
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Implementasi 

Enterprise Resourse Planning (ERP) terhadap Pengendalian Internal Penggajian” pada PT 

Ultrajaya Milk Indutry and Trading Company Tbk, penulis dapat menarik kesimpulan: 

1. Sistem ERP yang diterapkan pada PT Ultrajaya Milk Indutry and Trading Company 

Tbk, telah memadai hal ini ditandai dengan: 

1. Hardware dan spesifikasi komputer yang digunakan PT Ultrajaya Milk Indutry and 

Trading Company Tbk telah memadai dalam menunjang pelaksanaan sistem 

ERP, hal ini juga didukung dengan adanya suatu jaringan komputer yang 

berbentuk model komputasi mix antara thin client. Di mana jaringan komputer 

yang digunakan sudah menggunakan LAN dan WAN untuk konektivitas di antara 

pengguna. Selain itu, sistem ERP yaitu dengan software SAP R/3 telah go live 

pada setiap aplikasi yang  go ready to use diseluruh perusahaan. 

2. Software SAP R/3 berupa operating system, programming language, dan 

database system mampu mengolah data penjualan dan distribusi, keuangan dan 

akuntansi, material, persediaan, produksi, sumber daya manusia, serta 

pemeliharaan pabrik dalam jumlah yang banyak secara oni-line dan otomatis. 

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. 



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

dari lima orang, telah mampu mendukung seluruh bagian dalam organisasi 

mendapatkan infrastruktur teknologi informasi dan bekerja dengan baik 

memeberikan dengan mengimplementasikan sistem ERP, masih terdapat 

keterbatasan berupa belum terwujudnya CRM, dikarenakan keterbatasan sumber 

daya manusia handal dan modal yang memadai. 

4. Implementasi, tahap implementasi ERP yang dilakukan secara sistematis dan 

penuh dengan pertimbangan yang matang, hal ini tercermin dari setiap 

tahapannya, dan telah dibentuknya sebuah tim khusus untuk implementasi sistem 

ERP. Selain itu dalam tahapan implementasi dilibatkannya pihak konsultan yang 

berasal dari luar perusahaan. 

2. Pelaksanaan Pengendalian Internal Penggajian pada PT Ultrajaya Milk Indutry and 

Trading Company Tbk, telah efektif. 

 Dalam menjalankan aktivitas usahanya PT Ultrajaya Milk Indutry and Trading 

Company Tbk, menerapkan unsur-unsur Pengendalian Internal yang memadai seperti: 

1) Lingkungan Pengendalian 

PT Ultrajaya Milk Indutry and Trading Company Tbk, telah memenuhi faktor-faktor 

yang membentuk lingkungan pengendalian yaitu: 

a) Nilai-nilai integritas dan etika 

b) Komitmen terhadap kompetisi 

c) Filosofi manajemen dan gaya operasi 

d) Struktur organisasi 

e) Perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh dewan direksi dan komitenya. 



f) Cara pembagian otoritas dan tanggung jawab 

g) Kebijakan sumber daya manusia dan prosedur 

2) Aktivitas Pengendalian  

a) PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, mengadakan 

pemisahan fungsi yang memadai yaitu pada pembuatan bukti transaksi 

penggajian dengan yang melakukan pembayaran gaji. 

b) Terdapat otorisasi yang pantas dari masing-masing kepala bagian yang terkait 

dengan terjadinya transaksi ekonomi yang terjadi. 

c) PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, memiliki dokumen dan 

catatan yang memadai pada setiap transaksi yang terjadi, yaitu adanya bukti 

kas keluar (BKK) dalam penggajian. 

3. Penilaian Risiko  

PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, selalu berhati-hati dalam 

membuat keputusan, kebijakan dan tindakan terhadap aktivitas aktiva tetap dan 

aktiva lancar cukup dapat diandalkan manajemen. 

4. Informasi dan Komunikasi 

PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, menerapkan sistem 

informasi akuntansi yang efektif sehingga adanya informasi dan komunikasi yang 

relevan, cepat, tepat dan up to date. 

