
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara sedang mengalami banyak sekali masalah di dalam kegiatan 

perekonomiannya, hal tersebut disebabkan dari dampak krisis moneter yang terjadi pada 

tahun 1997. Dampak tersebut juga menimpa beberapa perusahaan Nasional, sebagai 

buktinya banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan karyawannya karena 

tidak mampu lagi membayar gaji, yang lebih tragis lagi banyak perusahaan di era krisis 

moneter ini tidak mampu bertahan hingga akhirnya gulung tikar. 

Pada awal tahun 2003 negara juga dihadapi oleh suatu masalah ketidak siapan 

dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia, atau yang dikenal dengan AFTA 

(Asian Free Trade Agreement). Dengan ketidak siapan tersebut banyak muncul masalah, 

baik masalah sosial, politik, yang pada akhirnya kirisis moneter menjadi sebuah krisis multi 

dimensi. Untuk mengatasi dampak dari AFTA tersebut banyak perusahaan-perusahaan 

yang berlomba-lomba untuk memenangkan pasar sasaran, sehingga daya saing di antara 

perusahaan-perusahaan sejenis semakin ketat. Berdasarkan kenyataan di atas maka 

banyak perusahaan-perusahaan memperbaiki kinerjanya dimulai dari dalam perusahaan 

itu sendiri, dengan kata lain perbaikan secara internal. 

Sebagai langkah awal dalam melakukan perbaikan, biasanya perusahaan 

memperbaiki sistem  kerja operasional perusahaan. Perbaikan sistem kerja operasional 

biasanya dimulai dari level menejemen atas sampai kebawah. Hal ini perlu dilakukan 



karena kegiatan operasional suatu perusahaan di Indonesia 70% dilakukan oleh manusia 

(karyawan). Untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan maka perusahaan juga harus 

memperhatikan kebutuhan karyawannya dalam bentuk gaji, tunjangan, dan lain 

sebagainya. Apabila suatu perusahaan tidak memperhatikan imbalan atau jasa yang telah 

diberikan pegawainya, maka akan terjadi suatu ketidakpuasan dari karyawan yang akan 

berakibat terhambatnya suatu produktivitas perusahaan. 

Untuk dapat menghadapi masalah dalam penggajian karyawan, maka perusahaan 

memerlukan suatu Sistem Informasi dalam mengatur hal penggajian karyawannya. Dalam 

kegiatan operasional Sistem penggajian ini bertujuan sebagai salah satu alat bantu dalam 

mengendalikan efektivitas penggajian pegawai secara internal. Apabila penggunaan  

sistem ini dapat berjalan dengan baik maka kinerja karyawan diharapkan dapat optimal 

dan tujuan perusahaanpun dapat tercapai sehingga perusahaan dapat bersaing dan 

memepertahankan keunggulannya secara kompetitif. 

 Dalam lingkungan bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya tidak 

terlepas menggunakan teknologi informasi, karena dengan adanya teknologi informasi 

dapat membantu perusahaan dalam menentukan maupun melaksakan strategi yang efektif 

dan efesien, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk menghadapi 

persaingan. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia seperti datar, karena 

seakan tidak ada lagi batas yang jelas antar bangsa, hal ini yang menyebabkan adanya 

perdagangan bebas, akibatnya perolehan laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan 

yang memasuki tingkat persaingan dunia menjadi menciut, namun hanya perusahaan 

yang dapat memanfaatkan teknologi guna merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat 

serta menawarkan harga yang rendah dengan kualitas produk yang baik dapat bersaing, 



untuk itu perusahaan perlu menerapkan teknologi di dalam setiap kegiatan rantai nilai, 

yang dapat menciptakan building block dalam menghadapi persaingan. 

Untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keunggulannya tersebut PT. 

Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk merupakan perusahaan yang 

menghasilkan produk makanan dan minuman, terus mengembangkan infrastrukturnya 

guna menghadapi persaingan terutama merebut pasar domestic yang mulai dibanjiri 

dengan produk-produk impor, dengan menerapkan suatu sistem Enterprise Resource 

Planning yang selanjutnya akan disebut ERP. ERP merupakan sistem yang terdiri dari 

paket perangkat lunak dengan aplikasi terintegrasi untuk digunakan secara luas di 

perusahaan. Tujuan ERP adalah mengintegrasikan proses kunci dari organisasi hingga 

mampu memberikan dukungan bagi semua sistem informasi fungsional di perusahaan, 

guna menjalankan bisnis dalam kondisi yang cepat berubah dan kompetitif. 

Perkembangan ERP sendiri tidak terlepas dari adanya kebutuhan perusahaan 

manufaktur akan Informasi yang dapat menghubungkan antar berbagai aliran proses 

bisnis pada perusahaan, yang lebih menitikberatkan pada integrasi keuangan, dimana 

sistem informasi keuangan dirancang untuk menyediakan informasi keuangan yang 

berhubungan dengan arus uang kepada stakeholder. Salah satu subsistem input dari 

sistem informasi keuangan adalah sistem informasi akuntansi, sebagaimana kita tahu 

akuntansi merupakan bahasa bisnis dalam bentuk informasi keungan yang dutujukan 

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 menyediakan laporan keuangan (financial statement) sebagai 

alat komunikasi manejement perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan khususnya 

kepada para investor dimana dalam laporan keuangan terdapat laporan mengenai arus 

kas baik keluaran mau pun masukan yang terjadi dalam suatu transaksi-transaksi saat ini 

maupun masa lampau.  

Seiring dengan perkembangan perusahaan manufaktur maka semakin besar pula 

lingkup perusahaan, hal ini memicu pula tingkat risiko kesalahan yang mungkin terjadi, 

kesalahaan-kesalahaan pada akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi:(1) kesalahan tidak 

dicatatat (Omission error), (2) kesalahan perbuatan (Commission error), dan (3) kesalahan 

pada penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar, dari ketiga hal tersebut akan 

berpengaruh secara langsung terhadap laporan keuangan dimana di dalam laporan 

keuangan tersebut terdapat bagian pelaporan mengenai penggajian. Oleh karena itu 

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

sistem informasi akuntansi guna mengatasi serta mencegah timbulnya penyimpangan 

yang terjadi antara yang dirancang dengan nilai realisasinya karena pengendalian internal 

adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan tindakan pengawasan dan 

pengevaluasian atas hasil yang dicapai perusahaan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengamankan harta atau aktiva 

perusahaan, dapat dipercayanya laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen 

khususnya dalam penggajian, serta validnya transaksi-transaksi, serta meningkatkan 

kreadibilitas perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, 

terutama dengan pihak investor. Pengendalian internal dapat dilakukan secara efektiv apa 



bila didukung dengan adanya informasi yang berkualitas, sehingga keputusan yang 

diambil dapat mencegah serta mengatasi penyelewengan (eksposur). 

Diimplementasikan sistem ERP pada perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company, diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diperlukan 

perusahaan, guna menunjang efektivitas pengendalian internal karena pada ERP 

memungkinkan akses data secara nyata (real time) sehingga dapat mengendalikan 

kesalahan pada entri pesanan, seperti hilangnya data pada saat pesanan dimasukkan dan 

lebih memudahkan untuk memperbaiki kesalahan, serta menunjang otorisasi seperti pada 

proses penerimaan kas, yang sebagian besar diotomatisasi secara on-line dengan pihak 

bank-bank yang telah ditunjukan untuk bekerjasama, dan pengeluaran kas seperti 

pembayaran gaji yang telah terealisasi terhadap karyawan. 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas akan pentingnya pelaksanaan 

pengendalian internal terhadap laporan penggajian yang bebas salah saji, serta 

diterapkanya sistem ERP yang membuat perusahaan menempatkan kembali sistem 

computer pada rangkaian aplikasi yang terintegrasi guna menghasilkan aliran informasi 

yang lancar tanpa klaim dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menyajikan hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “Peranan Impelmentasi Enterprise 

Resource Planning (ERP) Terhadap Pengendalian Internal Penggajian.” (Studi kasus pada 

PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, yang berlokasi di Jalan Raya 

Cimareme No. 131 Cimahi) 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang peneliti yang telah dikemukan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem ERP yang diimplementasikan pada PT. Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company Tbk telah memadai. 

