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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengetian Implementasi 

Menurut Budiono (2005;196) Implementasi diartikan sebagai berikut: 

”Suatu pelaksanaan atau penerapan”  

Jadi Implementasi merupakan penerapan dari sebuah rencana yang telah disusun 

sebelumnya. 

 

2.2 Pengertian Enterprise Resource Planning (ERP) 

Kebanyakan perusahaan saat ini memiliki sistem informasi yang dirancang 

dan diprogram menurut pesanan yang berdasarkan pada kebutuhan perusahaan, 

namun praktik ini menghasilkan lapisan-lapisan sistem yang berdiri sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan para pemakai spesifik, akibatnya sistem tersebut tidak 

mendukung keputusan-keputusan strategis, karena kurangnya integrasi yang 

diperlukan untuk mentransfer informasi lintas batas organisasi. 

Meningkatnya kebutuhan perusahaan akan informasi yang terintegrasi 

merupakan peluang bagi vendor-vendor software guna 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 organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi, dari konsep EntIS 

inilah terbentuk ERP (Enterprise Resource Planning) yang merupakan 

komponen-komponen perangkat lunak menjadi sebuah sistem perancangan 

sumber daya. Adapun pengertian ERP menurut Leon dan Davenport yaitu: 

Leon (2000;2)mendefinisikan ERP yaitu: 

“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”  
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Menurut Davenport yang telah dikutip oleh Wawan dan Falahah 

(2007;3), ERP diartikan sebagai berikut: 

“ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi 

yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi 

keuangan, akunting, sumber daya manusia, rantai pasok, dan 

informasi konsumen.”  

 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ERP merupakan 

perencanaan yang terintegrasi disuatu organisasi atau perusahaan yang bersifat 

lintas fungsional, terdiri dari berbagai modul dengan tujuan agar dapat 

merencanakan dan mengelolah sumber daya organisasi dengan lebih efisien dan 

dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan baik.  

Berdasarkan deskripsi ERP tersebut maka konsep-konsep utama ERP 

dapat digambarkan dalam satu diagram oleh Davenport sebagai berikut:  

Gambar 2.1. Konsep Dasar ERP 

Sumber: Wawan Dhewanto dan Falahah (2007;4) 

 

2.2.1 Perkembangan ERP 

ERP sendiri telah mengalami perkembangan yang panjang sebelum ERP 

dikenal luas, dunia industri mengenal Material Resource Planning (MRP) atau 

perencanaan kebutuhan material, konsep ini dimunculkan dari proses pengolahan 

Bill Of Material (BOM) atau daftar kebutuhan material yang harus disediakan 
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 untuk membuat suatu produk tertentu, konsep MRP kemudian dengan cepat 

berkembang menjadi tahap berikutnya yaitu close-loop Loop MRP, ruang 

lingkupnya menjembatani antara permintaan (demand) dengan pasokan (supply) 

dan mencoba menyeimbangkan kedua aspek tersebut.  

Evolusi berikutnya dari sistem close-loop Loop MRP adalah MRP II. 

MRPII adalah label yang diberikan pada sistem informasi yang mencakup arus 

material dari pemasok, melalui proses manufaktur hingga ke pelanggan dalam 

bentuk barang jadi. MRPII menyatukan berbagai fungsi bisnis yang sebelumnya 

dipandang sebagai proses-proses terpisah. MRP II menggambarkan perubahan 

pola pikir manajemen untuk memperlakukan berbagai proses yang terpisah tetapi 

berkaitan erat sebagai satu kesatuan. Isi dari MRP II tidak mengalami perubahan 

yang signifikan dari close-loop Loop ERP namun terdapat tiga elemen yang  

berbeda yaitu: 

1. Perencanaan penjualan dan operasi: proses yang digunakan untuk 

menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan, sehingga manajemen 

puncak dapat melakukan control atas aspek operasional bisnis. 

2. Antarmuka keuangan, kemampuan menerjemahkan rencana operasional 

(dalam bentuk pieces, kg, gallon, dan satuan lainnya) menjadi satuan biaya 

(dalam mata uang tertentu, misalnya dollar). 

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

jawaban yang mungkin diterapkan, baik dalam satuan unit maupun jumlah 

uang. 

Tahap berikutnya dari evolusi konsep manajemen sumber daya organisasi 

atau perusahaan adalah ERP. Dasar-dasar ERP sebenarnya diturunkan dari MRPII 

seperti yang dinyatakan James Hall (2004;565)  

“ERP system are multiple module software packages that evolved 

primarily from tradisional manufacturing resource planning (MRPII) 

system.” 

ERP merupakan langkah logis dari MRP II dengan proses bisnis yang 

diperluas dan kompleks lebih sesuai diterapkan pada kondisi perusahaan yang 

memiliki beberapa unit bisnis, dengan sistem ERP integrasi keuangan lebih 
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ditekankan, alat bantu rantai-pasok, dukungan atas bisnis secara melintas batas 

fungsi organisasi bahkan melintas perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Hal 

ini memerlukan komitmen yang besar dari para manajer, hardware komputer, 

software yang canggih, sistem manajemen database, dan pemakai yang terlatih. 

ERP dipasarkan oleh vendor terkemuka di dunia yaitu : SAP AG, 

PeopleSoft, Baan Company, JD Edwards World Solutions Company, Oracle 

Coporation, QAD Inc. hal ini merupakan evolusi sistem informasi perusahaan 

dalam menyatukan data bisnis yang relevan ke dalam satu penyimpanan yang 

dapat di akses oleh seluruh bagian perusahaan, baik secara struktural maupun 

fungsional. 

 

2.2 Tahapan Evolusi Sistem ERP 

Sumber: Wawan Dhewanto dan Falahah (2007;10) 

 

2.2.2 Tujuan Penerapan ERP 

Sudah tidak diragukan lagi bahwa dalam kenyataannya pengadopsian 

sistem ERP ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini 

ditandai oleh pernyataan dari para analis industri bahwa telah terjadi peningkatan 

permintaan terhadap sistem ini lebih dari 30% di 5 tahun terakhir. James Hall 

(2004;565) dalam bukunya menyatakan bahwa tujuan dari penerapan 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 resource.” 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

implementasi ERP adalah untuk mengintegrasikan proses utama dari organisasi 
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seperti pemasukan pesanan, manufakturing, usaha pengadaan, utang dagang, 

daftar gaji dan sumber daya manusia. 

Sedangkan menurut Wallace dan Kremzar (2001;12) menyatakan tujuan 

diterapkan ERP adalah: 

“The primary purpose of implementing Enterprise Resource Planning is 

to run the business, in a rapidly changing and highly competitive 

environtmen, far better than before.” 

 
Tujuan diterapkannya sistem ERP menurut Wallace dan Kremzar adalah 

untuk membuat perusahaan bergerak cepat dalam menghadapi arus perubahan 

yang fluktuatif, lingkungan persaingan yang ketat agar dapat lebih baik dari 

sebelumnya. 

Dalam melakukannya, suatu sistem komputer tunggal dapat melayani 

kebutuhan unik dari setiap area fungsional yang terintegrasi yang mengkases pada 

suatu database tunggal untuk memudahkan pembagian dari informasi dan untuk 

memperbaiki komunikasi di seluruh perusahaan. Hal ini berbeda dengan model 

tradisional yang dimana setiap area fungsional atau departemen memiliki sistem 

komputernya sendiri yang dioptimasi pada cara dimana ia melakukan bisnis 

sehari-harinya. 

