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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Implementasi 

Enterprise Resource Planning (ERP) Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal 

Pembayaran Gaji pada PT.XXX,” penulis dapat menarik kesimpulan: 

1. Sistem ERP yang diterapkan pada PT.XXX telah memadai. Hal ini ditunjukan 

dengan: 

a. Hardware dan spesifikasi komputer yang digunakan PT.XXX telah 

memadai dalam menunjang pelaksanaan sistem ERP. Hal ini juga di dukung 

dengan penggunaan jaringan komputer untuk menghubungkan komputer 

satu dengan yang lain hingga lokasi yang berjauhan. Sistem kabel (Cabling 

System) untuk instalasi jaringan LAN, serta penggunaan Fiber Optic dan 

VSAT (satelit) untuk instalasi jaringan WAN. 

b. Software ERP Oracle E-Business Suite Release 12.1.3 mampu menjalankan 

fungsi penting dalam perusahaan, contohnya penggajian. Modul ERP yang 

berperan penting dalam penggajian adalah Finance dan Payroll. Selain itu, 

PT.XXX memiliki software eAttendance yang membantu perusahaan dalam 

mencatat data kehadiran karyawan. Dukungan software tersebut mampu 

menghasilkan laporan secara real time, sehingga laporan yang dihasilkan 

lebih akurat dan up to date. Hal ini mempermudah para manajer dalam 

mengambil keputusan. 

c. Brainware atau sumber daya manusia yang mengolah data pada divisi EDP 

terdiri atas tiga orang. Terdiri dari Analis Sistem, Database Administrator, 

dan Programmer. Divisi ini di nilai telah mampu mendukung seluruh bagian 

dalam organisasi dengan mendapatkan infrastruktur teknologi informasi dan 

bekerja dengan baik. 

d. Tahapan implementasi ERP yang dilakukan secara sistematis dan penuh 

dengan pertimbangan yang matang. Hal ini tercermin dari setiap 

tahapannya. Dan telah di bentuk tim khusus untuk mengimplementasikan 

sistem ERP. Selain itu dalam tahapan implementasi sistem ERP melibatkan 

pihak konsultan teknologi informasi. 
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2. Peranan pengendalian internal pada PT.XXX telah dilaksanakan dengan 

memadai. Hal ini dapat dilihat dari pemisahan fungsi antara Fungsi Personalia 

(HRM), Fungsi Pencatat Waktu (eAttendance), Fungsi Pembuat Daftar Gaji 

(Payroll), Fungsi Akuntansi (Finance), dan Fungsi Keuangan (Cash 

Managemnt). Masing-masing fungsi melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan baik. 

3. Sistem ERP berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

pembayaran gaji, hal ini dapat dilihat dari: 

a. Keterjadian (Occurence) 

Transaksi yang terjadi di PT.XXX adalah transaksi yang benar-benar terjadi. 

Transaksi yang dicatat merupakan transaksi yang secara aktual telah 

dikerjakan oleh karyawan. 

b. Kelengkapan (Completeness) 

Transaksi yang terjadi pada PT.XXX menggunakan kode transaksi pada 

setiap data untuk diidentifikasi. Adanya tampilan program menu dengan 

data yang berhubungan dengan transaksi penggajian di input dengan 

lengkap dan segera.  

c. Akurasi (Accuracy) 

Dalam perhitungan gaji, PT.XXX menjamin bahwa gaji yang dibayarkan 

kepada karyawan jumlahnya tepat dan benar. Hal ini dikarenakan 

kemudahan dalam penyimpanan data, pencarian data, akurasi data, real time 

dalam pemutakhiran setiap informasi di lingkungan perusahaan. Hal ini 

dikarenakan sistem ERP yang di implementasikan pada PT.XXX terdiri dari 

database tunggal, modul lengkap dan fleksibel, serta modul yang 

terintegrasi satu dengan yang lain. Hal ini memudahkan Payroll dalam 

menyajikan penggajian untuk keperluan analisa dan laporan sehingga 

penggajian yang disajikan cepat, tepat dan lebih rinci. 

d. Pisah Batas (Cut-Off) 

Pada PT.XXX melakukan pisah batas yang memadai. Hal tersebut 

dibuktikan dengan proses tutup buku yang dilakukan setiap tanggal 30. 

