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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian 

Menurut Kuncoro (2003;40), konsep diartikan sebagai: 

“Suatu konsep (concepts) adalah sejumlah pengertian atau karakteristik 

yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi dan perilaku 

tertentu.” 

Dengan kata lain konsep dapat diartikan sebagai pendapat abstrak yang 

digeneralisasi dari fakta tertentu. 

Berikut adalah gambaran konstruk yang ditulis oleh Kuncoro (2003;40): 

“Konstruk dapat berupa sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya 

ditemukan untuk sebuah penelitian dan pembentukan teori.” 

Dengan kata lain konstruk adalah pandangan atau pendapat peneliti tentang 

teori yang digunakan dalam penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012;38), variable penelitian diartikan sebagai: 

“Jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.” 

 

Dengan kata lain variabel dapat didefinisikan sebagai atribut objek yang 

mempunyai variasi antara satu objek dengan objek lain. 

Berikut adalah konsep, konstruk dan variabel yang digunakan peneliti dalam 

mengerjakan penelitian ini: 

 

2. 1.1. Pengertian Peran dan Implementasi 

 Berikut pengertian peranan yang di tulis oleh Departemen Pendidikan 

Nasional (2008;1051), yakni: 

“Peranan dapat diartikan sebagai bagian yang dimainkan seorang pemain 

(dalam film, sandiwara dan lain sebagainya). Peran juga dapat diartikan 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.” 

 Jadi peranan dapat disama artikan sebagai tugas, fungsi, kegiatan dan aktivitas 

yang dikuasai oleh pihak tertentu untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagai 

bagian dari suatu proses kegiatan. 
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 Menurut Budiono (2005;196), implementasi diartikan sebagai:  

 “Suatu pelaksanaan atau penerapan” 

 Jadi implementasi merupakan penerapan dari sebuah rencana yang telah 

disusun sebelumnya. 

 

2. 1.2. Pengertian Enterprise Resource Planning (ERP) 

 Meningkatnya kebutuhan perusahaan akan informasi yang terintegrasi 

merupakan peluang bagi para vendor software untuk mengembangkan dan 

memasarkan paket-paket software sistem informasi berbasis perusahaan atau disebut 

dengan EntIS (Enterprise Information System). EntIS merupakan suatu sistem berbasis 

komputer yang dapat melakukan tugas akuntansi standar bagi semua unit perusahaan 

secara terintegrasi dan terkoordinasi. Dari konsep EntIS inilah terbentuk ERP 

(Enterprise Resource Planning) yang merupakan komponen perangkat lunak bagian 

dari sistem perancangan sumber daya.  

 Berikut definisi ERP yang di kemukakan oleh Travis Andregg dan Daniel E. 

O’Leary yang dikutip oleh Dhewanto dan Falahah (2007;2) sebagai berikut: 

 Travis Andregg mendefinisikan ERP sebagai berikut: 

“ERP is a complete enterprise wide business software solution. The ERP 

system consists of software support modules, such as: marketing and sales, 

field service, product design and development, production and inventory 

control, procurement, distribution, industrial facilities management, process 

design and development, manufacturing, quality, human resources, finance 

and accounting, and information services.” 

 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan software yang 

terdiri atas solusi tepat untuk digunakan oleh perusahaan secara menyeluruh, karena 

sistem ERP terdiri dari software yang mendukung modul-modul, seperti: pemasaran 

dan penjualan, bagian pelayanan, perancangan dan pengembangan produk, 

pengendalian produksi dan persediaan, pengadaan, distribusi, manajemen fasilitas 

industri, perancangan dan pengembangan proses, produksi, kualitas, sumber daya 

manusia, keuangan dan akuntansi, serta jasa informasi. 

 Berikut definisi ERP yang di kemukakan oleh Daniel E. O’Leary yang dikutip 

oleh Dhewanto dan Falahah (2007;2) adalah sebagai berikut: 

“ERP systems are computer based systems designed to process an 

organization’s transactions and facilitate integrated and real-time planning, 

production, and costumer response. In particular ERP systems will be 

assumed to have certain characteristics.” 
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 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan sistem 

berbasis komputer yang di rancang untuk mengolah transaksi-transaksi perusahaan, 

mengintegrasikan fasilitas yang di miliki perusahaan, melakukan perencanaan secara 

nyata (real-times), memeberikan dukungan pada bagian produksi, serta membantu 

perusahaan dalam menanggapi respon dari konsumen. 

Berikut definisi ERP dari Alexis dan Leon (2000;2) adalah sebagai berikut: 

 “Enterprise Resource Planning (ERP) cover the techniques and concept 

 employed for the integrated management of businesses as whole, fom view 

 point of effective use management resource to improve the efficiency of an 

 enterprise.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan 

penggunaan teknik-teknik dan konsep untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis 

manajemen, yang didasarkan atas tolak ukur efektivitas penggunaan sumber daya 

manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. 

 Sedangkan definisi ERP menurut Davenport yang di kutip oleh Dhewanto dan 

Falahah (2007;3), adalah sebagai berikut: 

 “ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang 

 mulus atas semua aliran informasi diperusahaan, meliputi keuangan, 

 akunting, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen.” 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan 

perencanaan yang terintegrasi di suatu perusahaan yang bersifat lintas fungsional, 

terdiri dari berbagai modul dengan tujuan agar dapat merencanakan dan mengolah 

sumber daya perusahaan dengan lebih efisien dan dapat merespon kebutuhan 

pelanggan dengan baik. 

 Berdasarkan deskripsi ERP di atas, maka konsep-konsep utama ERP dapat 

digambarkan dalam suatu diagram oleh Davenport sebagai berikut: 
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2.1.2.1.Perkembangan ERP 

 Sejak semula di isukan sekitar tahun 1960-an, ERP telah mengalami evolusi 

yang signifikan hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang dikenal. Perkembangan 

ERP tersebut dapat di bagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 

 Tahap perkembangan pertama yaitu Material Resources Planning (MRP) atau 

perencanaan kebutuhan material. Konsep ini dimunculkan dari proses pengolahan Bill 

Of Material (BOM) atau daftar kebutuhan material yang harus disediakan untuk 

membuat suatu produk tertentu. Pada saat itu para perintis MRP memikirkan sebuah 

metode untuk mengelola order material dan komponen. Akhirnya mereka menerapkan 

konsep MRP. Logika pengadaan material atau persamaan manufaktur universal di 

rancang agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Produk apa yang akan dibuat? 

2. Apa yang diperlukan untuk membuat produk tersebut? 

3. Apa yang sudah dimiliki? 

4. Apa yang harus dibeli? 

 

 Tahap perkembangan kedua disebut Close-Loop MRP yang mana sistem ini di 

rancang untuk membantu menjalankan rencana pekerjaan diberbagai lokasi pabrik, 

penjadwalan persediaan internal dan eksternal (pemasok). Berikut adalah beberapa 

karakteristik penting yang dimiliki oleh Close-Loop MRP: 
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Gambar 2.1 Konsep Dasar ERP 

Sumber: Dhewanto dan Falahah (2007;4) 
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1. Merupakan sederetan fungsi, tidak hanya material requirement planning. 

2. Terdiri atas alat bantu untuk menyelesaikan masalah prioritas, perencanaan dan 

eksekusi. 

3. Menyediakan fasilitas umpan balik dari fungsi eksekusi ke fungsi perencanaan. 

4. Rencana dapat di ubah atau diganti jika diperlukan dengan menjaga agar 

prioritas tetap valid jika terjadi perubahan kondisi. 

 

 Tahap perkembangan ketiga adalah MRP II. Isi MRP II sama seperti Close-

Loop MRP yang di tambah dengan tiga elemen lainnya, yaitu: 

1. Perencanaan penjualan dan operasi, yaitu proses yang digunakan untuk 

menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan, sehingga manajemen 

puncak dapat melakukan kontrol. 

2. Antarmuka keuangan, yaitu kemampuan menterjemahkan rencana operasional 

(dalam bentuk harga, kg., galon dan satuan lainnya) menjadi satuan biaya 

dalam mata uang tertentu (misal rupaih). 

3. Simulasi, yaitu kemampuan melakukan analisis “what if” untuk mendapatkan 

jawaban yang mungkin diterapkan, baik dalam satuan unit maupun dalam 

satuan mata uang. 

 

 Tahap perkembangan keempat adalah Enterprise Resource Planning (ERP). 

Dasar-dasar ERP sebetulnya diturunkan dari MRP I, tetapi proses bisnisnya di perluas 

dan lebih sesuai diterapkan pada kondisi perusahaan yang memiliki beberapa unit 

bisnis. Dengan sistem ERP integrasi keuangan lebih ditekankan, adanya alat bantu 

rantai-pasok, dukungan atas bisnis melintas batas fungsi perusahaan bahkan melintas 

perusahaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tujuan utama implementasi ERP 

adalah agar perusahaan dapat menjalankan bisnis dalam kondisi yang cepat berubah 

dan sangat kompetitif, jauh lebih baik dari sebelumnya. 

