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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu perkembangan teknologi informasi dalam bisnis global adalah 

sistem ERP (enterprise resource planning). Sistem ERP merupakan sebuah sistem 

informasi yang berguna untuk mengintegrasikan suatu objek yang saling bekerja 

sama di dalam perusahaan. Sistem informasi yang belum terintegrasi sangat 

memungkinkan terjadi keterlambatan mendapatkan informasi atau kehilangan 

informasi penting, yang dapat menyebabkah keterlambatan bahkan kesalahan 

eksekusi, yang bisa berdampak kecil hingga besar terhadap kerugian perusahaan. 

ERP adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk mengelola data atau informasi 

pada suatu perusahaan guna mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses 

bisnis di dalam kegiatan/operasi manufaktur besar (pabrik), manufaktur ringan 

(assembling), trading, logistik, distribusi, keuangan, dan sumberdaya manusia 

(Hasanah, Winarno, & Amborowati, 2016). 

Sistem ERP memberikan manfaat yang cukup besar dalam pengintegrasian 

proses bisnis sehingga menjadi efektif dan efisien (Bahssas, AlBar, & Hoque, 

2015). Aplikasi ERP meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian dengan 

menyajikan data real time, termasuk data akuntansi yang sangat berguna dalam 

pengambilan keputusan strategik (Sumner, 2014). Kehadiran sistem tersebut 

diharapkan membawa dampak terhadap proses bisnis perusahaan, salah satunya 

transaksi dan proses pelaporan keuangan. Sistem ERP diharapkan mampu 

membawa perubahan positif bagi sistem pelaporan keuangan sebuah perusahaan 

(Wibisono, 2013). 

Dalam sebuah perusahaan segala hal yang berkaitan dengan keuangan 

dianggap sebagai awal dan akhir dari sebuah proses bisnis. Segala sesuatu yang 

berkaitan dengan keuangan perusahaan sering disebut sebagai jantung dari 

perusahaan, semua yang berkaitan dengan keuangan dianggap sebagai awal dan 

akhir dari sebuah proses bisnis. Dalam divisi keuangan perusahaan biasanya 

memang diatur diawal saat perusahaan melakukan proses bisnis yaitu 



 

2 

 

pengalokasian keuangan hingga akhir dari proses bisnis yaitu melakukan 

pelaporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Secara umum, 

finance memiliki fokus pada usaha pencarian dana, mengelola, mengalokasikan, 

melakukan pembayaran, pelaporan keuangan, dan analisis keuangan perusahaan. 

Dapat dikatakan bahwa semua proses menerima dan mengeluarkan uang 

merupakan job description dari bagian finance. Laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode 

akuntansi tertentu, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus tidak 

memihak dan dapat diandalkan (Danduru, Inayah, Nurfaidah, & Pontoh, 2019). 

Dengan adanya laporan keuangan yang ada, maka pihak yang bersangkutan 

mampu mengambil informasi dan menjadi acuan pengambilan keputusan yang 

dipilih melalui pengadaan analisis terhadap semua data keuangan yang terdapat 

pada laporan keuangan tersebut. 

Penyusunan laporan keuangan yang dikerjakan secara manual masih 

memiliki risiko dan data yang telah ada di bagian akuntansi dinilai masih kurang 

akurat, sehingga terjadi error yang dapat mengganggu kebenaran dalam suatu 

laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan kemudahan bagi 

para akuntan manajemen dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat 

dipercaya, relevan, tepat waktu, dapat dipahami dan teruji sehingga akan 

membantu dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Spathis & Constantinides (2004), implementasi ERP berpengaruh 

terhadap proses akuntansi. Dampak pada proses akuntansi lebih berfokus pada 

praktik fungsi audit internal, indikator kinerja non-keuangan, serta metode analisis 

profitabilitas per produk. Implementasi ERP meningkatkan kualitas laporan 

keuangan, mengurangi waktu penutupan rekening, mengurangi waktu dalam 

menyajikan laporan keuangan, dan meningkatkan proses pengambilan keputusan.  