5. Pengawasan  

Kegiatan pengawasan pada transaksi penggajian dilakukan dengan melakukan 

kegiatan pengendalian internal oleh audit internal dan dilakukan secara rutin, dan 

untuk mendapatkan kenyakinan yang memadai oleh pihak yang independent 



maka perusahaan melakukan pemeriksaan atas penggajian oleh pihak Kantor 

Akuntan Publik (KAP). 

 

 Sistem ERP berperan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal 

penggajian, hal ini dapat dilihat dari: 

A. Keberadaan (Existence) 

Pada PT. Ultrajaya, tidak memungkinkan dimasukannya transaksi fiktif atau yang 

tidak ada dalam jurnal, karena pihak yang berwenang yaitu satuan pengawas 

sistem intern, akan melakukan pengecekan silang dengan bagian divisi HRD 

tentang besarnya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan selalu mengawasi 

dengan teliti, terhadap transaksi penggajian.  

B. Kelengkapan (Completeness) 

 Transaksi menggunakan kode transaksi pada tiap data untuk mengidentifikasi, 

adanya tampilan program menu dengan data yang berhubungan dengan transaksi 

penggajian di-input secara cepat dan tepat. 

C. Akurasi (Accuracy)  

Dalam perhitungan gaji, PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk 

menjamin bahwa gaji yang dibayarkan kepada karyawan jumlahnya tepat dan 

benar. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam hal menyimpan dan pencarian data, 

akurasi data, real time dalam pemutakhiran setiap informasi bisnis dilingkungan 

perusahaan karena ERP yang diimplementasikan pada perusahaan terdiri dari 

database tunggal, modul lengkap dan fleksibel dengan aplikasi SAP R/3. hal ini 

akan memudahkan divisi akuntansi dalam menyajikan penggajian untuk keperluan 



analisa dan laporan lebih lanjut sehingga penggajian yang disajikan cepat, tepat 

dan lebih terinci. 

D. Klasifikasi (Clasification) 

Pada PT. Ultarajaya, transaksi gaji diklasifikasikan (masa kerja, jabatan, status 

karyawan, tunjangan dan potongan-potongan karyawan)  dengan cepat dan  tepat 

sesuai dengan data yang ada. 

E. Tepat waktu (Timing) 

Ketepatan waktu pembayaran gaji kepada karyawan oleh PT. Ultarajaya Milk 

Industry and Trading Company, Tbk dilakukan setiap akhir bulan dengan tanggal 

yang telah ditentukan yaitu tanggal 30. Menurut hasil pemantauan, selama ini 

belum pernah ada karyawan yang mengajukan protes, karena pembayaran gaji 

yang dilakukan selalu cepat dan tepat waktu melalui jasa bank yang telah ditunjuk 

oleh perusahaan yaitu bank BCA dan NISP.  

F. Posting dan pengikhtisaran (Posting and Summarization) 

Pada PT. Ultrajaya, transaksi penggajian diikhtisarkan dalam bentuk jumlah oleh 

bagian akuntansi. Kemudian di posting ke buku besar dengan benar serta dibuat 

laporan bulanan penggajian berupa daftar penggajian yang memuat gaji pegawai, 

tunjangan-tunjangan dan potongan-potongan gaji. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin kebenaran klasifikasi dari pengikhtisaran. 

 

 

 

 



5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, sehingga 

dapat dijadikan pertimbangkan bagi pihak-pihak lain, ada pun saran tersebut yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan pelatihan peer to peer atau saling 

membandingkan (seperti seminar) dengan perusahaan lainnya yang menerapkan 

sistem ERP dan senantiasa berkonsultasi dengan pihak vendor. 

2. Perusahaan sebaiknya berupaya mewujudkan sistem customer relationship 

management (CRM) dimasa mendatang supaya dengan semakin meningkatnya 

kualitas sistem yang telah diterapkan akan baik pula kegiatan manajerial 

perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan. 

3. Password untuk mengakses data penggajian sebaiknya diganti secara berkala 

oleh perusahaan, hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya kebocoran 

password.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