 

 Tahap perkembangan kelima adalah Extended ERP (ERP II), yang merupakan 

perluasan dari fungsi-fungsi yang ada pada sistem ERP sebelumnya, antara lain: 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Ruang Lingkup ERP dan ERP II [PEL-2007] 

Sumber: Dhewanto dan Falahah (2007;11) 

Aspek ERP ERP II 

Peranan Optimasi Enterprise. Partisipasi elemen-elemen pada 

rantai bisnis proses perusahaan, 

dukungan penuh pada 

e-commerce. 

Domain Manufaktur dan distribusi. Semua segmen dan sektor pada 

perusahaan. 

Fungsi Produksi, penjualan, distribusi 

dan proses finansial. 

Lintas industri, sektor industri 

tertentu, proses industri spesifik. 

Proses Menangani proses internal, 

tertutup pada proses eksternal. 

Terhubung dengan mitra bisnis. 

Arsitektur Dukungan pada web, tertutup, 

arsitektur bersifat monolitik 

Berbasis web, terbuka, fleksibel 

terhadap integrasi dengan sistem 

lain, dan bebasis komponen. 

Data Dihasilkan dan dikonsumsi oleh 

internal perusahaan  

Dihasilkan dan dikonsumsi oleh 

pihak internal dan eksternal 

perusahan dan hasilnya 

dipublikasikan ke semua pihak 

yang berkepentingan. 

 

2.1.2.2.Tujuan Penerapan ERP 

 Sudah tidak diragukan lagi bahwa dalam kenyataannya, pengadopsian sistem 

ERP ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hall (2004;565) dalam 

bukunya menyatakan bahwa tujuan penerapan dari ERP adalah: 

“The objectives of ERP is to integrate key processes of the organization such 

as order entry, manufacturing, procurement and accounts payable, payroll, 

and human resources.” 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi 

ERP adalah untuk mengintegrasikan proses utama dari perusahaan. Contohnya seperti 

pengurutan pesanan, manufaktur, pengeluaran dan hutang dagang, penggajian, serta 

sumber daya manusia. 

 Sedangkan menurut Dhewanto dan Falahah (2007;11), manfaat yang dapat di 

peroleh dari penggunaan sistem ERP adalah: 
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 “ 

•••• ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, sehingga 

proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif 

dan efisien. 

•••• ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang 

tadinya berupa perbedaan valuta mata uang, perbedaan bahasa, dan 

perbedaan budaya, dapat dijembatani secara otomatis, sehingga data 

dapat diintegrasikan. 

•••• ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga 

menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data pada 

banyak sistem komputer yang terpisah. 

•••• ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya 

sekedar memonitor saja. Dengan ERP, manajemen tidak hanya mampu 

menjawab pertanyaan ’Bagaimana keadaan kita?’ tetapi juga mampu 

menjawab pertanyaan ‘Apa yang kita kerjakan untuk menjadi lebih 

baik?’ 

•••• ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain 

dengan kemampuan memadukannya.” 
 

 Secara keseluruhan sistem ERP diharapkan dapat meningkatkan tulang 

punggung fungsionalitas perusahaan, baik pada bagian operasional maupun dengan 

konsumen secara simultan. Selain itu, ERP merupakan perencanaan yang terintegrasi 

di suatu perusahaan yang bersifat lintas fungsional, terdiri dari berbagai modul dengan 

tujuan agar dapat merencanakan dan mengolah sumber daya perusahaan dengan lebih 

efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. 

 Dengan demikian, tujuan dari penerapan sistem ERP ini adalah 

mengintegrasikan proses kunci di dalam perusahaan untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi guna meningkatkan daya saing perusahaan dilingkungan bisnis yang 

semakin cepat berubah. 

 

2.1.2.3.Software Sistem ERP Oracle 

 Oracle Corporation adalah sebuah perusahaan software yang mengembangkan, 

membuat, memasarkan, mendistribusikan, serta melayani software database dan 

infrastruktur software.  

 Dari situs resmi Oracle, secara umum terdapat beberapa aplikasi, khususnya 

yang terkait dengan aplikasi pendukung ERP, yakni Oracle E-Business Suite; 

PeopleSoft Enterprise; JD Edwards EnterpriseOne dan JD Edwards World; serta 

Oracle’s Siebel Costumer Relationship Management (CRM). Berikut penjelasan dari 

masing-masing aplikasi: 
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1. Oracle E-Business Suite 

 Oracle E-Business Suite adalah paket aplikasi bisnis yang lengkap dan 

terintegrasi penuh yang dapat mendukung kebutuhan di berbagai fungsi bisnis 

perusahaan. Paket aplikasi ini terdiri atas sekumpulan modul yang dapat diterapkan 

semuanya atau sebagian sesuai kebutuhan. Integrasi Oracle E-Business Suite 

dengan aplikasi yang sudah ada, di permudah dengan tersedianya paket standar 

Application Integration Architecture. Hampir semua paket aplikasi pada E-Business 

Suite di lengkapi dengan fitur Business Intelegence untuk memudahkan perusahaan 

memantau kinerja masing-masing unit bisnis maupun kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Berikut beberapa aplikasi yang tersedia pada Oracle E-Business Suite: 

a. Costumer Data Management, adalah aplikasi yang terdiri atas satu konsep 

tunggal yang mengintegrasikan seluruh data konsumen. 

b. Costumer Relationship Management, dimana solusi yang ditawarkan berupa 

fasilitas penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program 

penjualan, layanan, dan pemasaran. 

c. Financials, adalah kelompok aplikasi yang mendukung otomasi dan 

penyederhanaan semua proses bisnis keuangan di perusahaan, serta 

membantu diterapkannya business intelligence harian skala enterprise yang 

dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. 

d. Human Resource Management (HRM), adalah paket aplikasi yang di 

rancang untuk mendukung otomasi proses-proses yang berkaitan dengan 

administrasi karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun. 

e. Manufacturing, adalah kelompok aplikasi yang mendukung perusahaan 

untuk mengoptimasi kapasitas produk, mulai dari bahan baku hingga produk 

akhir, tanpa tergantung pada metode manufaktur yang diterapkan. 

f. Product Lifecycle Management, adalah kelompok aplikasi yang membantu 

perusahaan untuk mengelola semua aktivitas yang berkaitan dengan produk 

secara kolaboratif, mulai dari konsep hingga produk tersebut tidak di 

produksi kembali (retirement). 

g. Oracle Service, merupakan aplikasi yang menyediakan informasi penting 

bagi pelayanan konsumen. 

h. Oracle Sales, adalah kelompok aplikasi yang mendukung proses penjualan 

dengan informasi yang konsisten, akurat, dan sekumpulan alat bantu 

penjualan untuk mempercepat siklus penjualan. 
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i. Oracle Transportation Management, dimana fitur yang ditawarkan meliputi 

perencanaan dan eksekusi transportasi hingga ke pihak pengiriman atau 

penyedia jasa logistik lainnya. 

 

2. PeopleSoft Enterprise 

 PeopleSoft adalah sebuah perusahaan software yang sudah cukup lama 

berkembang dan produknya sudah banyak di pakai oleh berbagai perusahaan 

terkemuka di seluruh dunia. Akuisisi PeopleSoft oleh Oracle makin menambah 

keberagaman produk Oracle dan memperluas dukungan Oracle terhadap semua 

pengguna produknya. 

 Paket produk hasil akuisisi dengan PeopleSoft adalah Oracle PeopleSoft 

Enterprise Application. Aplikasi ini menyediakan solusi untuk bisnis dan industri 

serta membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya. Aplikasi PeopleSoft 

Enterprise dilengkapi dengan fitur integrasi layanan web untuk memudahkan 

berbagai lingkungan aplikasi berjalan secara mulus dan pemilihan infrastruktur 

teknologi yang fleksibel. 

 Beberapa modul yang terdapat pada PeopleSoft Enterprise Aplication antara 

lain Asset Lifecycle Management, Enterprise Campus Solution, Enterprise 

Costumer Relationship Management (CRM), Enterprise Performance Management, 

dan Enterprise Service Automation (ESA). Berikut penjelasan dari masing-masing 

modul: 

a. Asset Lifecycle Management, dimana fitur yang ditawarkan meliputi 

kemampuan mengintegrasikan perencanaan, akuisisi, operasi, leasing, 

pemeliharaan dan pembaruan asset. Penelusuran terhadap asset di mulai dari 

pengadaan, pengoperasian hingga pemeliharaan sehingga memudahkan 

perusahaan dalam mengontrol pemanfaatan asset tersebut. 

b. Enterprise Campus Solution, dimana paket aplikasi ini ditujukan khusus 

untuk mendukung kegiatan institusi pendidikan. Fitur-fiturnya dirancang 

agar mampu mendukung kebutuhan institusi pendidikan untuk 

mengantisipasi perubahan dan meningkatkan layanan konsumen. 

c. Enterprise Costumer Relationship Management (CRM), merupakan 

sekelompok aplikasi untuk mengelola hubungan dengan konsumen. Manfaat 

kelompok aplikasi ini membantu perusahaan dalam mengelola 
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konsumennya, mempelajari konsumen, dan mendukung eksekusi strategi 

bisnis tertentu terhadap konsumen. 

d. Enterprise Performance Management, merupakan paket aplikasi yang 

menyediakan penelusuran kinerja atas setiap anggaran dan tahapan siklus 

manajemen, membantu manajer merumuskan strategi meningkatkan 

keuntungan, menyelaraskan strategi dengan rencana operasional, dan secara 

aktif memonitor operasi sehari-hari. 

e. Emterprise Service Automation (ESA), merupakan paket aplikasi yang dapat 

digunakan untuk mendukung aktivitas dan memonitor siklus hidup 

manajemen proyek, yang meliputi aspek operasional dan keuangan. Mulai 

dari pemilihan proyek, perencanaan dan pembentukan tim, eksekusi, kendali 

biaya dan analisis. 