Sebagian besar penelitian menghubungkan ERP dengan kinerja 

perusahaan dari sisi keuangan (Kristianti & Achjari, 2017; Rahman, 2018; 

Ramadhanty, 2019; Wibisono, 2013; Widyaningdyah, 2019). Bagi pemakai sistem 

ERP, sistem tersebut bertanggung jawab atas informasi akuntansi yang dihasilkan 

sebagai tolok ukur kesuksesan implementasinya. Berarti pengadopsian sistem 
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ERP kemungkinan akan berpengaruh terhadap performa organisasi yang 

digambarkan melalui laporan keuangan (Wibisono, 2013). Dari penelitian 

tersebut, penelitian Rahman (2018) dan Ramadhanty (2019) menggunakan salah 

satu jenis software ERP yang sudah begitu familiar dalam dunia bisnis adalah 

SAP (System Application and Products).  

SAP adalah sebuah aplikasi bisnis yang ditemukan pada tahun 1972 oleh 

Wellenreuther, Hopp, Hector, Plattner, dan Tschira, yang dulunya merupakan 

karyawan IBM di Jerman. Aplikasi ini memiliki kompleksitas yang tinggi dan 

tergolong mahal. Banyak sekali fungsi yang ditawarkan oleh SAP untuk 

membantu perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnisnya. SAP termasuk 

software ERP yang paling terkenal, terbukti karena SAP banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar di dunia. Seperti Adidas, IBM, Johns Manville, dll. 

Di Indonesia pun, sudah banyak yang mempercayakan SAP sebagai platform 

dalam mengelola data perusahaannya, yaitu PLN, Nestle, Indofood, BCA, 

Indosat, MAP, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya (Ramadhanty, 2019). 

SAP secara umum memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsional (untuk yang 

berlatar belakang keuangan, akunting, SDM), ABAPer (untuk programmer), Basis 

(untuk pekerjaan admin). SAP juga memiliki banyak modul di dalamnya, yaitu 

modul SD (Sales & Distribution), FI (Financial Accounting), CO (Controlling), 

MM (Material Management), PP (Production Planning), HR (Human Resource 

Management), dan PM (Plant Maintenance) (Ramadhanty, 2019). Salah satu 

fungsi SAP adalah memberikan kualitas penyajian pengungkapan yang memadai 

bagi penggguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan (Rahman, 

2018). 

Kualitas penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh suatu perusahaan. Apabila penyelesaian penyajian laporan 

keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat dibutuhkan, maka relevansi dan 

manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang (Halim 

& Hanafi, 2016:35). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

selanjutnya disingkat PP No 17 Tahun 2010, adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
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Dalam PP No 17 Tahun 2010 dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan 

adalah: relevan, andal, penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Dermawan et al. (2016) kualitas 

pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu: 1) manfaat 

dari laporan keuangan yang dihasilkan, 2) ketepatan waktu pelaporan keuangan, 

3) kelengkapan informasi yang disajikan, 4) penyajian secara jujur, 5) isi laporan 

keuangan dapat diverifikasi, 6) isi laporan keuangan dapat dibandingkan, 7) 

keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan SAP berbasis akuntansi keuangan 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dapat mempermudah 

proses pengelolaan informasi laporan keuangan, mengurangi monitoring cost, dan 

mempermudah pengambilan keputusan dan peningkatan pendapatan. Selain itu, 

penerapan SAP diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih relevan, 

andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

SAP memiliki fungsi yang baik, dimana saat ada perubahan suatu modul 

maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan sehingga dalam mencetak 

laporan yang diperlukan menjadi benar dan akan lebih mudah tanpa harus 

mengotak-atik sendiri dengan cara manual yang dapat menimbulkan kesalahan 

dan risiko yang sangat besar dan tidak efektif. 

Perusahaan XYZ merupakan CV yang dibentuk sejak 2015 dan bergerak 

di bidang kayu yang pendistribusiannya lokal hingga eksport. Selain itu 

perusahaan XYZ menawarkan berbagai macam jasa, seperti jasa KD 

(Pemanggangan kayu), jasa ukir, jasa pinjam nama untuk eksport, jasa persewaan 

gudang, dan juga menawarkan online shop dimana perusahaan ini menjual 

berbagai barang jadi dan setengah jadi. CV XYZ mempunyai dua anak 

perusahaan yang bergerak dibidang yang hampir sama sehingga sangat diperlukan 

sistem yang tepat, terutama dalam kualitas penyajian laporan keuangan. 