Perbedaan antara model sistem informasi tradisional menurut James Hall 

(2004;565-567)  dengan model sistem ERP diilustrasikan pada gambar 1.2 dan 

1.3 berikut: 

 

Gambar 2.3 Sistem Informasi Tradisional 
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 Gambar 2.4 Sistem ERP 

Berdasarkan gambar diatas bahwa fungsionalitas ERP terdiri dari dua 

aplikasi utama yaitu: 

� Aplikasi Inti 

Aplikasi inti adalah aplikasi yang secara operasi mendukung aktivitas 

sehari-hari dari bisnis. Jika aplikasi ini gagal, bisnis pun akan ikut gagal. Aplikasi 

inti khusus akan meliputi tetapi tidak terbatas pada penjualan, distribusi, 

perencanaan bisnis, perencanaan produksi, kontrol shoop floor, dan logistic. 

Aplikasi ini disebut juga aplikasi On-Line Transaction Processing(OLTP). 

Fungsi penjualan dan distribusi menangani pemasukan pesanan dan 

penjadwalan pengiriman. Ini termasuk memeriksa ketersediaan produk untuk 

memastikan pengiriman tepat waktu dan memverifikasi batas kredit pelanggan. 

Pesanan pelanggan dimasukkan dalam ERP hanya sekali. Semua pengguna 

mengakses suatu database umum, status dari suatu pesanan dapat ditentukan pada 

setiap titik. Kenyataanya, pelanggan mungkin dapat membuka internet dan 

memeriksa status dari pesanan secara langsung. Integrasi semacam itu 

Pelanggan Pemasok

Sistem Warisan

Gudang Data

Penjualan dan 
distribusi

Perencanaan 
bisnis

Kontrol Shop 
Floor

Logistik

On-Line Analytical Processing 
(OLAP)

Bolt-On Applications (Industry 
Specific Funcions)

Fungsi Inti (On-Line Transaction Processing/OLTP)

Database Operasional,
Pelanggan, Produksi, Penjualan, 

Persediaan, dll
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mengurangi aktivitas manual, menghemat waktu dan mengurangi kesalahan 

manusia. 

Perencanaan bisnis terdiri atas meramal permintaan, perencanaan, 

produksi produk, dan pengiriman informasi terinci yang menggambarkan urutan 

dan tahap dari proses produksi sebenarnya. 

Kontrol shoop floor melibatkan aktivitas penjadwalan produksi terinci, 

pengiriman, dan biaya pekerjaan yang berhubungan dengan proses produksi 

sebenarnya. Akhirnya aplikasi logistic bertanggungjawab untuk memastikan 

pengiriman tepat waktu kepada pelanggan. 

Kejadian pemrosesan transaksi on-line (OLTP-On-Line Transaction 

Processing) terdiri atas sejumlah besar transaksi yang relatif sederhana seperti 

memperbaharui catatan akuntansi yang disimpan dalam beberapa tabel yang 

berkaitan. 

� Aplikasi Analisis Bisnis 

Aplikasi analisis bisnis disebut juga aplikasi pemrosesan analitikal on-line 

(OLAP) dapat dikarakteristikan sebagai transaksi on-line yang: 

a) Mengakses jumlah data yang sangat banyak (milsalnya data penjualan 

beberapa tahun) 

b) Menganalisa hubungan antara banyak jenis elemen bisnis seperti 

penjualan, produk, wilayah geografis dan saluran pemasaran. 

c) Meliputi data yang dijumlahkan (aggregate) seperti volume penjualan, 

dolar yang dianggarkan, dan dolar yang dibelanjakan. 

d) Membandingkan data yang dijumlahkan selama periode waktu 

hierarkis (misalnya bulanan, kuartalan, tahunan) 

e) Menyajikan data dalam sudut pandang berbeda seperti penjualan 

perwilayah, penjualan oleh saluran distribusi, atau penjualan per 

produk. 

f) Meliputi perhitungan rumit antara elemen data seperti keuntungan 

yang diharapkan sebagai suatu fungsi dari pendapatan penjualan untuk 

masing-masing jenis dari saluran penjualan dalam suatu wilayah 

tertentu. 
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g) Menanggapi dengan cepat permintaan pengguna sehingga mereka 

dapat mengejar suatu proses pemikiran analitikal tanpa dirintangi oleh 

penundaan sistem. 

Contoh dari sebuah transaksi OLAP adalah agregasi dari data penjualan 

per wilayah, jenis produk, dan saluran penjualan. Pernyataan OLAP mungkin 

perlu untuk mengakses jumlah data penjualan yang besar selama suatu periode 

berbagai tahun untuk menemukan penjualan untuk setiap jenis produk dalam 

setiap wilayah. Pengguna kemudian dapat memperbaiki pertanyaan untuk 

mengidentifikasikan volume penjualan per produk untuk setiap saluran penjualan 

dalam suatu wilayah tertentu. Akhirnya pengguna mungkin memutuskan untuk 

melaksanakan pembandingan dari tahun ke tahun atau kuartal ke kuartal untuk 

setiap saluran penjualan. Suatu aplikasi OLAP harus dapat mendukung analisis 

on-line ini dengan respon cepat.  

Alasan perusahaan dalam menerapkan sistem ERP seperti dinyatakan oleh 

Leon (2000;5) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

“1. To enable improved business performance  

� Cycle time reduction 

� Increased business agility 

� Inventory reduction 

� Order fulfillment improvement 

 2. To support business growth requirement 

� New products/ product lines, new customers 

� Global requirement including multiple languages and currencies 

 3. To provide flexible, integrated, real-time decision support  

� Improve responsiveness across the organization 

 4. To eliminate limitation in legacy systems 

� Century dating issues 

� Fragmentation of data and processing 

� Inflexibility to change 

� Insupportable technologies 

 5. To take advantage of the untapped mid-market (medium size 

organization) 

� Increase functionality at a reasonable cost 

� Client server/ open system technology 

� Vertical market solutions” 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara pengurangan waktu 

siklus, meningkatkan kemampuan bisnis, pengurangan persediaan dan 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pemenuhan pesanan. 

2. untuk membantu hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan untuk tumbuh 

dengan cara menghasilkan produk baru yang berarti adanya penambahan 

terhadap jumlah konsumen baru, pemenuhan terhadap persyaratan global 

termasuk keberagaman bahasa dan perbedaan mata uang. 

3. untuk membantu memberikan keputusan yang fleksibel, menyeluruh dan 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara meningkatkan 

tanggung jawab lintas batas organisasi. 

4. untuk menghilangkan batasan-batasan yang terdapat pada sistem yang 

lama seperti pemisahan antara data-data pengolahannya, ketidakmampuan 

dalam merespon perubahan dan teknologi yang tidak mendukung proses 

bisnis. 

5. untuk mengambil keuntungan dari pasar menengah yang belum 

termanfaatkan (bagi perusahaan skala menengah) dengan meningkatkan 

fungsionalitas dengan biaya yang wajar, penggunaan teknologi terbuka 

client server, solusi atas pasar yang vertikal. 

Dengan demikian, tujuan dari penerapan sistem ERP ini adalah untuk 

mengintegrasikan proses kunci di dalam perusahaan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi guna menigkatkan daya saing perusahaan di lingkungan 

bisnis yang semakin cepat berubah. 

 

2.2.3 Software Sistem ERP 

Dewasa ini terdapat sekitar ratusan jenis software ERP dengan berbagai 

fitur, versi, skala dan kemampuan. Dari berbagai jenis software yang saat ini 

terdapat dipasaran, terdapat beberapa vendor yang mendominasi pasar penyedia 

software ERP didunia internasional misalnya: SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan, 

J.D. Edwards. 
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� SAP/R3 

  SAP adalah perusahaan Jerman yang merupakan vendor software ERP 

terbesar di dunia yang didirikan sejak tahun 1972. SAP memiliki jutaan pengguna 

berlisensi di seluruh dunia dengan berpuluh ribu pemasangan dengan 

menggunakan produk basis R/3-nya. Saat ini SAP memperluas solusi ERP pada 

pendekatan internet dan portal e-bisnis. SAP adalah singkatan dari System, 

Applications, Products in Data Processing. 