 

3. JD Edwards EnterpriseOne dan JD Edwards World 

 JD Edwards sebagai penyedia aplikasi ERP yang cukup terkemuka, memiliki 

dua jenis produk utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup 

perusahaan konsumennya. Setelah di akuisisi oleh Oracle, produk-produk ini 

kemudian memperkuat jajaran produk software Oracle di bidang ERP, yaitu JD 

Edwards EnterpriseOne dan JD Edwards World. 

a. JD Edwards EnterpriseOne, adalah aplikasi terintegrasi yang merupakan 

paket software ERP komprehensif, yang dibangun dan dilandasi oleh 

teknologi dan pengalaman yang mendalam di dunia industri. Paket aplikasi 

ini bersifat sangat fleksibel sehingga kita dapat memilih sendiri database, 

sistem operasi, dan hardware apa yang akan digunakan sehingga solusi 

dapat di bangun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. 

b. JD Edwards World, adalah salah satu paket solusi yang cukup fleksibel 

untuk mendukung integrasi dan pengembangan sistem. Termasuk di 

dalamnya integrasi dengan sistem lama, implementasi modular, dan produk 

pihak ketiga.  

 

4. Oracle’s Siebel Customer Relationship Management (CRM) 

 Siebel adalah salah satu perusahaan terkemuka yang memfokuskan produknya 

pada sistem yang mendukung Costumer Relationship Management (CRM). Ketika 

diakuisisi oleh Oracle, Siebel menempati urutan terdepan sebagai vendor penyedia 
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aplikasi CRM. Akuisisi ini menghasilkan produk yang disebut dengan Oracle’s 

Siebel Costumer Relationship Management (CRM). 

 Oracle’s Siebel CRM terdiri atas sekelompok aplikasi yang dirancang untuk 

membantu perusahaan mengelola relasi dengan konsumennya. Aplikasi ini 

menyediakan kemampuan analisis prediktif terhadap data-data konsumen yang 

pernah bertransaksi dengan perusahaan. 

 

2.1.2.4.Kelebihan Sistem ERP 

 Keunggulan menggunakan sistem (software) ERP baik langsung maupun tidak 

langsung diantaranya adalah meningkatkan efisiensi, meningkatkan integritas 

informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan 

kecepatan respon terhadap permintaan konsumen. Manfaat tidak langsung termasuk 

memberikan image yang baik terhadap perusahaan, serta mampu meningkatkan 

kecocokan konsumen. Berikut ini adalah manfaat langsung dari sistem ERP menurut 

Alexis dan Leon (2000;6) diantaranya: 

"1. Business Integration 

2. Flexibility 

3. Better Analysis and Planning Copability 

4. Use of Latest Technology” 

 

 Berikut penjelasan dari manfaat ERP diatas adalah sebagai berikut: 

1. Integrasi Bisnis Perusahaan (Business Integration) 

Yang menjadi alasan mengapa paket ERP di anggap terintegrasi karena adanya 

fasilitas update data antar komponen bisnis perusahaan yang terkait melalui 

pertukaran data secara otomatis antar aplikasi dibandingkan dengan sistem 

informasi perusahaan tradisional yang terlalu berorientasi ke fungsi bisnis 

secara individu. 

2. Fleksibilitas (Flexibility) 

Seperti misalnya bahasa dan mata uang yang berbeda dapat diimplementasikan 

dalam suatu sistem. Fleksibilitas ini penting adanya dan seseorang dapat 

mengatakannya sebagai keuntungan utama. 

3. Kemampuan perencanaan dan analisis yang lebih baik (Better Analysis and 

Planning Capability) 

Keuntungan lain dari sistem ERP adalah meningkatkan fungsi perencanaan. 

Dengan kemampuannya untuk mengatur integrasi bisnis dan datanya, sistem 



`    16 

 

ERP sepenuhnya dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem pendukung 

keputusan dengan mensimulasikan berbagai fungsinya. Karena itu dengan 

kemampuan sistem ERP tersebut dapat dilakukan pemasukan dan analisis data 

secara fleksibel dan seketika (real time) dari berbagai sudut atau dimensi. 

Kemampuan ini dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan 

informasi yang mereka perlukan sehingga mereka dapat membuat keputusan 

dengan lebih baik. 

4. Penggunaan teknologi terkini (Use Latest Technology) 

Sistem ERP sangat cepat beradaptasi terhadap perkembangan terakhir 

teknologi informasi yang memungkinkannya sangat fleksibel dalam beradaptasi 

terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis dimasa depan. 

 

2.1.2.5.Kekurangan Sistem ERP 

 ERP menyediakan  fungsi penting dalam mengintegrasikan fungsi bisnis, 

pengaturan bahan, perencanaan produksi, penjualan, distribusi, keuangan, dan 

akuntansi ke dalam satu aplikasi tunggal. Walaupun demikian ERP merupakan bisnis 

berisiko bagi perusahaan dan bagi penjual software ERP. Berikut keterbatasan ERP 

yang di tulis oleh Alexis dan Leon (2000;37) diantaranya adalah: 

"1. Managers cannot generate custom reports or queries without help from a 

programmer and this inhibits them from obtaining information quickly, 

which is essential for maintaining a competitive advantage. 

2. ERP systems provide current status only, such as open orders. Managers 

often need to look past the current status to find trends and patterns that 

aid better decision-making. 

3. The data in the ERP application is not integrated with other enterprise of 

division system and does not include external intelligence.” 

  

Dari ungkapan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai beikut: 

1. Manajer tidak dapat menghasilkan laporan yang dapat di modifikasi sesuai 

kebutuhan atau permintaan informasi tanpa bantuan programmer dan hal ini 

sangat menghambat perolehan informasi dengan cepat untuk memupuk 

keuntungan dalam berkompetisi. 

2. Sistem ERP hanya memberikan status saat ini. Tetapi manajer seringkali 

membutuhkan informasi status masa lalu dan sekarang, untuk melihat 

kecenderunga atau trend. 

3. Data dalam aplikasi ERP tidak dapat diintegrasikan dengan perusahaan lain. 
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 Kekurangan dari sistem ini adalah mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk 

mengimplementasikannya. Sehingga pertimbangan biaya dengan manfaat harus 

diperhatikan oleh manajemen sebelum memutuskan apakah akan menggunakannya 

atau tidak. Tetapi banyak teknologi yang dapat membantu mengatasi kekurangan ERP 

tersebut, teknologi ini bekerjasama dengan paket ERP saat digunakan. Alexis dan 

Leon (2000;38) menyatakan teknologi yang dapat menanggulangi keterbatasan ini 

diantaranya adalah: 

"1. Business Process Reengineering (BPR) 

2. Data Warehousing 

3. Data Mining 

4. On-Line Analitical Processing (OLAP) 

5. Supply Chain Management.” 

 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Business Process Reengineering (BPR) 

 BPR adalah proses pemikiran kembali secara mendasar dan merancang ulang 

 (secara radikal) proses bisnis untuk mencapai perbaikan dalam kinerja seperti 

 biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. 

2. Data Warehousing 

Data Warehousing merupakan penyimpanan data-data transaksi yang sudah 

lewat untuk kepentingan analisis bisnis. Agar efektif aksesnya, maka data 

dipisahkan dari data transaksi yang sedang berlangsung. 

3. Data Mining 

Data Mining adalah proses menentukan data-data yang masih di anggap 

penting dan valid, terkini, berpotensi untuk dimanfaatkan, dan mewakili 

keadaan yang sebenarnya. Informasi ini digunakan untuk memuat keputusan 

bisnis yang kritis. Sistem  Data Mining modern memiliki kemampuan belajar 

sendiri dari data-data sebelumnya, merumuskan dan menguji hipotesa atas 

aturan atau kondisi tertentu yang harus dipatuhi oleh sistem. 

4. On-Line Analitical Processing (OLAP) 

On-Line Analitical Processing merupakan teknologi yang dirancang untuk 

membaca dan menganalisis data atau dapat juga dikatakan sebagai pandangan 

multi dimensi dari data bisnis. 

5. Supply Chain Management 

Supply Chain Management adalah jaringan fasilitas dan distribusi yang 

melakukan fungsi berupa pengadaan bahan baku, merubah bahan baku tersebut 
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menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Selain itu mendistribusikan 

barang jadi tersebut ke konsumen. 