2. Bagaimana peran implementasi sistem ERP terhadap efektivitas pengendalian 

internal penggajian. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data sesuai dengan kajian 

masalah yang penulis perlukan sebagai bahan untuk penulis skripsi. 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem ERP yang PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk. 

2. Untuk mengetahui peran implementasi sistem ERP terhadap efektivitas 

pengendalian internal penggajian  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan diharap dapat berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan dan disamping itu dapat berguna bagi: 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman praktik atas 

penerapan teori-teori yang dipelajari selama kuliah dan memberikan bukti empiris 



mengenai peran implementasi enterprise resource planning (ERP) terhadap 

efektivitas pengendalian internal siklus penggajian. 

2. Perusahaan  

Memberikan referensi bagi manajemen perusahaan-perusahaan yang 

mengimplementasikan ERP mengenai konstribusi ERP bagi peningkatan 

efektivitas pengendalian internal penggajian. 

3. Masyarakat  

Menjadi bahan kajian bagi penelitian dan pengembangan ilmu sistem informasi 

akuntasi, khususnya dalam menganalisa peran implementasi ERP terhadap 

efektivitas pengendalian internal penggajian 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Menjawab tututan pasar dewasa ini akan kebutuhan suatu sistem yang memadai 

pada perusahaan manufaktur semakin besar. ERP adalah salah satu solusi yang 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak saja dari segi kepraktisan dalam 

memproses data tetapi juga menunjang perusahaan dari segi efektivitas komunikasi. 

 Berikut definisi ERP yang dikemukakan oleh Travis Anderreg dan Daniel E. O’ 

Leary yang dikutip oleh Wawan Dhewanto dan Falahah (2007;3) adalah sebagai berikut: 

“Erp is a complete enterprise wide bisiness software solution. The ERP 
sistem consists of software support modules, such as : marketing and sales, 
field service, product desaign 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 diatas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan solusi yang tepat 

untuk perusahaan secara menyeluruh karena sistem ERP terdiri dari software yang 

mendukung modul-modul seperti: pemasaran dan penjualan, bagian pelayanan, desain 

produk dan pengembangan, proses produksi dan pengendalian persedian, penyediaan, 

distribusi, fasilitas industri manajemen, proses desain dan pengembangan, kualitas 

manufaktur, sumber daya manusia, keuangan dan informasi akuntasi. 

 Sementara Daniel E. O’ leariy mendifinisikan ERP adalah: 

“ERP system are computer based sistems designed to process an 
organization’s transactions and facilitate integrate and real-time planning, 
production and customer response. In particilular ERP sistems will be 
assumer to have certain characteristics.” 
 

Berdasarkan definisi menurut Daniel dapat ditarik kesimpulan bahwa ERP 

merupakan sistem yang di desain untuk proses transaksi yang terintegrasi dan 

perencanaan secara real-time, proses produksi dan dapat merespon pelanggan. 

 Dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa konsep ERP dikembangkan 

dengan latar belakang pemikiran perlunya dilakukan aktivitas pengintegrasian proses 

secara lintas fungsi didalam perusahaan, agar dapat lebih responsif terhadap berbagai 

kebutuhan pelanggan (customer). Dilibatkannya aplikasi atau software dalam konsef ERP 

adalah semata-mata karena perangkat teknologi tersebut dapat memberikan nilai tambah 

berupa: penghapusan proses-proses yang tidak perlu (process elimination), 

penyederhanaan proses yang rumit atau betele-tele (process simplification), penyatuan 

proses-proses yang redundan (process integration) dan pengotomatisasian proses-proses 

yang manual (process automation). 