  Selain itu, nama SAP juga merupakan aplikasi ERP yang paling banyak 

digunakan. SAP keluar dengan dua versi yaitu versi mainframe (SAP R/2) dan 

versi terbarunya, yaitu SAP R/3. SAP R/3 memiliki modul  yang lengkap, mulai 

dari Financial Accounting, Material Management, Human Resources, Sales 

andDistribution, Production Planning, dan Plant Maintenance. Setiap modul 

terbagi  lagi menjadi beberapa sub-sub modul. 

  SAP juga mengeluarkan sistem informasi lain yang mendukung dengan 

SAP R/3 seperti CRM (Customer Relationship Management), SRM( Supplier 

Relationship Management) dan BIW (Business Information Warehouse). SAP R/3 

adalah sistem informasi yang ditulis dengan bahasa pemrograman ABAP/4 

(Advanced Business Application Programming). 

 ABAP/4 adalah bahasa pemrograman 4GL ( 4
th

 Generation Language) 

yang dibuat oleh SAP. Dengan ABAP/4, pemakai  juga dapat membuat program 

tambahan jika diperlukan untuk melengkapi program-program yang telah ada. 

Semua program dalam SAP R/3, kecuali beberapa program yang berhubungan 

dengan sistem operasi, adalah open source, artinya source code ABAP/4-nya 

dapat dilihat, tidak seperti sistem informasi lainnya yang sudah dikompilasi 

menjadi kode biner. 

� Oracle 

  Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh Larry Ellison. Database Oracle 

adalah DBMS pertama yang menggambungkan bahasa SQL. Oracle memiliki 

fitur istimewa yang disesuaikan dengan fokus e-bisnis dengan aplikasi berdasar 

internet. Aplikasi internet memusatkan sistem ERP mereka ke dalam beberapa 

server yang dikelola secara profesional. Teknologi ini juga mengkonsolidasi data 
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ke dalam suatu database global dan mendistribusikan informasi melalui suatu 

jaringan global. 

  Oracle menggunakan akses aplikasi ERP melalui suatu server internet 

dengan suatu browser internet standar. Oracle memungkinkan pengguna internet 

di seluruh lini produk. Pendekatan ini meningkatkan biaya operasi lebih rendah, 

mendukung ribuan pengguna, dan menyediakan suatu pengembalian atas investasi 

lebih baik karena implementasi cepat dan umur perangkat lunak lebih lama. 

Perangkat lunak Oracle dijalankan pada PC, stasiun kerja, komputer mini, 

mainframe dan komputer paralel besar. 

  Selama implementasi aplikasi Oracle dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

client dengan menetapkan berbagai pengalih yang memungkinkan atau 

menghentikan fungsi dan tabel database. Ketika up-grade diperlukan, bagian 

disesuaikan dari aplikasi ditingkatkan dengan perangkat lunak dasar. Oleh karena 

itu, client tidak perlu untuk mulai dari awal dengan setiap edaran baru. 

� PeopleSoft 

PeopleSoft adalah sebuah perusahaan software yang sudah cukup lama 

berkembang dan produknya sudah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan 

yang terkemuka di seluruh dunia. Akuisisi PeopleSoft oleh Oracle semakin 

menambah keberagaman produk Oracle dan memperluas dukungan terhadap 

semua pengguna produknya, baik produk database maupun aplikasi. 

Paket produk akuisisi dengan PeopleSoft adalah Oracle PeopleSoft 

Enterprise Application. Oracle PeopleSoft Enterprise Application merupakan 

paket aplikasi yang diarancang untuk mendukung kebutuhan bisnis yang rumit. 

Aplikasi ini menyediakan solusi untuk bisnis dan industri dalam 

membantu organisasi menigkatkan kinerjanya. Aplikasi PeopleSoft Enterprise 

dilengkapi dengan fitur integrasi layanan web untuk memudahkan berbagai 

lingkungan aplikasi berjalan secara mulus dan pemilihan infrastruktur teknologi 

yang fleksibel. 

Modul-modul yang terdapat pada PeopleSoft Enterprise Application 

adalah: Asset Lifecycle Management, Campus Solution, CRM, Enterprise 

Performance Management, Enterprise Service automation (project management), 
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Financial Management, Human Capital Mangement, Supplier Relationship 

Management (SRM)/ procurement, Supply chain management, dan PeopleSoft 

Enterprise Tool and Technology (Peopletools). 

 

2.2.4 Kelebihan Sistem ERP 

 Keuntungan 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, 

meningkatkan kepuasan konsumen. Berikut ini adalah manfaat langsung dari 

sistem ERP menurut Leon (2000;6) diantaranya adalah : 

”1. Business Integration 

  2. Flexibility 

  3. Better Analysis and Planning Capabilities 

  4. Use of Lastest Technology” 

 
Keempat manfaat ERP dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Integrasi Bisnis Perusahaan (Business Integration) 

Keuntungan pertama dan yang paling utama terletak pada kemampuan 

mengintegrasikan bisnis perusahaan. Yang menjadi alasan mengapa paket 

ERP dianggap terintegrasi karena adanya fasilitas update data antar 

komponen-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) 

Keuntungan kedua dari paket ERP terletak pada fleksibilitasnya. Bahasa, 

mata uang, standar akuntasi dan lain-lain yang berbeda dapat ditampung 

dalam suatu sistem. Fleksibilitas ini penting adanya dan seseorang dapat 

mengatakannya sebagai keuntungan utama. 
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3. Kamampuan Perencanaan dan Analisis Lebih Baik (Better Analysis and 

Planning Capabilities) 

Keuntungan yang lain dari sistem ERP adalah meningkatkan fungsi 

perencanaan. Dengan kemampuannya untuk mengatur integrasi bisnis dan 

datanya sistem ERP sepenuhnya dapat digunakan untuk berbagai jenis 

sistem pendukung keputusan dengan mensimulasikan berbagai fungsinya. 

Karena itu dengan kemapuan 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 of Lastest Technology) 

Keuntungan ke empat adalah penggunaan teknologi informasi terkini. 

Penyedia software ERP sangat cepat dalam beradaptasi dengan 

perkembangan dan pemanfaatan teknologi terkini seperti sistem terbuka 

(open system). Sistem ERP sangat cepat beradaptasi terhadap 

perkembangan terakhir teknologi informasi yang memungkinkannya 

sangat fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada 

lingkungan bisnis dimassa depan. 

 

2.2.5  Kekurangan Sistem ERP 

ERP menyediakan fungsi penting dengan mengintegrasikan fungsi bisnis, 

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

akuntansi ke dalam satu aplikasi tunggal, walaupun demikian ERP merupakn 

bisnis berisiko, bukan hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para penjual 

perangkat lunak ERP. Sistem ERP ini juga dapat dilepaskan dari keterbatasannya,. 

Adapun keterbatasan ERP menurut 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. 
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 3.  The data in the ERP application is not integrated with other enterprise 

or division system and does not include external intelligence.” 

 
Dari ungkapan Leon diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Manajer tidak dapat menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi 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 

memerlukan informasi status masa lalu dan sekarang, untuk melihat 

kecendrungan atau trend. 