 

2.1.2.6.Unsur-unsur Sistem ERP 

 Unsur-unsur pembentuk sistem informasi ERP diperlukan untuk membangun 

suatu sistem yang bertugas dalam penanganan data yang mengandalkan kemampuan 

sistem ERP. Keterpaduan unsur-unsur tersebut memungkinkan manajemen perusahaan 

memperoleh informasi dengan mudah, cepat, akurat, on-line, hanya dengan beberapa 

ketikan di keyboard (dikenal dengan istilah ”information in your fingertips”). 

 Menurut Hartono (2004;10) untuk membangun sistem ERP, memerlukan 

beberapa unsur yang meliputi: 

"1. Perangkat keras (hardware) 

2. Perangkat lunak (software) 

3. Sumber daya manusia (brainware) 

4. Tahapan implementasi” 

 

Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur ERP sebagai berikut: 

 

2.1.2.6.1. Perangkat Keras (Hardware) 

 Hardware dengan kecepatan dan kehandalan yang baik merupakan komponen 

utama dalam sebuah jaringan. Hardware diharuskan mempunyai performa, 

kehandalan, dan kompatibilitas yang baik. Hal tersebut diperlukan agar 

penggunaannya dapat memberi hasil yang maksimal, kenyamanan dalam pemakaian, 

dan menjauhkan sistem dari kesalahan atau kegagalan sistem yang tidak dikehendaki. 

 Yang terpenting dari perangkat komputer yang baik adalah dapat menjalankan 

aplikasi yang kita inginkan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang maksimal. 

Menurut Hartono (2004;9) sebuah sistem informasi ERP terdiri dari tiga lapis, yaitu: 

"1. GUI (Graphical User Interface) 

2. Program Aplikasi (Application Program) 

3. DBMS (Database Management System)” 

 Berikut adalah penjelasan dari ketiga lapisan sistem informasi ERP: 

1. GUI (Graphical User Interface) 

GUI (Graphical User Interface) adalah program yang bertugas menangani 

komunikasi antara user dengan program aplikasi dan DBMS. Melalui program 
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GUI inilah user melakukan aktifasi penanganan data, mulai dari pencatatan 

hingga pemrosesan data menjadi informasi. 

2. Program Aplikasi (Application Program) 

 Program Aplikasi (Application Program) adalah program-program yang 

 membentuk sistem informasi ERP untuk melakukan tugas tertentu, misalnya 

 melakukan akses data dan mencetak laporan. 

3. DBMS (Database Management System) 

DBMS (Database Management System) adalah sistem database tempat 

penyimpanan data, misalnya Oracle dan SQL Server. DBMS adalah gudang 

data dari sistem informasi. Untuk mengakses DBMS digunakan bahasa SQL 

(Structured Query Language). 

 Adapun arsitektur perangkat keras yang biasa digunakan untuk membangun 

sistem informasi ERP menurut Hall (2004;568) adalah: 

"1. Two-Tier Model 

2. Three Tiers” 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Model Dua Tingkat (Two-Tier Model) 

Dalam suatu model dua tingkat ini, server menangani baik aplikasi dan 

kewajiban database. Komputer klien bertanggungjawab untuk menyajikan  

data kepada pengguna dan manyampaikan masukan (input) pengguna kembali 

kepada server. Pendekatan aplikasi ini digunakan untuk jaringan area lokal 

(Local Area Networks-LAN) dimana permintaan kepada server dibatasi pada 

suatu populasi pengguna yang relatif lebih kecil. 

2. Model Tiga Tingkat (Three-Tier Model) 

Fungsi database dan aplikasi dipisahkan dalam model tiga tingkat, arsitektur 

ini umumnya dari sistem ERP besar yang menggunakan jaringan luas (Wide 

Area Networks - WAN) untuk konektifitas di antara pengguna, memenuhi 

permintaan klien memerlukan dua atau lebih sambungan jaringan. Pada 

awalnya klien membentuk komunikasi dengan sever aplikasi tersebut yang 

kemudian memulai suatu hubungan kedua pada database server. 

 

2.1.2.6.2. Perangkat Lunak (Software) 

 Software yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem ERP menurut 

Hartono (2004;19) adalah: 
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"1. Sistem Operasi (Operating System). 

2. Bahasa pemrograman (Programming Language). 

3. Sistem database (DBMS).” 

 

 Berikut adalah penjelasan dari perangkat lunak di atas: 

1. Sistem Operasi (Operating System) 

Merupakan software yang diperlukan agar perangkat komputer dapat 

beroperasi, misalnya Microsoft Windows dan Linux. 

2. Bahasa Pemrograman (Programming Language) 

Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer untuk menulis program-program 

komputer yang membentuk ERP (misalnya: Microsoft Visual Basic). Tapi 

kadang diperlukan software lain untuk melengkapi bahasa pemrograman. 

Misalnya software khusus untuk membuat laporan (Crystal Report). 

3. Sistem Database (DBMS) 

Sistem database adalah software khusus yang dirancang untuk melakukan 

tugas-tugas penanganan data, seperti penyimpanan dan pencarian data dengan 

bahasa standar SQL (misalnya SQL Server dan Oracle).  

 

2.1.2.6.3. Sumber Daya Manusia (Brainware) 

 Divisi yang bertanggungjawab dalam membangun sistem informasi ERP dalam 

perusahaan disebut IT (Information Technology) atau kadang juga disebut sebagai EDP 

(Electronic Data Processing). Dalam divisi ini terdapat sejumlah orang dengan 

keahlian tertentu yang mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing. 

 Menurut  Hartono (2004;15), personil dalam divisi IT atau EDP terdiri atas: 

"1. Business Process Analyst (BPA) 

2. System Analyst (SA) 

3. Programmer 

4. Tester 

5. System Administrator 

6. Hardware Team 

7. Operational Team 

8. Maintenance 

9. Help Desk” 

 

 Berikut adalah penjelasan dari kesembilan divisi IT atau EDP: 
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1. Business Process Analyst (BPA) adalah analis proses bisnis yang bertugas 

menganalisis workflow (urutan proses) dalam manajemen yang sedang berjalan 

dan mendesain workflow baru yang lebih efisien. 

2. System Analyst adalah analis program yang bertugas mendesain hal-hal yang 

berkaitan dengan pemrograman berdasarkan hasil desain BPA (misalnya: 

desain database, diagram proses, screen lay out, dan report lay out). 

3. Programmer adalah orang yang bertugas menulis program komputer dengan 

bahasa komputer tertentu berdasarkan desain pemrograman yang dibuat oleh 

System Analyst. 

4. Tester adalah orang yang bertugas melakukan pengujian terhadap sistem 

informasi ERP. 

5. System Administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan 

sistem informasi (misalnya: mengontrol otorisasi user). 

6. Hardware Team adalah tim yang betugas menangani perangkat keras. 

7. Operational Team adalah tim yang bertanggungjawab pada kegiatan 

operasional sehari-hari (misalnya back-up data). 

8. Maintenance adalah tim yang bertanggungjawab akan pemeliharaan sistem 

informasi. 

9. Help Desk adalah layanan pelanggan yang akan memberi bantuan pada user 

yang diperlukan. 

 

2.1.2.6.4. Tahapan Implementasi 

 Implementasi sistem ERP umumnya berlangsung sekitar dua tahun. Penyebab 

periode waktu yang panjang bukan hanya kerumitan dan ruang lingkup proyek tetapi 

juga keharusan untuk berurusan dengan sistem warisan. Sistem warisan (Legacy 

System) adalah sistem yang pada umumnya melaksanakan proses bisnis inti perusahaan 

yang telah dikembangkan dahulu, akan tetapi tidak mencakup teknologi dan 

metodologi baru. 

 Saat memulai penerapan sistem ERP, perusahaan harus memberikan perhatian 

khusus kepada hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemilihan vendor ERP 

Dasar konsep bisnis di dalam perangkat lunak, penjual harus menjadi kriteria 

utama dalam pemilihan vendor. Makin banyak perbedaan proses dalam 

perangkat lunak dengan perusahaan saat ini, maka makin sulit penerapannya. 
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Proses baru itu harus di terima para pemakai dan cukup mirip dengan proses 

yang ada sekarang sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan pada saat 

penerapannya. 

2. Pelatihan Pemakaian 

Kompleksnya sistem ERP, menjadikan pelatihan sebagai faktor yang tidak 

kalah pentingnya dalam implementasi ERP. Pelatihan adalah bagian dari 

rancangan awal EntIS. Pelatihan dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah 

penerpan sistem ERP. Mengingat hal tersebut, pengimplementasian ERP ini 

memiliki beberpa tahap. Dimana setiap tahapnya harus memiliki keseimbangan 

dengan yang lainnya. 

Berikut adalah tahap-tahap pengimplementasian sistem ERP menurut Alexis 

dan Leon (2000;108), adalah sebagai berikut: 

"1. Pre-evaluation Screening 

2. Package Evaluation 

3. Project Planning Phase 

4. Gap Analysis 

5. Reengineering 

6. Configuration 

7. Implementation Team Training 

8. Testing 

9. Going Live 

10. End-user Trainning 

11. Post Implementation” 

  

Tahapan implementasi sistem ERP tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Evaluasi sebelum penyaringan (Pre-evaluation Screening) 

Setiap perusahaan seharusnya melakukan evaluasi sebelum penyaringan. 