Akan tetapi data gaji karyawan mulai tanggal 21 periode sebelumnya masih 

digunakan untuk perhitungan gaji periode berjalan. Seluruh transaksi gaji 

terus bertambah hingga tanggal waktu jatuh tempo pembayaran gaji. Yaiyu 

tanggal 20 periode berjalan. 



 

 

82 

 

e. Klasifikasi dan Kemampuan Untuk Dimengerti (Classification and 

Understandability) 

Data gaji pada PT.XXX, merupakan transaksi gaji yang diklasifikasikan 

dengan tepat sesuai dengan modul-modul software ERP Oracle E-Bussiness 

Suite. Data yang ditampilkan dalam modul dapat mudah dimengerti dan 

dipahami oleh user yang menangani pengolahan data penggajian. Terutama 

Fungsi Personalia (HRM), Fungsi Pembuat Daftar Gaji (Payroll), Payroll 

Section Head, Fungsi Akuntansi (Finance), Fungsi Keuangan (Cash 

Management). 

f. Keberadaan (Existence) 

Di PT.XXX tidak memungkinkan dimasukannya transaksi fiktif. Karena 

pihak yang berkaitan melakukan pengecekan silang terhadap data yang 

berada dalam database. Diantaranya Fungsi Personalia (HRM), Fungsi 

Pencatat Waktu (eAttendance), Fungsi Pembuat Daftar Gaji (Payroll), 

Fungsi Akuntansi (Finance), dan Fungsi Keuangan (Cash Managemnt) 

dimana masing-masing fungsi mengawasi secara teliti terhadap setiap 

transaksi penggajian dalam perusahaan PT.XXX. 

g. Hak dan Kewajiban (Right and Obligation) 

PT.XXX telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar dalam 

melakukan pembayaran gaji pada karyawan. PT.XXX melakukan 

pembayaran gaji kepada karyawan setiap tanggal 20 pada bulan 

bersangkutan sesuai dengan keputusan manajemen. Pembayaran gaji 

dimulai dengan program aplikasi Citidirect yang dilakukan oleh Payroll 

setelah memperoleh persetujuan dari Cash Management, Finance, dan 

Payroll Section Head. Hasil wawancara penulis dengan karyawan PT.XXX, 

selama ini belum pernah ada karyawan yang mengajukan keluhan. Hal ini 

karena pembayaran gaji dilakukan selalu tepat waktu melalui pihak bank 

yang di tunjuk PT.XXX yaitu CITIBANK. 

h. Penilaian dan Alokasi (Valuation and Allocation) 

PT.XXX melakukan pembayaran gaji sesuai dengan data-data yang 

terkumpul dalam DBMS terkait data pribadi karyawan. Data gaji yang 

dicatat PT.XXX merupakan nominal rupiah telah ditetapkan pada jumlah 

yang benar dan dialokasikan pada setiap karyawan sesuai dengan data 

pribadi karyawan yang tercatat di perusahaan. Alokasi gaji ke setiap 
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karyawan dilakukan dengan menggunakan program Citidirect. Laporan 

bulanan penggajian berupa daftar penggajian yang memuat gaji pegawai, 

tunjangan-tunjangan, dan potongan-potongan gaji. 

 

5. 2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

penulis memberikan beberapa saran. Saran-saran tersebut digunakan untuk pihak-pihak 

yang mungkin menggunakan penelitian ini. 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya dapat lebih meningkatkan penggunaan teknologi 

informasi guna mendukung operasi yang lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memperluas temuan serta 

memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai kondisi suatu perusahaan 

(tidak bias), sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. 