3. Data dalam aplikasi ERP tidak dapat terintegrasi dengan perusahaan lain 

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 

ketika digunakan. 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 diatas dapat diuraikan 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 

Merupakan penyimpanan data-data transaksi yang sudah lewat untuk 

kepentingan analisis bisnis. Agar efektif aksesnya, maka data dipisahkan 

dari data transaksi yang sedang berlangsung. 
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3. Data Mining 

Adalah proses menentukan data-data yang masih dianggap penting dan 

valid, terkini, berpotensi untuk dimanfatkan, 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) 

Merupakan teknologi yang dirancang untuk membaca dan menganalisis 

data atau dapat juga dikatakan sebagai pandangan multi dimensi dari data 

bisnis. 

5. Suply Chain Management 

 Adalah jaringan fasilitas dan distribusi yang melakukan fungsi berupa 

pengadaan bahan baku, merubah bahan baku tersebut menjadi barang 

setengah jadi dan barang jadi serta mendistribusikan barang jadi tersebut 

ke konsumen. 

 

2.2.6 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 secara mudah, 

cepat, akurat dan on-line, hanya dengan beberapa ketukan di keyboard (dikenal 

dengan istilah “information in your fingertips”). 

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

beberapa unsur yang meliputi : 

”1. Perangkat keras 

  2. Perangkat lunak 

  3. Sumber daya manusia 

  4. Tahapan implementasi” 

 

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka  

 

25 

2.2.6.1 Perangkat Keras (Hardware) 

  Hadware dengan kecepatan dan kehandalan yang baik merupakan 

komponen utama dalam sebuah jaringan. Hadware yang harus mempunyai 

performance tinggi, kehandalan dan kompatibilitas yang baik. Hal tersebut 

diperlukan agar dalam 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 menghasilkan 

hasil yang maksimal ketika diterapkan dalam suatu jaringan komputer (LAN). 

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

yaitu : 

“1. GUI (Graphical User Interface) 

  2. Program Aplikasi (Application Progam) 

  3. DBMS (Database Management System)” 

Ketiga lapisan pada sistem informasi ERP dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. GUI (Graphical User Interface) 

Adalah program yang bertugas menangani komunikasi antara user dengan 

program aplikasi dan DBMS. Melalui progam GUI inilah user melakukan 

aktifitas penangan data, mulai dari pencatatan hingga pemrosesan data 

menjadi informasi. 

2. Program Aplikasi (Application Progam) 

Adalah program-program yang membentuk sistem informasi ERP untuk 

melakukan tugas tertentu, misalnya melakukan akses data dan mencetak 

laporan. 

3. 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). 
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  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 Hall dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Model Dua Tingkat (two-tiers) 

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

kewajiban data base. Komputer klien bertanggung jawab untuk 

menyajikan data kepada pengguna dan menyampaikan masukkan (input) 

pengguna kembali kepada server. Beberapa penjual ERP menggunakan 

pendekatan ini untuk aplikasi jaringan area lokal (Local Area Networks-

LAN) dimana permintaan kepada server dibatasipada suatu populasi 

pengguna yang relatif kecil.  

2.  Model Tiga Tingkat (Three-Tier Model) 

Fungsi data base dan aplikasi dipisahkan dalam model tiga tingkat, 

arsitektur ini khususnya dari sistem ERP besar yang menggunakan 

jaringan luas (Wide Area Networks-WAN) untuk konektifitas diantara 

pengguna, memenuhi permintaan klien memerlukan dua atau lebih 

sambungan jaringan. Pada awalnya klien membentuk komunikasi dengan 

server aplikasi, kemudian server aplikasi tersebut memulai suatu 

hubungan kedua kepada data base server. 

 

2.2.6.2 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutukan untuk membangun sebuah sistem ERP 

menurut Hartono (2004;13) adalah: 

“1. Sistem Operasi (Operting System) 

  2. Bahasa pemrograman (Programming Language) 

  3. Sistem database (DBMS)” 
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Ketiga perangkat lunak menurut Hartono dapat dijelaskan dibawah ini: 

1. Sistem Operasi (Operating System) 

Merupakan software yang diperlukan agar perangkat komputer dapat 

berperasi. Misalnya Microsoft Windows, Unix dan Linux. 

2. Bahasa pemrograman (Programming Language) 

Adalah bahasa komputer yang dipakai untuk menulis program-program 

komputer yang membentuk ERP. Misalnya : Microsoft Visual Basic. Tapi, 

kadang diperlukan juga software lain untuk melengkapi bahasa 

pemrograman, misalnya software khusus untuk membuat laporan 

(reporting) seperti Crystal Report. 

3. Sistem database (DBMS)  

Adalah software khusus yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas 

penanganan data seperti penyimpanan dan pencarian data dengan bahasa 

standar SQL. Misalnya : Microsoft SQL Server dan Oracle.” 

 

2.2.6.3 Sumber Daya Manusia (Brainware) 

Organisasi dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam membangun 

sistem informasi ERP disebut IT (Information Technology) atau kadang juga 

disebut EDP (Electronic Data Processing). Dalam divisi ini terdapat sejumlah 

orang dengan keahlian tertentu yang mempunyai tanggung jawab dan tugas 

masing-masing. 

Adapun personil dalam divisi IT atau EDP menurut Hartono (2004;15) 

terdiri dari : 

“1. Business Process Analyst (BPA) 

  2. System Analyst (SA)  

  3. Programmer  

  4. Tester  

  5. System Administrator  

  6. Hadware Team  

  7. Operational Team  

  8. Maintenance  

  9. Help Desk” 

 

 
 



Bab II Tinjauan Pustaka  

 

28 

Kesembilan personil dalam divisi IT atau EDP dapat dijelaskan berikut ini: 

1. Business Process Analyst (BPA) adalah anilis proses bisnis yang bertugas 

menganalisa workflow (urutan proses) dalam manajemen yang sedang 

berjalan dan mendesain workflow baru yang lebih efesien. 

2. System Analyst (SA) adalah analis pemrogram yang bertugas mendesai 

hal-hal yang berkaitan dengan pemrograman berdasarkan hasil desai  

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 SA. 

4. Tester adalah orang yang bertugas melakukan testing terhadap sistem 

informasi ERP. 

5. System Administrator adalah orang yang bertanggung jawab atas 

keamanan sistem informasi, misalnya mengontrol otorisasi user. 

6. Hadware Team adalah tim yang bertugas menangani hardware 

7. Operational Team adalah tim yang bertanggung jawab pada kegiatan 

operasional sehari-hari, misalnya back-up data. 

8. Maintenance adalah tim yang bertanggung jawab akan pemeliharaan 

sistem informasi. 

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

user yang diperlukan. 

 

2.2.7 Tahapan Implementasi 

Implementasi sistem ERP ini 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, tetapi tidak mencakup 

teknologi dan metodologi baru. 
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Saat memulai penerapan, perusahaan harus memberikan perhatian khusus 

pada : 

1. Pemilihan vendor ERP 

Dasar konsep bisnis di dalam perangkat lunak penjual harus menjadi 

kriteria utama dalam pemilihan penjual. Makin besar perbedaan proses di 

dalam perangkat lunak dengan organisasi saat ini, makin sulit 

penerapannya. Proses baru itu harus diterima para pemakai dan cukup 

mirip dengan proses yang ada sekarang sehingga penerapannya tidak 

menimbulkan stress. 

2. Pelatihan Pemakaian 

Kompleksnya sistem ERP, menjadikan pelatihan merupakan faktor yang 

tak kalah pentingnya dalam implementasi ERP. Pelatihan adalah bagian 

dari rancangan awal EntIS. Pelatihan dilaksanakan sebelum, selama dan 

sesudah penerapan sistem. Mengingat hal tersebut, pengimplemntasian 

ERP ini memiliki beberapa tahap, dimana setiap tahapnya harus memiliki 

kesinambungan dengan yang lainnya. 