Karena tidak setiap paket yang ditawarkan dalam sistem ERP sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

2. Evaluasi Paket (Package Evaluation) 

 Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam tahap 

 implementasi ERP karena paket yang di pilih akan menentukan kesuksesan dan 

 kegagalan proyek. 

3. Perencanaan Proyek (Project Planning Phase) 

Tahapan ini merupakan tahapan perancangan proses implementasi. Dengan 

cara seperti apa sistem diimplementasikan dan siapa yang bertanggungjawab 

dalam  pelaksanaannya harus ditentukan dan dipaparkan secara rinci. 
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4. Analisa Gap (Gap Analysis) 

Hal yang sangat penting dalam kesuksesan implementasi ERP adalah analisa 

Gap, karena manajemen harus bisa melihat kemampuan perusahaan sekarang 

dan bagaimana posisi perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga Gap 

yang akan terjadi dapat diantisipasi. 

5. Reengineering 

Dalam pengaturan implementasi ERP, Reengineering memiliki dua konotasi 

yang berbeda. Dengan penerapan ERP maka akan menyebabkan terjadinya 

pengurangan jumlah pegawai secara besar-besaran. Tetap saja, perusahaan 

masih membutuhkan peran karyawan yang bertanggungjawab secara penuh 

dalam penerapannya. Dengan demikian perlunya penelitian yang cermat 

sebelum mengimplementasikan sistem ERP. 

6. Konfigurasi (Configuration) 

Diperlukan sebuah model simulasi dari kegiatan aktual perusahaan sebagai 

prototype sistem ERP. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dari proses bisnis perusahaan. 

7. Pelatihan Kepala Karyawan (Implementation Team Training) 

Bersamaan dengan konfigurasi, maka perusahaan harus memberikan pelatihan 

kepada karyawannya untuk mengimplementasikan dan menjalankan sistem 

ERP tersebut. 

8. Pengujian (Testing) 

Pada tahap ini sistem yang sudah jadi di uji, apakah yang terjadi jika sistem 

tersebut overload. Semua pengguna melakukan log-in pada saat bersamaan, 

mencegah pihak-pihak yang hendak melakukan pencurian data, merusak sistem 

tersebut dan hal-hal lainnya. 

9. Pengoperasian (Going Live) 

 Secara teknis dan fungsional, semua bagian sistem siap dijalankan (misalnya: 

 konversi data, database, dan konfigurasi prototype yang sudah lengkap). 

10. Pelatihan terhadap pengguna akhir (End-User Training) 

 Untuk memberitahukan bagaimana menggunakan sistem tersebut. 

11. Pemeliharaan (Post-Implementation) 

Aktivitas pemeliharaan meliputi aksi korektif untuk masalah yang di temui, 

adaptasi prosedur untuk fitur atau kebutuhan baru yang ditambahkan, 
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pemeliharaan  prefektif sebagai tanggapan atas upgrade software, dan 

pemeliharaan preventif untuk urusan administratif rutin. 

 

2. 1.3. Pengertian Efektivitas 

 Berikut adalah pengertian efektifitas menurut Anthony dan Govindarajan 

(2003;111) adalah sebagai berikut: 

 “Effectiveness is determind by relationship between a responsibility centre’s 

 output and it’s objectives.” 

 Jadi pengertian efektivitas dapat digambarkan sebagai hubungan antara kinerja 

pusat pertanggungjawaban dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Semakin besar kontribusi kinerja yang dihasilkan pusat pertanggungjawaban terhadap 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat dikatakan semakin efektif pula 

divisi tersebut. 

 Berikut adalah pengertian efektivitas yang diungkapkan oleh Steers (1985:1): 

“Bagi seorang ahli ekonomi atau analisis keuangan, efekivitas organisasi 

adalah keuntungan atau laba investasi. Bagi seorang manajer produksi, 

efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas keluaran (output) 

barang atau jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset, efektivitas 

dijabarkan dengan jumlah paten, penemuan atau produk baru suatu 

organisasi. Dan bagi  sejumlah sarjana ilmu social, efektivitas seringkali 

ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja.” 

 

 Jadi pengertian efektivitas akan berbeda-beda bergantung pada kerangka acuan 

yang dipakainya. Hal ini disebabkan karena pengertian efektivitas yang umumnya 

dalam kegiatan perusahaan tidak hanya mengacu pada pencapaian laba saja. Akan 

tetapi hal lain yang biasanya perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan serta tujuan para 

karyawan dan masyarakat luas. 

 

2. 1.4. Pengendalian Internal 

 Semakin luas ruang lingkup akivitas perusahaan maka manajemen perusahaan 

harus lebih mampu mengendalikan operasi perusahaan. Hal ini dilakukan agar 

perusahaan dapat mencapai tujuannya, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Oleh karena itu, peran pengendalian internal sangat penting karena 

berpengaruh terhadap aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya keseluruhan perusahaan 

serta aspek kegiatan operasi perusahaan. 
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2.1.4.1.Pengertian Pengendalian Internal 

 Berikut adalah pengertian pengendalian intern menurut Krismiaji (2002;218): 

“Adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga 

atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya 

kebijakan manajemen.” 

 

 Pengendalian dapat disama artikan sebagai proses mempengaruhi atau 

mengarahkan aktivitas sebuah perusahaan. Salah satu tujuan Sistem Informasi 

Akuntansi adalah membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah perusahaan. 

Akuntan dapat membantu mencapai tujuan ini dengan cara merancang sistem 

pengendalian yang efektif dan dengan mengkaji sistem pengendalian yang sekarang di 

pakai untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. 

Dalam bukunya Hartadi (1997;3), klasifikasi pengendalian internal menurut 

AICPA di bagi menjadi 2, yakni pengendalian akuntansi dan pengendalian 

administratif. Berikut adalah penjelasannya: 

 

2.1.4.1.1. Pengendalian Akuntansi 

Pengendalian akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan prosedur-prosedur 

serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan dapat 

dipercayanya catatan finansial dan prosedur. Catatan-catatan itu di susun untuk 

memberikan jaminan yang cukup dalam arti: 

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan yang umum 

maupun khusus. 

2. Transaksi-transaksi di catat untuk memungkinkan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya di terima atau 

kriteria-kriteria yang perlu untuk laporan-laporan tersebut, serta menunjukkan 

pertangung jawaban atas aktiva. 

3. Penggunaan aktiva diperbolehkan hanya bila sesuai dengan otorisasi 

manajemen. 

4. Tanggung jawab atas aktiva (menurut catatan) di bandingkan dengan aktiva 

yang ada setiap waktu tertentu, dan di ambil tindakan yang perlu bila ada 

perbedaan.  
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Pengendalian akuntansi berfungsi untuk menjaga keamanan harta milik 

perusahaan. Pengendalian ini disebut preventive control, yaitu pengendalian yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.  

Pengendalian akuntansi dapat di bagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum 

dan pengendalian aplikasi. Berikut adalah penjelasannya: 

1. Pengendalian umum, merupakan pengendalian di luar pengendalian data. 

Pengendalian umum terdiri dari: 

a. Pengendalian organisasi. Dimana perencanaan yang baik dan organisasi 

EDP (Electronic Data Processing) berfungsi seperti yang diharapkan. 

Pengendalian ini dapat tercapai bila ada pemisahan tugas dan tanggung 

jawab dalam departemen EDP. 

b. Pengendalian dokumen. Dokumentasi dapat di anggap sebagai materi 

tertulis yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumentasi 

dapat berisi tentang deskripsi, penjelasan, bagan alur, daftar, cetakan hasil 

komputer, kontrol objek, dan sistem informasi. 

c. Pengendalian perangkat keras. Pengendalian ini merupakan bentuk 

pengendalian yang sudah di pasang dalam komputer. Pengendalian ini 

dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya perangkat 

keras. Tujuannya adalah memeperkuat sistem itu sendiri dan dengan 

demikian akan meningkatkan pengendalian sistem informasi secara 

keseluruhan. 

d. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk 

menjaga keamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan manusia 

dalam perusahaan. Bila pengendalian terhadap keamanan fisik tidak 

dilakukan secara semestinya, maka dapat mengakibatkan menurunnya 

kegiatan operasi, membahayakan sistem serta menyebabkan hilangnya harta 

milik perusahaan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan tidak amannya 

fisik sistem diantaranya adalah pencurian, sabotase dan lain sebagainya. 

e. Pengendalian keamanan data. Meliputi menjaga integritas dan keamanan 

data yang tersimpan di luar supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh 

orang yang tidak berhak. 

Di antara pengendalian umum yang paling relevan dengan prosedur penggajian 

adalah pengendalian organisasi. Pengendalian ini dapat di capai bila ada 

pemisahan tugas yang baik seperti: 
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a. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab di antara manajeman. 

b. Tersedianya dokumentasi yang lengkap dan mutakhir mengenai prosedur 

penggajian . 

c. Praktek operasional yang berhubungan dengan jadwal pemrosesan, laporan 

perubahan program dan hal-hal yang ditetapkan dengan jelas. 