 Aplikasi ERP akan menjadi perusahaan mampu beroprasi secara kolaboratif, 

value-add dalam model real-time. Walau ERP tidak seumum perangkat lunak aplikasi 

seperti produk-priduk dari Microsoft atau lotus, maupun linux, tetapi kegunaannya lebih 

meluas yaitu suatu aplikasi server yang dipakai untuk mengelola proses suatu perusahaan 

secara keseluruhaan, mulai dari financial & accounting, sales & distribution, inventory, 

product planning hingga human resource. Seluruh data dan informasi yang diperlukan 

untuk menjalankan perusahaan tersimpan dan diolah 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 komplek proses bisnis yang diterapkan oleh perusahaan maka 

kebutuhan akan informasi juga meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 

informasi, maka sistem informasi akan berkembang semakin kompleks juga, sejalan 

dengan kompleksitas sistem dan ketergantungan pada sistem tersebut, perusahaan juga 

menghadapi peningkatan risiko atas sistem mereka. Kebutuhan akan sistem informasi oleh 

perusahaan semakin tinggi sehingga tingkat risiko yang dihadapi semakin tinggi pula, oleh 

karena itu diperlukan suatu kegiatan pengendalian internal. 

 ERP juga dirancang sedemikian rupa terutama bagaimana pengendalian internal 

yang ada didalamnya guna menunjang dan memenuhi manfaat-manfaat diatas. Pengertian 

pengendalian internal menurut COSO (The Commite of  Sponsoring Organization) yang 

dikutip olah Mulyadi dan Puradiredja (2002;180) adalah: 

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan untuk dewan 
komisaris, manajemen, dan personel lainnya yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan sebagai 
berikut: (1) keandalan laporan keuangan (2) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku (3) efektivitas dan efesiensi operasional.” 
 



Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

merupakan penggunaan semua sarana oleh dewan komisaris, manajemen, dan pimpinan 

yang berada dibawah mereka guna meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan 

mengawasi berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 Sedangkan pengendalian internal, menurut definisi yang dibuat oleh The 

American of  Certified Public Accounting (AU section 320.08) adalah: 

“The plan of organization and all of the coordinate method and measures 
adopted within a business to saveguards it’s assets, check the accuracy and 
reliability of it’s accounts data, promote operational afficienciy and 
ancourage adherence to prescribe managerial policies.”  
 

Ada empat fungsi yang terlihat pada definisi tersebut diatas, yaitu (1) menjaga 

aktiva (safeguarding assets) (2) mengecek keakuratan dan reliability data akuntansi 

(checing the accuracy and reliability  of  it’s accounting data), (3) meningkatkan efesiensi 

operasional (promoting operational efficiency) dan (4) mendorong ditaatinya kebijakan 

manajemen (encourage adherence to prescribed managerial policies). Berdasarkan fungsi 

yang dijabarkan diatas dapat dilihat bahwa pengendalian internal dibutuhkan untuk 

mencegah terjadinya inefisiensi dan mencapai efektivitas operational perusahaan dalam 

mewujudkan tujuannya. 

Sistem pengendalian terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen kenyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran 

yang penting dari satuan usaha dapat tercapai. Tujuan dari pengendalian internal menurut 

bodnar dan hopwood (2005;11) yang dialihbahasakan oleh julianto agung saputra 

dapat dicapai melalui: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan (reliability of financial reporting), 



2. Efektivitas dan efesiensi operasi perusahaan (effectieness and efficiency of 
operation) 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada (compliance 
with applicable laws and regulation). 