Tahapan dalam mengimplementasikan sistem ERP ini menurut Leon 

(2000;108), yaitu : 

“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. 
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2. Evaluasi Paket (Package Evaluation) 

Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam fase 

implementasi ERP karena paket yang dipilih 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 

bertanggung jawab dalam pelaksanaannya harus ditentukan dan 

dipaparkan secara rinci. 

4. Analisa Gap (Gap Analysis) 

Hal yang sangat penting dalam kesuksesan implementasi ERP adalah 

menganalisa 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. Tetapi, 

perusahaan masih membutuhkan peran karyawan yang bertanggung jawab 

secara penuh dalam penerapannya. Jadi, diperlukan penelitian yang cermat 

terhadap hal ini sebelum pengimplementasiannya. 

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 Kepada Karyawan (Implementaion Team Training) 

Bersamaan dengan konfigurasi, maka perusahaan harus memberikan 

pelatihan kepada karyawannya untuk mengimplementasikan dan 

menjalankan sistem ERP tersebut. 
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8. Pengujian (Testing)  

Pada tahapan ini sistem yang sudah jadi tersebut diuji, apakah yang terjadi 

apabila 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 telah siap dijalankan. 

Misalnya konversi data, database dan konfigurasi prototype yang 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 ditemui, 

adaptasi prosedur untuk fitur atau kebutuhan baru yang ditambahkan, 

pemeliharaan prefektif sebagai tanggapan atas upgrade software, dan 

pemeliharaan preventif untuk urusan administrasi rutin.  

 

2.3  Pengertiang Efektivitas 

Efektivitas merupakan suatu aspek penilaian terhadap prestasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Efektivitas itu sendiri berkaitan dengan pencapaian 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan yaitu profit yang memadai. 

Pengertian efektivitas menurut Anthony and Gouthdarajan (2001;111) 

adalah: 

".....Effectiveness is determined by the relationship between a 

responsibility centre's output and it is objectives" 

Definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2002;134) adalah sebagai berikut: 

"Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuan.” 

Sedangkan definisi efektivitas menurut Hani Handoko (2003;7) yaitu: 

“Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan nyang telah 

ditetapkan.” 
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Dengan melihat ketiga definisi tersebut, secara garis besar efektivitas 

dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dalam usaha 

untuk mencapai tujuannya, atau efektivitas berupa hubungan antara keluaran dan 

tujuan yang harus dicapainya dengan melakukan pekerjaan yang benar (doing the 

right thing) dan memilih metode yang tepat untuk mencapi tujuan.  

 

2.3.1  Sumber Kriteria efektivitas 

Untuk mengetahui keefektifan suatu bagian, terlebih dahulu kits harus 

mengetahui kriteria dari keefektifan itu. sendiri. Sumber kriteria efektivitas 

menurut Arens dan Loebbecke (2004;760) adalah sebagai berkut : 

“ 1. Historical Performance 

  2. Comparable Performance 

  3. Engineered Standard 

  4. Discussion and Aggrement.” 

Keempat kriteria diatas akan diuraikan dibawah ini : 

1. Historical Performance, Kriteria ini didasarkan pada hasil aktual periode 

sebelumnya, tetapi hasil penelitian yang digunakan kriteria ini sering tidak 

menggambarkan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi yang 

sesungguhnya karena adanya perubahan waktu dan keadaan. 

2. Comparable Performance, kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil yang 

dicapai untuk perusahaan lain yang sejenis. Walaupun lebih baik 

dari kriteria sebelumnya, tetapi masih kurang mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya karena mungkin saja dua buah perusahaan yang sejenis 

menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. 

3. Engineered Standard, kriteria yang ditetapkan dengan rekayasa, 

perhitungan standar ilmiah, untuk menentukan banyaknya output yang 

harus diproduksi. Penggunaan kriteria ini lebih efektif untuk 

menyelesaikan masalah operasional, tetapi membuat kriteria ini memakan 

waktu dan biaya serta memerlukan perhatian khusus. 

4. Discussion and Aggrement, kriteria ini ditetapkan berdasarkan hasil 

diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain 

yang terlibat. 
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2.4  Pengendalian Internal 

Semakin luas ruang lingkup aktivitas perusahaan, maka 

manajemen perusahaan harus tetap atau lebih mengendalian operasi perusahaan, 

agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peran 

pengendalian internal sangat penting karena berpengaruh baik aktiva, kewajiban, 

pendapatan dan biaya serta aspek kegiatan operasi perusahaan. 

 

2.4.1  Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk 

mengawasi jalannya perusahaan agar operasinya dapat berjalan dengan lancar, 

aktiva perusahaan dapat terjamin keamanannya dan dapat dicegah terjadinya 

kecurangan, kesalahan dan pemborosan. 

Mulyadi dan Puradiredja (2002;180) mengemukakan definisi struktur 

pengendalian internal sebagai berikut : 

 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan untuk 

dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang di 

desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan sebagai berikut : (1) keandalan pelaporan keuangan (2) 

kepatuhan terbadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) 

efektivitas dan efisiensi operasi.” 

 

Pengertian yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Puradiredja menyatakan 

bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilaksanakan oleh dewan 

komisaris manajemen, dan pimpinan yang berada di bawah mereka untuk 

memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian intemal tercapai. 

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut SAS No 45, yang 

dikutip oleh Guy, Wayne dan Winters (2002;226) dan dialihbahasakan 

oleh Sugiyarto adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian internal sebagai sebuah proses yang dihasilkan oleh 

dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang 

untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan 

kategori-kategori berikut: (1) keandalan (reliabilitas) laporan 

keuangan, (2) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 

dan (3) Efektivitas dan Efisiensi operasi.” 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu, yang menjadi sebuah rangkaian 

tindakan yang tidak terpisahkan. Pengendalian internal  bukan hanya terdiri dari 

pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang 

organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. Dan 

pengendalian intemal dituiukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 

2.4.2  Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Dalam mencapai tujuannya maka penerapan pengendalian internal harus 

memperhatikan unsur penunjang pengendalian internal tersebut. Pengendalian 

internal mempunyai lima unsur yang terkait satu sama lain, jika salah satu tidak 

dilaksanakan maka pengendalian internal tidak optimal. Unsur-unsur 

pengendalian internal menurut Sawyer dialihbahasakan oleh Desi Adhariani 

(2005;61) adalah sebagai berikut: 

“ 1.   Control Environment 

2. Control Activities 

3. Risk Assessment 

4. Information and Communication 

5. Monitoring.” 

 

Kelima unsur pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1.  Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-

faktor yang membangun, mendukung dan meniagkatkan efektivitas kebijakan dan 

prosedur tertentu. Lingkungan  pengendalian merupakan landasan untuk 

semua unsur pengendalian intemal, yang mencakup disiplin dan struktur . 

Berbagai faktor yang membentuk Lingkungan  pengendalian dalam 

suatu entitas antara lain 

a) Nilai-nilai integritas dan etika 

b) Komitmen terhadap kompetensi 

c) Filosofi manajemen dan gaya operasi 

d) Struktur organisasi 
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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 

Ketujuh faktor yang membentuk lingkungan pengendalian internal 

tersebut akan dijelaskan di bawah ini : 

a) Nilai integritas dan etika (Control Environment) 

Etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan 

oleh manajemen dalam mengurangi tindakan penyelewengan yang 

dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan. Pelanggarannya 

dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar pada perusahaan. 

b) Komitmen terhadap kompetensi (Commitment to competent) 

Kompentensi karyawan merupakan hal yang penting untuk 

memungkinkan proses pengendalian internal dapat berfungsi 

dengan baik. Kualitas dan kompetensi karyawanlah yang dapat 

memastikan terlaksananya proses pengendalian yang baik. Tidak ada 

proses pengendalian yang dapat berfungsi dengan baik tanpa karyawan 

yang kompeten. 

c) Partisipasi Dewan komisaris dan komite audit (Board of director or audit 

committee participation). 

 Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). 

Dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat menecegah 

konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak ditangan manajemen. 

Pembentukan komite audit ditujukan untuk memperkuat independensi 

auditor yang oleh masyarakat dipercaya untuk menilai kewajaran 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan manajemen. 

d) Filosofi manajemen dan gaya operasi (Managements philosophy and 

operating style) 

Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai dan 

diakhiri dengan filosofi manajemen. Filosofi adalah seperangkat 
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keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan 

karyawannya. Jika manajemen percaya bahwa pengendalian penting, 

manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur 

pengendalian diterapkan secara efektif. Sikap yang menyadari 

pentingnya pengendalian akan terkomunikasikan pada para bawahan 

melalui gaya operasi manajemen yang mencerminkan ide, manajer 

tentang bagaimana operasi suatu entitas akan dijalankan . 

e) Struktur organisasi (Organization structure) 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab 

yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi mengindikasikan pola 

komunikasi formal dalam organisasi. Struktur organisasi 

memberikan rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pemantauan aktivitas entitas. 

f) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab (Assignment of 

authority and responsibility) 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar 

mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat 

kepemimpinan dalam perusahaan. 

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (Human resource Policies 

and practices) 

Personel merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian. 

Kualifikasi yang diisyaratkan untuk setiap posisi pekerjaan dalam suatu 

perusahaan harus menggambarkan tingkat tanggung jawab terkait dengan 

posisi tersebut. Mencakup pengalaman, inteligensi, karakter, dedikasi, dan 

kemampuan kepemimpinan. 

2.  Penaksiran Risiko (Risk Assessment) 

Penaksiran risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling 

kritis dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal 

dan internal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Mulyadi (2002;188) Penaksiran risiko manajemen 
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harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari 

perubahan keadaan, seperti : 

“a.    Bidang baru atau transaksi yang memerlukan prosedur 
akuntansi yang belum pernah dikenal sebelumnya. 

b. Perubahan standar akuntansi. 
c. Hukum dan peraturan baru. 
d. Perubahan teknologi.” 
 

3.  Informasi dan komunikasi (Information and Communication) 

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari 

metode dan catatan yang diciptakan untuk mengindentifikasi, merangkai, 

menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi 

dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Sistem 

informasi dirancang dan diterapkan tidak hanya untuk mengahasilkan buku besar 

dan laporan keuangan, tetapi juga untuk menghasilkan informasi operasional dan 

informasi guna mendukung pengendalian manajemen. Jadi sistem akuntansi dan 

pengendalian operasional saling berkaitan. Komunikasi terkait dengan 

memberikan pemahaman yang jelas, mengenai semua kebijakan dan prosedur 

yang terkait dengan pengendalian. Komunikasi yang baik membutuhkan 

komunikasi oral yang efektif, manual prosedur yang memadai, manual kebijakan, 

serta berbagai jenis dokumentasi yang lain.  

4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun 

untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan 

dengan baik. Aktivitas pengendalian memberikan jaminan yang 

memadai bahwa tujuan pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem 

aplikasi yang material dalam organisasi.  

Tujuan pengendalian ini adalah untuk: 

a) Pemisahan tugas, diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang 

ditempatkan dalam suatu posisi pekerjan tertentu untuk melakukan 

kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas sehari-hari 

mereka. Pemisahan tugas ini dibedakan atas : 

� Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari pencatat transaksi, 
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hal ini digunakan untuk mengurangi peluang tejadinya kesalahan 

dan kecurangan melalui dibentuknya independensi akuntanbilitas 

fungsi otorisasi 

� Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari penyimpan 

kekayaan, hal ini digunakan untuk mengurangi peluang terjadinya 

kesalahan dan kecurangan dengan cara mewujudkan akuntanbilitas 

independen atas penggunaaan harta. 

� Pemisahan pencatat transaksi dari penyimpan kekayaan, hal ini 

digunakan untuk mengurangi peluang kesalahan dan kecurangan 

dengan mewujudkan akuntabilitas yang independen atas penggunaaan 

harta kekayaan organisasi. 

b) Dokumen dan catatan yang memadai, prosedur seharusnya mencakup 

desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk 

membantu mengartikan percatatan atas transaksi dan kejadian. Dokumen 

dan catatan harus diberi nomer urut sebagai sarana akuntanbilitas yang 

mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna. 

c) Akses terbatas ke harta kekayaan organisasi, akses ini hanya diijinkan 

sesuai dengan otorisasi manajemen, sehingga dibutuhkan pengendalian dan 

penjagaan fisik yang memadai terhadap akses dan penggunaan harta 

kekayaan serta catatan seperti fasilitas yang aman dan optomatisasi atas 

akses ke program komputer dan file data. 

d) Pergecekan akuntanbilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independen, 

fungsi ini dijalankan oleh pihak yang independen, dalam arti ibukan pihak 

yang berwenang untuk memberikan otomatisasi, pihak pencatat transaksi 

dan pihak penjaga kekayaan organisasi. 

5. Pengawasan (Monitoring) 

Komponen ini melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir 

kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil koreksi 

yang diperlukan. Kualitas pengendalian dapat tergangggu dengan berbagai cara, 

termasuk kurangnya ketaatan, kondisi yang berubah, atau bahkan salah pengertian 

Fungsi audit internal merupakan fungsi yang biasanya ada dalam 
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perusahaan besar untuk mengawasi dan mengevaluasi pengendalian secara 

terus-menerus. 

 

2.4.3  Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Committee of 

Sponsoring Organization (COSO), yang dikutip oleh Boynton and Kell 

(2001;325) adalah sebagai berikut : 

“ 1. Effectiveness and efficiency of operation. 

2. Realibility of financial reporting. 

3. Complience with applicable laws and regulation.” 

Tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan efisiensi dalam operasi. Pengendalian internal 

dimaksudkan untuk menghindarkan pemborosan dalam seluruh aspek 

usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efisien. 

2. Keandalan data akuntansi. Manajemen memerlukan data yang akurat 

agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya dengan baik dalam 

pengambilan keputusan penting. 

3. Ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, 

Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan bahwa 

prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan 

diikuti oleh seluruh karyawan perusahaan. 

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut Bodnar dan Hopwood 

(2005;11) dapat dicapai melalui : 

“ 1. Realibility of financial reporting, 

2. Effectiveness and efficiency of operation, 

3. Complience with applicable laws and regulation.” 

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut di uraikan di bawah ini 

1. Realiabilitas pelaporan keuangan (Realibility of financial reporting), 

tujuan pengendalian internal ini adalah agar dapat menyelenggarakan 

operasi usahanya dengan baik manajemen harus mempunyai informasi 

yang akurat untuk pengambilan keputusan penting. 
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2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan (Effectiveness and 

efficiency of operation), berkaitan dengan pengalokasian sumber milik 

perusahaan, sehingga dapat dicegah kegiatan yang tidak perlu atau 

pemborosan disemua aspek kegiatan. 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada (Complience 

with applicable laws and regulation ), tujuan pengendalian ini adalah 

untuk memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan yang telah 

ditetapkan dalam pencapaian tujuan telah diikuti oleh seluruh karyawan 

perusahaan. 

