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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Penelitian 

 Dewasa ini perusahaan di tuntut untuk dapat menghadapi persaingan yang 

kompleks, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan antar 

perusahaan dalam merebut pangsa pasar semakin ketat. Hal ini menjadi tantangan bagi 

manajemen perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mempertahankan 

keunggulan kompetitifnya (competitive advantage). 

 Saat ini, lingkungan bisnis dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya 

tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Karena dengan adanya teknologi 

informasi dapat membantu perusahaan menentukan strategi yang tepat. Dengan 

demikian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi persaingan. 

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia seperti datar, seolah-olah tidak 

ada lagi batas yang jelas antar bangsa. Ini sama halnya dengan perdagangan bebas. 

Akibatnya perolehan laba perusahaan yang memasuki tingkat persaingan dunia jadi 

menurun. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan yang bersaing harus dapat 

memanfaatkan teknologi informasi guna merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat, 

menawarkan harga yang rendah dan kualitas produk yang baik. Untuk itu perusahaan 

perlu menerapkan teknologi informasi dalam setiap kegiatannya. 

 Perusahaan PT.XXX adalah perusahaan yang terus mengembangkan 

infrastrukturnya guna menghadapi persaingan. Salah satunya adalah Enterprise 

Resource Planning (ERP). ERP merupakan sistem yang terdiri dari paket perangkat 

lunak dengan aplikasi terintegrasi untuk digunakan secara luas dalam perusahaan. 

Aplikasi daripada sistem ERP adalah pada bagian penting perusahaan, seperti: 

Procurement, Sales and Distribution, Finance and Accounting, Inventory, Production 

and Operation, Costumer Relationship Management, dan Human Resource. Tujuan 

ERP adalah mengintegrasikan proses kunci perusahaan hingga mampu memberikan 

dukungan bagi semua sistem informasi fungsional perusahaan. Hal ini berguna untuk 

menjalankan bisnis dalam kondisi yang cepat berubah. 

 Perkembangan ERP sendiri tidak terlepas dari adanya kebutuhan perusahaan 

akan informasi yang dapat menghubungkan antar berbagai aliran proses bisinis pada 

perusahaan. Dimana dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan terhadap pembayaran 

gaji di dalam manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya 
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manusia adalah melibatkan perekrutan, penempatan, evaluasi, kompensasi, dan 

pengembangan karyawan dari suatu organisasi. Tujuan dari manajemen sumber daya 

manusia adalah penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam 

perusahaan. Sistem sumber daya manusia dirancang untuk mendukung perencanaan 

dalam memenuhi kebutuhan personel perusahaan, mengembangkan potensi karyawan, 

mengendalikan semua kebijakan dan program personel. 

 Salah satu subsistem input dari sistem informasi keuangan adalah sistem 

informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bahasa bisnis dalam bentuk informasi 

keuangan yang ditujukan kepada pemakainya. Jadi sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi 

informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. 

 Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan pada proses bisnis. 

Salah satu fungsinya adalah menyajikan laporan keuangan (financial statement) 

sebagai alat komunikasi manajemen perusahaan kepada pihak internal dan eksternal 

perusahaan. Seiring dengan perkembangan perusahaan, maka besar pula lingkup 

perusahaan tersebut. Hal ini memicu tingkat risiko kesalahan yang mungkin terjadi. 

Kesalahan-kesalahan pada akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Kesalahan tidak dicatat (omission error), 

2. Kesalahan perbuatan (commission error), 

3. Kesalahan pada penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar. 

 Ketiga hal tersebut akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Oleh karena 

itu perusahaan perlu melakukan pengendalian internal (internal control) yang memadai 

pada sistem informasi akuntansi untuk mencegah dan mengatasi timbulnya 

penyimpangan yang terjadi antara yang direncanakan dengan nilai realisasinya. 

Pengendalian internal adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan tindakan 

pengawasan dan pengevaluasian atas hasil yang telah di capai perusahaan terhadap 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dilakukan pengendalian internal 

untuk mengamankan harta atau aktiva perusahaan, dapat dipercayanya laporan 

keuangan yang disajikan pihak manajemen, validnya transaksi-transaksi, serta 

meningkatkan kredibilitas perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan. Pengendalian internal dapat di lakukan secara efektif apabila 
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didukung dengan adanya informasi yang berkualitas, sehingga keputusan yang diambil 

dapat mencegah serta mengatasi penyelewengan. 

 Dengan diimplementasikannya sistem ERP pada perusahaan PT.XXX, 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diperlukan perusahaan. Guna 

menunjang efektifitas pengendalian internal perusahaan, ERP memungkinkan akses 

data secara nyata (real time) sehingga dapat memudahkan dalam memperbaiki 

kesalahan pada entri pembayaran gaji, seperti kesalahan pencatatan saat data 

pembayaran gaji dimasukan. Dengan demikian, kesalahan dalam data jadi lebih mudah 

untuk diperbaiki, serta dapat menunjang otorisasi seperti pada proses pengeluaran kas 

yang sebagian besar diotomatisasikan secara on-line dengan pihak-pihak bank yang 

ditunjukan untuk bekerjasama. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya meengenai 

pentingnya implementasi sistem ERP yang menempatkan sistem komputer perusahaan 

pada rangkaian aplikasi yang terintegrasi guna menghasilkan aliran informasi yang 

lancar tanpa kesalahan dalam sebuah perusahaan, serta pelaksanaan pengendalian 

internal pada sumber daya manusia yang merupakan bagian penting perusahaan dalam 

mendukung keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menyajikan hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: 

 “PERAN IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) 

TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBAYARAN 

GAJI (Studi Kasus Pada PT.XXX).” 

 

1. 2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem ERP yang diimplementasikan pada PT.XXX, telah memadai? 

2. Bagaimana peran implementasi sistem ERP terhadap efektivitas pengendalian 

internal pembayaran gaji? 

 

1. 3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data sesuai dengan kajian 

masalah yang penulis perlukan sebagai bahan untuk menulis skripsi. 
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 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem ERP yang diimplementasikan pada PT.XXX. 

2. Untuk mengetahui peran implementasi sistem ERP terhadap efektivitas 

pengendalian internal pembayaran gaji. 

 

1. 4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak 

yang berkepentingan dan disamping itu dapat berguna bagi: 

1. Bagi penulis  

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan teori 

dan penerapannya pada dunia praktik, khususnya pada Sistem Informasi 

Akuntansi. 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir di Fakultas 

Ekonomi Program Studi Akuntansi S-1 Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan sistem informasi 

akuntansi pembayaran gaji atas pengendalian yang telah dijalankan sebagai 

masukan untuk meningkatkan pengendalian atas pembayaran gaji yang ada 

menjadi lebih efektif dimasa yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain: 

a. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai objek yang 

diteliti. 

b. Sebagai panduan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada 

objek atau masalah yang sama. 

 

1. 5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk melihat keadaan perusahaan yang menjadi subjek penelitian dan 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi, maka penulis meninjau 

secara langsung ke PT.XXX di Jalan Gatot Subroto Kav. 42, Wisma Mulia lantai 48 

kota Jakarta. Penelitian dilakukan dari tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 

Oktober 2011. 


