Gap ini terjadi jika ada nilai 

perbedaan yang signifikan antara 
Pengelola dan Pengguna. Pada tabel 
6 diwakili dengan simbol indikator (# 
- @). Pada gap 2 ini menghasilkan 
nilai minus 2.5 maka berarti bahwa 
pengelola berhasil membangun 
sistem sesuai dengan besarnya 
harapan yang dimiliki oleh pengguna  
atau dianggap melebihi ekspektasi 
yang ada. 

 
Gap 3 : Gap ini terjadi jika ada nilai perbedaan 

yang signifikan antara Pemimpin 
dan Pengguna. Pada tabel 6 diwakili 
dengan simbol indikator (* - @). 
Pada gap 3 ini menghasilkan nilai 4 
maka berarti bahwa kepentingan 
pimpinan terhadap sistem yang ada 
tidak didukung dengan tingkat 
kepuasan para pengguna sistem 
yang memakainya. 

 
Dengan menganalisis ketiga gap tersebut maka 
dapat diambil sejumlah kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Pada Gap 1 yang bernilai akhir positif, 
maka terdapat gap atau masalah kesenjangan 
yang tinggi antara pimpinan perusahaan yang 
memiliki perspeksi tesendiri terhadap 
”business value of information technology” 
dengan kemampuan pengelola dalam 
menghasilkan sebuah sistem dengan kinerja 
yang dimaksud. Dalam posisi ini layak 
dipertimbangkan kerjasama dengan pihak 
ketiga (misalnya dengan menggunakan pola 
”outsourcing”), terutama terhadap sejumlah 
kriteria manfaat yang sangat diharapkan oleh 
pimpinan terhadap sistem yang dibangun.  
2. Pada Gap 2 yang bernilai akhir negatif 
senilai 2.5, meski bernilai akhir negatif yang 
berarti pihak pengelola mampu memenuhi 
kriteria harapan dari pihak pengguna namun 
perlu dicermati beberapa point dari 
pertanyaan tersebut yang bernilai positif 
seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 agar 
dapat menjadi koreksi dari pihak pengelola 
untuk meningkatkan pelayanannya terhadap 
pengguna. Untuk itu ada perlunya dikaji 
kembali strateginya mulai dari memikirkan 
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”user interface” yang cocok bagi para 
pengguna sampai dengan menerapkan sebuah 
aplikasi yang manfaatnya langsung dirasakan 
atau ”quick win” oleh setiap pengguna. 
3. Pada Gap 3 yang bernilai akhir positif, 
maka terdapat suatu masalah yang serius 
karena manfaat yang dianggap penting oleh 
pimpinan untuk dapat dirasakan organisasi 
atau perusahaan berbanding terbalik dengan 
tingkat kepuasaan para pengguna sistem 
tersebut. Untuk mencegah terjadinya 
”pemboikotan” dari pengguna sistem, ada 
baiknya komunikasi dan ”negosiasi” antara 
pimpinan dan pengguna digalakkan untuk 
memperoleh pandangan yang serupa 
mengenai manfaat yang dituju dengan 
dibangunnya sistem terkait. 
5.1  Kesimpulan 

Metode analisa manfaat berdasarkan 
gap antara 3 konstituen organisasi ini sangat 
baik diterapkan di sebuah organisasi besar 
yang sulit melakukan komunikasi efektif antara 
pihak pimpinan, pengelola dan pengguna. 
Dengan dibantu oleh kuesioner sederhana dan 
mudah dipahami, manajemen pengembang 
sistem informasi dapat membangun strategi 
pendekatan agar investasi besar yang telah 
dikeluarkan “dipandang” wajar oleh ketiga 
konstituen tersebut karena kecilnya gap 
perspektif di antara mereka bertiga. 
5.2  Saran 

Adapun masukan yang dapat 
diberikan pada metode analisa manfaat 
berdasarkan gap ini adalah : 
1. Semakin banyak pertanyaan yang dapat 

diajukan pada pihak konstituen maka 
semakin valid nilai pendekatan antara 
ketiga konstituen namun hal ini 
membutuhkan waktu yang tidak sedikit 
agar pihak konstituen bersedia mengisi 
pertanyaan yang begitu banyak diajukan, 
mengingat tingkat kesibukan masing-
masing konstituen sangat berbeda. 

2. Tidak mudahnya melakukan pola 
kuesioner kepada pihak perusahaan 
disebabkan karena tidak semua 
perusahaan bersedia terbuka terhadap 
kekurangan dari sistem yang 
digunakannya. 
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