Sedangkan tujuan pengendalian internal atas suatu transaksi yang 

diberikan oleh Arens dan Loebbecke (2006;428) adalah: 

“ 1. Recorded cash receipts are for funds acctually received by the company 

(Existence) 

2.  Cash Received is recorded in the cash receipts journal (Completeness) 

3.  Cash Received are deposited  and recorded at the amounts received (Accuracy) 

4. Cash receipts transaction are property clasified (Clasification) 

5. Cash receipts are recorded on the correct dates (Timing) 

6.  Cash receipts are property included in the accounts receivable master file and are   

correctly   summarized (Posting and Summarization).” 

Keenam pengendalian internal tersebut di atas diuraikan sebagai berikut: 

1. Keberadaan 

Menyatakan bahwa transaksi yang dicatat adalah sah dan benar terjadi di 

dalam perusahaan, Tujuannya berkenaan dengan apakah transaksi yang 

dicatat secara aktual memang terjadi. 

2. Kelengkapan 

Transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini menyangkut apakah transaksi 

yang seharusnya ada dalam jurnal, secara aktual telah dimasukkan. 

3. Akurasi (penilaian) 

Menyatakan bahwa setiap transaksi telah dinilai dengan tepat, 

untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan setiap 

transaksi pada berbagai proses pencatatan. Tujuan ini menyangkut 

keakuratan informasi untuk transaksi akuntansi. 
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4. Klasifikasi 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi sudah diklasifikasikan 

pada perkiraan yang tepat. 

5. Tepat waktu 

Menyatakan bahwa transaksi dicatat pada waktu yang tepat, sehingga 

laporan keuangan yang di buat benar-benar bermanfaat. 

6. Posting dan pengikhtisaran 

Menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan telah 

dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diiktisarkan 

dengan benar. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal 

sangat mempengaruhi penanganan transaksi-transaksi keuangan suatu perusahaan 

sehingga perolehan keuntungan dan perlindungan terhadap aktiva memungkinkan 

untuk dicapai dan di lakukan. 

Sedangkan tujuan dilakukan pengendalian internal akuntansi menurut 

Sawyer (2005;27) yang dialihbahasakan oleh Desi Adhariani meliputi rencana 

organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan 

pengamanan harta atau aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan 

dirancang untuk menyakinkan: 

”1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau 

wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus. 

  2. Transaksi dicatat (1) untuk menyiapkan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau 

kriteria lainnya yang berlaku untuk laporan tersebut dan (2) untuk 

menjaga akuntabilitas atas aktiva. 

  3. Akses terhadap aktiva hanya diberikan sesuai otoritas manajemen. 

  4. Akuntabilitas yang tercatat untuk aktiva dibandingkan dengan 

aktiva yang ada pada periode yang wajar dan bila terdapat 

perbedaan maka akan diambil tindakan yang tepat.” 

 

 

2.5  Pengertian Laporan Keuangan 

  Sebagai sistem informasi keuangan, akuntansi keuangan adalah suatu 

proses yang terdiri dari tiga aktivitas, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan kejadian ekonomis dari suatu organisasi (bisnis dan non 

bisnis) kepada pengguna informasi yang berkepentingan. Produk akhir dari ketiga 
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aktivitas tersebut adalah laporan keuangan (financial reporting), yang merupakan 

alat utama dimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak di 

luar perusahaan, berikut ini adalah definisi laporan keuangan menurut Kieso 

(2004;63) yaitu: 

“Financial statements: statements that reflect the collection, tabulation, 

and financial summarization of the accounting data. Four statements 

are involved: 1) the balance sheet shows the financial condition of the 

enterprise at the end of a period. 2) the income statement measures the 

result of operations during the period. 3) the statement of cash flow 

reports the cash provided and uses by operating, investing, and 

financing activities during the period. 4) the statement of retained 

earnings reconciles the balance of retairned earnings reconciles the 

balance of retairned earnings account from the beginning to the end of 

period.”   

 

Definisi laporan keuangan menurut IAI (2004;2) yaitu:  

“Laporan keuangan suatu perusahaan yang lengkap pada umumnya 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya 

sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Di samping itu, terdapat 

jadwal (schedule) dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 

laporan keuangan segmen industri dan geografis serta perubahan 

harga.” 

 

Berdasarkan kedua kutipan definisi laporan keuangan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari pemprosesan data 

akuntansi yang disajikan dalam empat laporan yaitu: 1) neraca yang menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode, 2) laporan laba-rugi yang 

mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu, 3) 

laporan arus-kas melaporkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau 

sumber dan penggunaan kas selama suatu periode, 4) laporan ekuitas pemegang 

saham, laporan ini melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas pemegang 

saham dan total ekuitas pemegang saham selama tahun berjalan. 
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2.5.1  Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

 Pada Standar Akuntansi Keuangan  IAI (2004:4) tentang kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan 

adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi, kinerja, dan 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

 Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan tersebut, dapat memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Hal ini disebabkan karena, secara umum laporan keuangan 

menggambarkan pengaruh keuangan sebagai akibat dari kejadian masa lalu. 

Namun demikian, tidak ada kewajiban untuk menyediakan informasi non 

keuangan sehingga tidak semua kebutuhan informasi tersedia pada laporan 

keuangan. 

 Menurut Chapter 4 of AFB Statement No 4, basic Concept and Accounting 

Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises, pada Belkoui 

(2005:212) yang dialih bahasakan oleh Julianto mengklasifikasikan tujuan 

laporan keuangan ke dalam tiga bentuk yaitu: 

“1. Tujuan utama (particular objectives) 

   2. Tujuan umum (general objectives)  

  3. Tujuan kualitatif (qualitative objectives)” 

Ketiga tujuan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tujuan utama (particular objectives): menyajikan secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil 

operasi, dan perubahan- perubahan dalam posisi keuangan 

2. Tujuan umum (general objectives): menyediakan informasi yang dapat 

diandalkan mengenai sumber daya perusahaan, kewajiban perusahaan, dan 

perubahan dalam sumber daya bersih yang dihasilkan dari aktivitas 

perusahaan yang menguntungkan, menyediakan informasi lain yang di 

butuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan 
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kewajiban, serta mengungkapkan informasi lain yang relevan bagi 

kebutuhan pengguna laporan.  

3. Tujuan kualitatif (qualitative objectives): mengkomunikasikan informasi 

keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat dibuktikan, netral, tepat 

waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. 

 Berdasarkan SFAC No. 1, objectives of financial reporting by business 

Enterprise, 

“financial reporting should provide information that: a) is useful to 

present and potential investors and creditors and other users in making 

rational investment, credit, and similar decisions, b)helps present and 

potential investors, creditor, and other users assess the amounts, timing 

anda certainty of prospective cash receipts from devidens or securities of 

loans, c) clerly portrays the economic resources of an enterprise, the 

claim to those resources (obligations of the enterprise to transfer 

resources to other entities and owners equity) and the effect of 

transactions, events, and circumstances that changes its resources and 

claim to that resources.”   
 

 Tujuan dari laporan keuangan menurut uraian diatas disimpulkan bahwa 

yang termasuk pelaporan keuangan tidak hanya mengkomunikasikan laporan 

keuangan tetapi juga mengkomunikasikan informasi yang berhubungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh 

sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber daya perusahaan, hutang 

perusahaan, laba perusahaan, dll. Contohnya surat pimpinan atau jadwal tambahan 

dalam laporan tahunan perusahaan, prospektus, laporan-laporan yang diarsipkan 

oleh agen pemerintah, pengumuman berita, ramalan manajemen, dan deskripsi 

tentang pengaruh sosial dan lingkungan perusahaan. 