 

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka unsur-unsur 

dalam pengendalian internal harus dapat dipenuhi. Adapun unsur-unsur pengendalian 

internal terdiri dari: 

1. Lingkungan pengendalian (Control Environment), 

2. Penaksiran resiko (Risk assessment), 

3. Aktivitas pengendalian (Control Activities), 

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication), 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Mekanisme-mekanisme yang ada diatas adalah hal yang wajib dipenuhi oleh 

manajemen dalam menciptakan pengendalian yang baik. Penilaian terhadap efektivitas 

pengendalian internal dilakukan dengan melihat  tujuan dari pengendalian internal telah 

tercapai yaitu keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi, kesesuaian dengan berbagai 

kebijakan, rencana prosedur dan ketentuan perundang-undangan, perlindungan terhadap 

harta perusahaan, ekonomis dan efesiensi dalam penggunaan sumber daya. 

Siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari pembelian barang, pembelian 

bahan baku, pembayaran beban-beban dan aktivitas pembayaran gaji karyawan. Aktivitas 

penggajian karyawan merupakan salah satu aktivitas yang cukup penting bagi 

perusahaan.  

Dalam suatu perusahaan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari 

kegiatan penggajian sangat penting yang dilakukan oleh bagian akuntan penggajian. 



Menurut Mulyadi (2001:374) informasi yang dibutuhkan manajemen dari kegiatan 

penggajian adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode 
akuntansi tertentu. 

2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban 
selama periode akuntansi tertentu. 

3. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi 
tertentu. 

4. Rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap 
pusat pertanggungjawaban akuntansi tertentu. 

 

Dan di dalam suatu sistem penggajian terdiri dari beberapa jaringan  prosedur 

yang perlu di perhatikan. Menurut  Mulyadi (2001:385) prosedur penggajian terdiri dari: 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 
2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 
3. Prosedur distribusi biaya gaji. 
4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 
5. Prosedur pembayaran gaji. 
 

Karyawan merupakan  sesuatu yang penting bagi perusahaan, karena merupakan 

asset yang mendukung kinerja perusahaan di segala lini usaha. Aktivitas penggajian 

meliputi segala sesuatu dari fase proses pembayaran dan laporan personalia 

penghitungan dan alokasi yang kurang tepat dari penggajian karyawan akan 

mengakibatkan kesalahan yang material dalam penyusunan laporan laba rugi. Penggajian 

merupakan suatu area pengeluaran dimana perusahaan dapat menghabiskan banyak 

keuanganya secara sia-sia jika dilakukan secara tidak tepat dan sangat memungkinkan 

adanya kecurangan-kecurangan. 

 Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikiran diatas maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: “Terdapat Peran yang Signifikan antara Implementasi 

Sistem ERP terhadap Efektivitas Pengendalian Internal  Penggajian.” 



1.6 Metodelogi Penelitian 

 Teknik penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus, sedangkan metode 

panelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Menurut Moh. Nazir 

(1999:62) metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

“Metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat 
memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan 
kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.” 

 Menurut Moh, Nazir (1999; 63) pendekatan studi kasus adalah sebagai berikut: 

“Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu 

fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.” 

 Sedangkan tujuan dari studi kasus menurut Moh. Nazir (1999; 63) adalah sebagai 

berikut: 

“Memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang dan sifat-
sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari 
individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas itu akan dijadikan suatu hal 
yang bersifat umum.” 
 

Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan yang 

sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. Data tersebut 

diperoleh dengan cara: 

a. Wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data dengan menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada responden. 

b. Kuesioner, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

kepada responden tentang masalah yang diteliti. 



2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mangumpulkan bahan-bahan dari 

berbagai sumber dan mempelajari literature-literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan untuk memperoleh dasar teoritis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan PT. Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company Tbk, yang berlokasi di jalan Kopo Raya Cimareme No. 131 Cimahi, 

sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai Juni 2008 sampai dengan bulan Oktober 

2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