2. Pengendalian aplikasi, berhubungan dengan tugas-tugas khusus yang dilakukan 

oleh EDP. Fungsi dari pengendalian aplikasi ini adalah untuk memberikan 

jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses dan pelaporan data sudah di 

laksanakan dengan benar. Pengendalian aplikasi di kelompokkan menjadi: 

a. Pengendalian masukan (input control). 

Pengendalian masukan hanya ditujukan untuk kegiatan transaksi saja. 

Dimana setiap transaksi di catat dengan teliti, lengkap, dan segera. Selain itu 

pengendalian masukan memberikan jaminan yang cukup bahwa: 

• Data atau transaksi yang diterima untuk proses EDP sudah diotorisasi 

atau disahkan. 

• Data atau transaksi di konversi dengan cermat ke dalam bentuk yang 

dapat di baca mesin serta di catat dalam file computer. 

• Data atau transaksi tersebut tidak ada yang hilang, dikurangi, ditambah, 

diduplikasi atau diubah dengan tidak semestinya. 

b. Pengendalian proses (processing control) 

Pengendalian proses direncanakan untuk memberikan jaminan yang cukup 

bahwa pengolahan data secara elektronik sudah dilakukan sesuai dengan 

aplikasi-apliakasi tertentu. Pengendalian ini berjalan saat data sudah 

dimasukkan ke dalam CPU (Central Processing Unit) komputer, dan 

berkaitan dengan pengolahan data akuntansi. Pengendalian proses dilakukan 

melalui kegiatan berikut: 

• Penyusunan, yaitu penyortiran dan pengolahan data, sebelum proses 

transaksinya atau sesudah proses. 

• Pemrosesan transaksi, yaitu proses data menjadi informasi. 

• Perubahan file (file updating), yaitu mengubah data dalam file. Perubahan 

dapat berupa perubahan saldo karena adanya transaksi-transaksi baru, 

membetulkan data, menambah atau mengurangi data yang ada dalam file. 
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c. Pengendalian keluaran (output control) 

Pengendalian keluaran dirancang untuk menjamin bahwa keluaran yang 

dihasilkan sistem sudah lengkap, benar dan didistribusikan ke pemakai yang 

berhak. Keluaran merupakan produk dari pengolahan data dan dapat 

disajikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Pengendalian ini 

direncanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa: 

• Hasil pengolahan cermat, seperti daftar rekening-rekening, laporan faktur 

atau cek keluaran. 

• Akses terhadap keluaran itu hanya dibatasi bagi karyawan yang mendapat 

otorisasi. 

• Keluaran disediakan secara tepat waktu bagi karyawan yang 

mendapatkan otorisasi dengan semestinya. 

 

2.1.4.1.2. Pengendalian Administratif 

Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi dan prosedur-prosedur 

serta catatan-catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan 

pengesahan transaksi-transaksi oleh manajemen. Otorisasi tersebut merupakan fungsi 

manajemen secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan, dan merupakan titik awal untuk menyusun pengendalian 

akuntansi atas transaksi-transaksi. Pengendalian admministratif berfungsi untuk 

mendorong efisiensi, yaitu mendorong dipatuhinya keputusan-keputusan manajemen. 

Pengendalian ini disebut feedback control. 

 

2.1.4.2.Komponen Pengendalian Internal 

 Pengendalian intern mempunyai lima komponen yang saling berhubungan. 

Kelima komponen ini menggambarkan gaya manajemen menjalankan perusahaan dan 

menyatu ke dalam kegiatan atau proses manajemen. Pengendalian internal akan 

bermanfaat dengan baik bila di rancang sejak dini, sehingga dapat diterapkan di 

berbagai elemen perusahaan. Menurut Winarno (1994;89), komponen pengendalian 

internal meliputi : 

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment). Lingkungan pengendalian 

mempengaruhi bentuk dan sifat pengendalian. Lingkunan pengendalian 

mempunyai beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Gaya dan filosofi manajemen. Dalam mencapai tujuannya, manajemen 

memiliki gaya dan filosofi sendiri. Manjemen dapat memilih gaya 

konservatif (biasanya berkembang pelan tetapi lebih pasti) atau gaya 

moderat (gaya yang berani mengambil risiko lebih besar). 

b. Struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan garis pembagian 

tanggungjawab dan wewenang di dalam suatu perusahaan. Struktur ini akan 

mempengaruhi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan. 

Perusahaan yang memilih sentralisasi, berarti memusatkan pengambilan 

keputusan dan pengendalian operasionalnya kepada manajemen puncak. 

Sedangkan perusahaan yang memeilih desentralisasi, biasanya mempunyai 

rentang yang lebih luas, sehingga manajemen di tingkat bawah dapat 

mengambil keputusan. 

c. Fungsi komite audit. Komite audit adalah komite yang anggotanya terdiri 

dari anggota dewan komisaris (dan orang lain di luar perusahaan) yang 

bertanggungjawab mengawasi jalannya perusahaan agar tidak menyimpang 

dari peraturan atau kebijakan yang harus dipatuhi. Komite audit bekerjasama 

baik dengan auditor internal maupun auditor eksternal. Salah satu tugas 

komite audit adalah menilai kinerja dan kepatuhan manajemen terhadap 

pemilik perusahaan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menjaga kesatuan 

manajemen, meningkatkan mutu laporan keuangan yang sekaligus 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. 

d. Metoda pembagian tugas. Pembagian tugas yang baik ditandai dengan 

adanya uraian tugas tertulis, buku pedoman kerja, dokumentasi penggunaan 

komputer, pelatihan karyawan, penyusunan jadwal (baik jangka pendek 

maupun jangka panjang), dan penganggaran. Akan lebih baik lagi jika 

perusahaan mempunyai kode etik yang sebaiknya dilaksanakan setiap 

karyawan perusahaan. Dengan adanya berbagai aturan tertulis yang jelas, 

setiap karyawan dan anggota manajemen di dalam perusahaan tidak akan 

banyak menemui kesulitan dalam mengambil tindakan dan menyelesaikan 

setiap masalah yang timbul. 

e. Metoda penilaian prestasi. Penilaian prestasi atau kinerja karyawan meliputi 

pengendalian, pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan pengauditan internal. 

Pengendalian tidak hanya meliputi pengendalian terhadap kegiatan yang 

menyimpang, tetapi juga mencakup pemberian bimbingan kepada karyawan 
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agar dapat melaksanakan tugas dan pekejaannnya dengan baik, serta menilai 

efisiensi dan efektivitas karyawan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan yang 

sudah (maupun belum) dilaksankan juga merupakan suatu bentuk penilaian 

prestasi. Tanpa adanya pelaporan, karyawan akan cenderung menunda 

pekerjaan. Pengauditan internal adalah pemerikasaan atas pekerjaan dan 

pencatatan secara mendadak yang dilakukan oleh auditor internal terhadap 

salah satu fungsi perusahaan. 

f. Kebijaksanaan personalia. Kebijaksanaan personalia meliputi berbagai 

kebijaksanaan dan praktik penerimaan, pelatihan, penilaian, penggajian dan 

peningkatan karyawan. Mutu karyawan sangat menentukan tercapainya 

tujuan perusahaan. Praktik yang sehat merupakan salah satu unsur penting 

pengendalian. Praktik yang sehat akan terlaksana bila kemampuan karyawan 

dan tugas yang harus dijalankannya seimbang. 

g. Pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal tidak kalah pentingnya 

dibandingkan dengan pengaruh internal. Misalnya, peraturan pemerintah 

yang mengharuskan perusahaan menyelenggarakan pencatatan akuntansi, 

merupakan aturan yang tidak dapat dihindari. Pesaing, bank, dan pembeli 

merupakan bagian lingkungan pengendalian internal perusahaan. 

2. Pencegahan risiko (Risk Assessment). Setiap perusahaan menghadapi risiko, 

baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Manajemen harus dapat 

mengidentifikasi dan kemudian mencegah berbagai risiko yang mengancam 

atau mengganggu pencapaian tujuan perusahaan 

3. Kegiatan pengendalian (Control Activities). Kegiatan pengendalian meliputi 

penerapan berbagai prosedur yang menjamin dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Kegiatan pengendalian harus diselenggarakan di seluruh 

perusahaan, dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. 

Kegiatan ini dapat berupa persetujuan, verifikasi, pengesahan, penyesuaian dan 

penelaahan kinerja kegiatan, pengamanan aktiva dan pemisahan tugas. 

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication). Data dan 

informasi yang diperlukan harus di identifikasi, dikumpul dan dikomunikasikan 

ke berbagai pihak yang memerlukan tepat pada waktunya, sehingga dapat 

dipakai untuk menjalankan tugasnya. Informasi tidak hanya mengalir dari atas 

ke bawah, tetapi juga ke samping antar-unit dalam perusahaan. Setiap penerima 
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harus menerima informasi dengan jelas sehingga dengan mudah mengerti dan 

memahami isi informasi.  