 Sedangkan menurut Mas’ud Machfoed (1993;4) tujuan dari laporan 

keuangan adalah: 

 “Pada dasarnya akuntansi keuangan dan penyusunan akuntansi 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu 

badan usaha yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.” 

 

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka  

 

45 

 Tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan 

perusahaan, yang terdiri dari harta, utang, dan modal. 

2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan harta 

bersih (harta dikurangi utang) perusahaan yang terjadi karena kegiatan 

usaha perusahaan dalam rangka mendapatkan laba. 

3. memberikan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan di dalam menaksir kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba. 

4. Memberikan informasi keuangan mengenai perubahan dalam harta dan 

utang suatu perusahaan, misalnya informasi mengenai sumber dan 

penggunaan dana. 

5. Memberikan informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan 

keuangan di dalam menaksir kemampuan perusahaan untuk tetap hidup 

(survive), menyesuaikan diri, berprestasi baik di dalam berbagai perubahan 

kondisi ekonomi. 

6. Memberikan pengungkapan mengenai informasi-informasi lain yang 

berkaitan dengan informasi keuangan dan laporan keuangan dan relevan 

bagi para pemakai laporan keuangan, misalnya informasi mengenai 

kebijaksanaan akuntansi yang diatur perusahaan, seperti penentuan metode 

depresiasi dan penilaian persediaan. 

 Suatu laporan keuangan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. 

Hal ini disebabkan laporan keungan dapat memberikan gambaran tentang posisi 

keuangan, kinerja keuangan serta perubahannya dengan terlebih dahulu 

menganalisis laporan keuangan tersebut. 

 

2.5.2  Komponen-komponen Laporan Keuangan 

Menurut Kieso (2002;3) komponen-komponen laporan keuangan terdiri 

dari: 

“1. Neraca 

  2. Laporan laba-rugi 

  3. Laporan arus-kas 
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  4. Laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham  

  5. Catatan atas laporan keuangan” 

   

Komponen-komponen laporan keuangan diatas dapat dijelaskan sebagi berikut: 

1. Neraca, menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi 

perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditor, dan ekuitas pemilik. 

Neraca dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan 

memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. 

2. Laporan laba rugi, Laporan laba-rugi digunakan oleh komunitas bisnis dan 

investasi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan 

kredit atau kemampuan perusahaan melunasi pinjaman serta menyediakan 

informasi untuk meramalkan aliran kas di masa yang akan datang.  

3. Laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi yang dapat membantu 

dan memperhitungkan prestasi secara keseluruhan dengan menyediakan 

informasi tambahan mengenai naik atau turunnya aktivitas bersih dalam 

periode yang bersangkutan. 

4. Laporan arus kas, tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan 

informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah 

perusahaan selama suatu periode. Untuk meraih tujuan tersebut, laporan 

arus kas melaporkan (1) Kas yang mempengaruhi operasi selama suatu 

periode, (2) Transaksi investasi, (3) Transaksi pembiayaan, dan (4) 

Kenaikan atau penurunan bersih kas selama suatu periode.  

5. Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan keuangan perusahaan. Penulisan catatan ini dimaksudkan 

untuk memberikan penekanan dan penjelasan terhadap komponen-

komponen laporan keuangan. Informasi yang disajikan berhubungan 

dengan komponen laporan keuangan tertentu yang dapat dijelaskan secara 

kualitatif dan terkadang ditambah dengan data kuantitatif yang dapat 

membantu memberikan penjelasan yang lebih mendalam atas laporan 

keuangan. 
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2.5.3  Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan menyediakan informasi bagi berbagai kalangan 

pemakai, baik pihak internal maupun eksternal. Menurut IAI (2004:2) tentang 

kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pemakai laporan 

keuangan, pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka 

menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi 

yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi: 

”1. Investor. 

  2. Karyawan. 

  3. Pemberi pinjaman. 

  4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya. 

  5. Pelanggan 

  6. Pemerintah 

  7. Masyarakat.” 

 

1. Investor. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan 

dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang 

mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 

menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi 

tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden. 

2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa. Manfaat 

pensiun, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan 

yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan 
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apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu 

5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlihat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan perusahaan sehingga mereka tergantung 

kepadanya. 

6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

7. Masyarakat. Perusahan mempengaruhi anggota masyarakat dalam 

berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti 

pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan 

dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecendrungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan 

serta rangkaian aktivitasnya. 

 

2.5.4  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Agar laporan keuangan berguna bagi pemakai, laporan keuangan harus 

memiliki karakteristik kualitatif. Menurut IAI (2002:7), terdapat empat 

karakteristik pokok yaitu: 

”1. Dapat Dipahami. 

  2. Relevan. 

  3. Dapat Dibandingkan. 

  4. Dapat Diandalkan.” 

 

Keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dapat dipahami (understandability) 

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 
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maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis akuntasi serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan keuangan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu. 

2.  Relevan (relevance) 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, 

atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di 

masa lalu. 

3. Dapat dibandingkan (comparability) 

pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasikan kecendrungan (trend) posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat mambandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan peyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang 

berbeda. 

4.  Dapat diandalkan (Reliability) 

Agar  bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal, jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus dan jujur (faithful resentation) dari yang seharusnya disajikan 

atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. 
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2.6  Peran Implementasi Sistem ERP terhadap Efektivitas Pengendalian 

Pelaporan Keuangan  

 Sebuah sistem akuntansi keuangan yang baik adalah sistem yang dapat 

menyediakan kendali atas seluruh perusahaan dan integrasi informasi keuangan 

yang sangat penting bagi para pengambil keputusan strategis. Seperti yang 

dinyatakan La Midzan (2003;112) yaitu: 

“Struktur pengendalian internal selalu harus bergandengan dengan 

sistem informasi akuntansi yang dihasilakan oleh sistem informasi 

akuntansi agar berguna bagi pemakai (user) internal maupun 

eksternal untuk mengambil keputusan, maka informasi tersebut 

harus mengandung unsur terkendali.” 

 

Beberapa fitur penting pada modul akuntansi keuangan yang disediakan 

sistem ERP guna menunjang tujuan pengendalian internal pelaporan keuangan 

adalah: 

� Penelusuran transaksi dari hulu ke hilir, dari laporam hingga ke transaksi 

awal, dari perhitungan total hingga ke rincian transaksi, dari permintaan 

transaksi keuangan hingga eksekusi dan realisasi. Setiap aktivitas yang 

berdampak terhadap transaksi keuangan dan akuntansi dapat ditelusuri 

aktivitas yang terjadi pada bagian inventory. 

� Integrasi, sentralisasi dan fleksibelitas atas pengendalian keuangan 

perusahaan sehingga aktivitas pengendalian dapat dilakukan dengan 

terpusat, meliputi banyak unit usaha, format laporan keuangan yang sesuai 

dengan aturan pada berbagai negara, dalam berbagai jenis bahasa dan mata 

uang serta berbagai jenis pola pengelolaan keuangan. 

� Kesesuaian dengan standar akuntansi internasional. Pada umumnya 

modul-modul keuangan dan akuntansi telah dirancang agar dapat 

dioperasikan sesuai dengan standar dan ketentuan akuntansi internasional 

seperti GAAP dan IAS, dan hukum standar akuntansi dibeberapa negara. 

Pada sistem ERP terdapat modul keuangan yang dapat menunjang dalam 

proses pengendalian internal pada pelaporan keuangan, yaitu: General Ledger 

(GL), Account Receivable and Account Payable (AR/AP), Asset Accounting, Legal 

Consolidation. 