5. Pemantauan (Monitoring). Sistem pengendalian intern harus di pantau. 

Pemantauan merupakan kegiatan yang menjamin tercapainya kualitas 

pengendalian yang baik. Pemantauan harus dilaksanakan secara bersinambung 

dan meliputi penilaian kinerja. Bila ada kelemahan dalam pengendalian intern 

harus segera dilaporkan ke manajemen di atasnya. Bila kelemahan ini sangat 

vital, dapat dilaporkan ke manajemen puncak dan dewan direksi. 

 

2.1.4.3.Fungsi Pengendalian Internal 

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization), pengendalian 

internal adalah proses, karena pengendalian internal menembus kegiatan operasional 

perusahaan dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. 

Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolute. Karena 

kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajeman atas pengendalian 

membuat proses ini menjadi tidak sempurna. Pengendalian internal melaksanakan tiga 

fungsi penting, berikut diantaranya adalah: 

a. Pengendalian Untuk Pencegahan (Preventive Control) 

Pengendalian ini untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum terjadi. 

Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas 

pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas 

aktiva, fasilitas serta informasi. 

b. Pengendalian Untuk Pemeriksaan (Detective Control) 

Pengendalian ini dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah ketika masalah 

tersebut muncul. Seperti pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan 

rekening koran dan neraca saldo setiap bulan.  

c. Pengendalian Korektif (Corrective Control)  

Pengendalian ini memecahkan masalah yang ditemukan untuk pemeriksaan. 

Pengendalian ini meliputi prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi  

penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, 

dan mengubah sistem agar masalah dimasa yang akan datang dapat di 

minimalisasi atau bahkan dihilangkan. 
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2.1.4.4.Tujuan Pengendalian Internal 

 Tujuan dari pengendalian internal menurut Bodnar dan Hapwood (2006;11) 

diantaranya adalah: 

"1. Reliabilitas pelaporan keuangan (Reliability of financial reporting), 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan (Effectiveness and 

efficiency of operation), 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada 

(Compliance with applicable laws and regulations).” 

 

 Mekanisme yang ada di atas adalah hal yang wajib dipenuhi manajemen dalam 

menciptakan pengendalian yang baik. Dalam penelitian ini akan di lihat apakah pada 

perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP mampu meningkatkan efektivitas 

pengandalian internal yang ada. 

 Secara umum, tujuan diselenggarakannya sistem pengendalian internal adalah: 

1. Menghasilkan informasi yang akurat dan dapat di percaya. 

2. Dipatuhinya kebijakan, perencanaan, prosedur, peraturan dan perundangan 

yang berlaku. 

3. Menjaga atau melindungi harta milik perusahaan. 

4. Memantau penggunaan sumber daya perusahaan agar ekonomis dan efisien. 

5. Agar tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai 

dengan kegiatan operasi dan program sehari-hari. 

Dengan melakukan sistem pengendalian internal yang baik dapat 

menghindarkan perusahaan dari berbagai kerugian. Kerugian ini dapat berupa 

penggunaan sumber daya secara berlebihan, proses pengambilan keputusan yang tidak 

tegas, kesalahan pencatatan data, kerusakan berbagai catatan, hilang atau rusaknya 

aktiva, ketidakpatuhan karyawan terhadap manajemen, dan kecurangan yang dilakukan 

manajemen. 

 

2. 1.5. Pengertian Gaji 

Gaji merupakan pos yang rawan bagi perusahaan, karena sangat mudah terjadi 

kecurangan dan tidak efisien. Seperti apa yang diungkapkan oleh Mardi (2011;107), 

gambaran sistem penggajian salah satunya adalah: 

“…apabila desain sistem penggajian tidak benar dapat mempersulit 

proses pengambilan keputusan dan mengganggu ketenangan kerja 

karyawan. Jadi, sistem penggajian harus di desain secara benar.” 
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 Pendapat di atas menjelaskan perlunya perancangan sistem penggajian yang 

baik memudahkan proses pengambilan keputusan. Selain itu, melakukan pembayaran 

gaji tepat waktu terhadap karyawan mampu meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan. Adanya kesulitan dalam mengelola sistem penggajian yang baik 

menjadikan gaji mudah mengalami penyimpangan, manipulasi, tidak efisien, dan 

dicuri akibat kecurangan. 

 Pengertian gaji, honor dan upah menurut Mardi (2011;107) sebagai berikut: 

“Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan 

oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai tetap. Honor 

merupakan sejumlah hak yang diberikan oleh suatu perusahaan atau 

instansi kepada pegawai yang tidak tetap. Upah merupakan sejumlah hak 

yang diberikan oleh suatu perusahaan atau instansi pegawainya sebagai 

bentuk pembayaran di luar jam kerja.” 

 

 Penggajian juga merupakan bidang dimana sumber daya perusahaan dapat 

terbuang akibat ketidak efisienan atau pencurian melalui kecurangan. Oleh karena gaji 

merupakan pos yang mudah mengalami penyimpangan dan manipulasi, maka 

pengelolaan pembayaran gaji memerlukan sistem informasi yang memadai dan mampu 

memberikan informasi yang relevan. Informasi yang relevan dapat dihasilkan oleh 

sistem informasi yang tepat, sehingga keputusan yang di ambil oleh pihak perusahaan 

merupakan keputusan yang tepat, dan baik dalam segi jumlah ataupun segi pegawai 

yang menerimanya. 

 

2. 1.6. Tujuan Pengendalian Internal Penggajian 

Tujuan pengendalian internal penggajian adalah agar dapat menghitung jumlah 

gaji yang akan dibayarkan dengan tepat dan disampaikan kepada karyawan yang benar. 

Tujuan lainnya adalah untuk menyajikan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk 

disampaikan kepada manajemen. 

Tujuan pengendalian atas penggajian menurut Leung (2011;628), adalah: 

"1. Recorded payroll expenses relate to employee services received in the 

period (Occurrence). 

2. Recorded payroll expenses include all such expenses incurred during the 

year (Completeness). 

3. Payroll transactions are properly recorded (Accuracy). 

4. All payroll transactions arising before the period end are recorded in the 

current period and those arising after the period end are included in the 

next accounting period (Cut-Off). 

5. All payroll transactions are recorded in the correct accounts 

(Classification). 
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6. Accrued payroll liability balances represent amount owned at the end of 

the reporting period (Existence). 

7. Accrued payroll liabilities are the liabilities of the entity at the end of the 

reporting period (Rights and Obligations). 

8. Accrued payroll liabilities include all amount owed in respect of payroll 

and deductions therefrom at the end of the reporting period 

(Completeness). 

9. Accrued payroll liabilities are stated at the appropriate amounts 

(Valuations and Allocations). 

10. Disclosed payroll events have occurred and pertain to the entity 

(Occurrence, Right and Obligation). 

11. Accured payroll liabilities and related expenses are properly identified 

and classified in the financial statements (Completeness). 

12. Payroll information are properly presented and information disclosed is 

clearly expressed (Classification and Understand Ability)." 

13. Payroll information is disclosed accurately at appropriate amounts 

(Accuracy and Valuation). 

 

Dari uraian di atas dapat diuraikan tujuan pengendalian internal atas penggajian 

adalah sebagai berikut: 

1. Beban gaji yang tercatat berhubungan dengan jasa karyawan yang diterima 

pada periode tertentu (Keterjadian). 

2. Beban gaji yang tercatat mencakup segala macam gaji seperti beban selama 

satu tahun. Hutang gaji yang diakui meliputi seluruh jumlah yang terhutang 

pada karyawan serta pengurangan-pengurangan yang berkaitan di waktu 

periode tertentu. Hutang gaji yang diakui dan beban-beban terkait di 

identifikasi sebagaimana mestinya dan diklasifikasikan dalam laporan 

keuangan (Kelangkapan). 

3. Transaksi-transaksi gaji dicatat sebagaimana mestinya (Akurasi). 

4. Seluruh transaksi gaji terus bertambah selama periode tertentu. Hingga periode 

tersebut berakhir, transaksi tersebut masih tercatat pada periode selanjutnya 

(Pisah Batas). 

5. Seluruh transaksi gaji dicatat pada akun yang benar (Klasifikasi). 

6. Jumlah hutang gaji dalam neraca menyajikan jumlah hutang yang di miliki 

pada akhir periode tertentu (Keberadaan). 

7. Hutang gaji yang diakui merupakan kewajiban perusahaan pada akhir periode 

tertentu (Hak dan Kewajiban). 

8. Hutang gaji yang dicatat telah ditetapkan pada jumlah yang benar (Penilaian 

dan Alokasi). 
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9. Penyajian aktivitas gaji yang terjadi dan berkaitan terhadap kesatuan 

(Keterjadian, Hak, dan Kewajiban). 

10. Informasi disajikan dengan semestinya dan penyajian informasi disajikan 

dengan jelas (Klasifikasi dan Kemampuan Untuk Dimengerti). 

11. Informasi gaji disajikan dengan akurat serta pada jumlah yang semestinya 

(Akurasi dan Penilaian). 

 

2. 2. Penelitian Sebelumnya 

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti banyak mengutip kata-kata serta 

pokok bahasan yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu: 

 

Tabel 2.2 

Daftar Nama, Judul, Hasil Penelitian, Persamaan dan Perbedaan 

Antara Penelitian Sekarang dan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Febria 

Mauliza 

Peranan 

Sistem 

Akuntansi 

dalam 

Mendukung 

Pengendalian 

Intern Atas 

Gaji dan Upah 

pada PT. 

Mopoli Raya 

Sistem akuntansi yang 

diterapkan PT. Mopoli Raya 

untuk menangani penggajian 

dan pengupahan telah 

membantu manajemen 

perusahaan dalam 

pengendalian internal gaji dan 

upah. Hal ini baik karena 

perusahaan mempekerjakan 

karyawan dari berbagai 

tingkatan dan dalam jumlah 

yang banyak dan memberikan 

imbalan atas jasa mereka 

berupa gaji dan upah, sehingga 

perusahaan harus memiliki 

sistem akuntansi yang efektif.  

Persamaan: 

Mengulas masalah 

pengendalian 

intenal atas gaji 

dan menggunakan 

metode penelitian 

deskriptif analitis. 

Perbedaan: Objek 

yang digunakan 

peneliti sekarang 

adalah ERP, 

sedangkan  

peneliti 

sebelumnya 

adalah sistem 

akuntansi. 

(Sumber: 
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http://www.researchgate.net/publication/43605475_Peranan_Sistem_Akuntansi_d

alam_Mendukung_Pengendalian_Intern_Atas_Gaji_dan_Upah_pada_PT._Mopo

li_Raya) 

2. Nurlela Sistem 

Akuntansi 

Penggajian 

Dan 

Pengupahan 

Sebagai Alat 

Bantu 

Manajemen 

Dalam 

Mendukung 

Pengendalian 

Intern Gaji 

Dan Upah 

Pada 

PT.(Persero) 

Angkasa Pura 

II Bandara 

Polonia 

Medan 

Penerapan sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan 

pada PT. (Persero) Angkasa 

Pura II Bandara Polonia 

Medan secara umum cukup 

memadai dalam membantu 

pengendalian intern atas gaji 

dan upah. 

Persamaan: 

Metode penelitian 

adalah deskriptif 

analitis teknik 

pengumpulan data 

yang dilakukan 

penulis adalah 

wawancara, 

observasi dan 

metode analisis 

data adalah 

metode deskriptif. 

Perbedaan: Subjek 

penelitian 

sekarang adalah 

PT.XXX di 

Jakarta, 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

PT.(Persero) 

Angkasa Pura II 

Bandara Polonia 

di Medan 

(Sumber: 

http://www.researchgate.net/publication/42350183_Sistem_Akuntansi_Penggajia

n_Dan_Pengupahan_Sebagai_Alat_Bantu_Manajemen_Dalam_Mendukung_Pen

gendalian_Intern_Gaji_Dan_Upah_Pada_PT.%28Persero%29_Angkasa_Pura_II

_Bandara_Polonia_Medan) 
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3. Berliana 

Simanun

gkalit 

Pengendalian 

Intern Atas 

Gaji Dan 

Upah Pada 

PT. Coca 

Cola Bottling 

Medan 

Indonesia 

Perusahaan melakukan 

pengendalian internal atas gaji 

dan upah agar tidak terjadi 

penyelewengan dalam 

pembayaran gaji 

Persamaan: Data 

primer yang 

digunakan adalah 

wawancara, 

observasi dan 

kuesioner yang 

berkaitan dengan 

masalah 

penelitian. 

Perbedaan: Data 

sekunder yang 

digunakan peneliti 

sekarang adalah 

penelitian 

kepustakaan, 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan data 

sekunder berupa 

profil perusahaan 

untuk membahas 

pengendalian 

intern atas gaji 

dan upah 

(Sumber: 

http://www.researchgate.net/publication/47560817_Pengendalian_Intern_Atas_G

aji_Dan_Upah_Pada_PT._Coca_Cola_Bottling_Medan_Indonesia) 

 

2. 3. Kerangka Pemikiran 

Untuk memenuhi tuntutan pasar dewasa ini akan kebutuhan suatu sistem yang 

memadai pada perusahaan yang berkembang pesat, ERP menawarkan aplikasi-aplikasi 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal yang ditawarkan tidak saja dari segi 
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kepraktisan dalam memproses data tetapi juga menunjang perusahaan dari segi 

efektivitas komunikasi. 

 Berikut definisi ERP yang dikemukakan oleh Travis Andregg dan Daniel E. 

O’Leary yang dikutip oleh Dhewanto dan Falahah (2007;2) adalah sebagai berikut: 

 Travis Andregg mendefinisikan ERP sebagai berikut: 

“ERP is a complete enterprise wide business software solution. The ERP 

system consists of software support modules, such as: marketing and sales, 

field service, product design and development, production and inventory 

control, procurement, distribution, industrial facilities management, process 

design and development, manufacturing, quality, human resources, finance 

and accounting, and information services.” 

 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan software yang 

terdiri atas solusi tepat untuk digunakan oleh perusahaan secara menyeluruh, karena 

sistem ERP terdiri dari software yang mendukung modul-modul, seperti: pemasaran 

dan penjualan, bagian pelayanan, desain dan pengembangan produk, pengendalian 

produksi dan persediaan, pengadaan, distribusi, manajemen fasilitas industri, 

perancangan dan pengembangan proses, produksi, kualitas, sumber daya manusia, 

keuangan dan akuntansi, serta jasa informasi. 

 Daniel E. O’Leary mendefinisikan ERP sebagai berikut: 

“ERP systems are computer based systems designed to process an 

organization’s transactions and facilitate integrated and real-time planning, 

production, and costumer response. In particular ERP systems will be 

assumed to have certain characteristics.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan sistem 

berbasis komputer yang dirancang untuk mengolah transaksi-transaksi perusahaan, 

mengintegrasikan fasilitas yang di miliki perusahaan, melakukan perencanaan secara 

nyata (real-times), memeberikan dukungan pada bagian produksi, serta membantu 

perusahaan dalam menanggapi respon dari konsumen. 

 Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika di dukung oleh seperangkat 

aplikasi dan infrastruktur komputer yang memadai seperti hardware dan software. Ini 

dilakukan untuk memudahkan pengelolaan serta pengintegrasian data dan informasi. 

Peranan teknologi dalam konsep ERP selain sebagai fasilitator juga mampu 

memberikan nilai tambah berupa perampingan proses, penyederhanaan proses, 

integrasi, dan otomasi proses. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin mewujukan 

konsep ERP tanpa adanya dukungan sistem berbasis komputer. Dengan demikian 

sistem ERP dapat disama artikan sebagai sekumpulan paket sistem informasi yang di 
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bangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya pengendalian internal di 

suatu perusahaan. 

 Aplikasi ERP menjadikan perusahaan mampu beroperasi secara kolaboratif, 

value-add driven dalam model real-time. ERP memiliki kegunaan yaitu suatu aplikasi 

yang dipakai untuk mengelola proses suatu perusahaan secara keseluruhan. Dimulai 

dari financial & accounting, sales & distribution, inventory, product planning, hingga 

human resources. Seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan 

perusahaan tersimpan dan di olah oleh perangkat lunak ERP. Tujuannya adalah 

efisiensi dan transparansi, sehingga bila perlu adanya suatu konsolidasi data, maka 

tidak akan menimbulkan kesulitan dalam penggabungan informasi. 

 Semakin kompleks proses bisnis yang diterapkan perusahaan, maka kebutuhan 

akan informasi juga meningkat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 

informasi, maka sistem informasi akan berkembang semakin kompleks. Sejalan 

dengan kompleksitas sistem dan ketergantungan pada sistem tersebut perusahaan juga 

menghadapi peningkatan risiko atas sistem mereka. Semakin tinggi kebutuhan akan 

sistem informasi oleh perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan 

dihadapi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian internal dalam menjalankan 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. 

 Berikut adalah definisi pengendalian internal menurut Krismiaji (2002;218): 

“Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metoda yang 

digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan 

untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.” 

 

 Pengendalian dapat disamaartikan sebagai proses mempengaruhi atau 

mengarahkan aktivitas dari sebuah perusahaan. Salah satu tujuan sistem informasi 

akuntansi adalah membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi 

bisnis. Akuntan dapat membantu mencapai tujuan ini dengan merancang sistem 

pengendalian yang efektif dan mengkaji sistem pengendalian yang sekarang di pakai 

untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. 

 

2. 4. Hipotesis Penelitian 

 Mekanisme-mekanisme pengendalian internal adalah hal yang wajib dipenuhi 

manajemen dalam menciptakan pengendalian yang baik. Dalam penelitian ini akan di 

lihat apakah pada perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP mampu 

meningkatkan efektivitas pengandalian internal yang ada. 
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 Penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal dilakukan dengan melihat 

apakah tujuan-tujuan dari pengendalian internal telah tercapai. Mengingat efektivitas di 

nilai dari apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dalam hal ini 

tujuan dari diterapkannya pengendalian internal adalah keandalan informasi, 

kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan berbagai ketentuan 

perundang-undangan; pengamanan terhadap harta perusahaan, ekonomi dan efisiensi 

penggunaan sumber daya perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

“Terdapat peran yang signifikan antara implementasi sistem ERP terhadap 

efektivitas pengendalian internal pembayaran gaji.” 

 