CV XYZ saat ini sudah menerapkan SAP untuk akuntansi laporan 

keuangan baru sekitar tahun 2018. Modul SAP yang digunakan adalah FI 

(Financial Accounting), CO (Controlling) atau disingkat dengan SAP FICO (SAP 

Financial and Controlling). FI (Financial Accounting) meliputi standard 

accounting cash management (treasury), general ledger, account payable, 
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account receiveable, dan konsolidasi untuk tujuan financial reporting. CO 

(Controlling) meliputi cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost 

element accounting, dan analisa profitabilitas. 

Alasan CV XYZ menggunakan SAP FICO karena disarankan oleh 

konsultan perpajakan perusahaan karena merupakan modul fungsional dan 

menjadi inti Sistem SAP ERP yang mana memungkinkan bagi perusahaan untuk 

bisa mengelola semua data keuangannya. Tujuannya membantu perusahaan agar 

bisa menghasilkan dan mengelola laporan keuangan terbaik agar bisa membantu 

analisis, membantu pelaporan, membantu perencanaan bisnis, dan membantu 

pengambilan keputusan secara efektif. Sesuai dengan namanya SAP FICO ini 

terdiri dari dua modul yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu modul 

Finance atau FI dan juga modul Controlling. Masing-masing modul tersebut 

digunakan dalam proses keuangan tertentu. 

Asal mula penggunaan SAP FICO, karena proses pencatatan laporan 

keuangan CV XYZ sebelumnya sebagian besar masih dilakukan secara manual 

menggunakan Microsoft Excel yang mengakibatkan pekerjaan membutuhkan 

waktu yang lama. Masalah lainnya adalah laporan keuangan dinilai rancu oleh 

konsultan perpajakan perusahaan dan kesulitan menganalisis laporan perpajakan 

perusahaan. Selain itu data dan informasi yang dimiliki suatu perusahaan tidak 

secara otomatis dapat diakses oleh anak perusahaan lain yang sebenarnya 

berhubungan dalam melaporkan aktivitas keuangan perusahaan dan membutuhkan 

data tersebut. Persoalannya, setelah menerapkan SAP FICO, CV XYZ hanya 

menjalankan modul SAP FI, yaitu hanya menghasilkan laporan keuangan seperti 

neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan analisis. CV XYZ tidak menjalankan 

modul CO yang terdapat sub modul seperti elemen biaya, pusat biaya, pusat laba, 

pesanan internal, analisis profitabilitas, dan yang terakhir adalah produk costing. 

Hal ini karena keterbatasan biaya karena pendapatan bersih perusahaan hanya di 

bawah 2 Miliar sedangkan biaya penggunaan kalau memakai modul SAP yang 

lengkap itu memerlukan biaya lebih dari 2 Miliar. Selain itu, perusahaan 

menghadapi keterbatasan kemampuan kepala dan staf keuangan dalam 

mengoperasikan SAP Modul FICO, sehingga dapat dimungkinkan terjadi human 

error di dalamnya yang mana akan membuat data keuangan yang disajikan tidak 
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real time dan penegndalian yang rendah sehingga perusahaan akan dirugikan 

dengan data tersebut. Oleh karena itu, dengan penerapan SAP Modul FICO dapat 

mengatasi permasalahan yang ada atau tidak sehingga ada perubahan kualitas 

laporan keuangan, sehingga penelitian ini ingin mengetahui perubahan kualitas 

laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SAP di CV XYZ, maka judul 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah “PENINGKATAN KUALITAS 

LAPORAN KEUANGAN CV XYZ MELALUI PENGGUNAAN SAP”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi SAP di dalam CV XYZ? 

2. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah implementasi SAP terhadap 

kualitas penyajian laporan keuangan di dalam CV XYZ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan SAP di dalam CV XYZ telah 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis secara keseluruhan. 

2. Untuk mengevaluasi perbedaan sebelum dan sesudah implementasi SAP 

dalam kualitas penyajian laporan keuangan. 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibuat agar dapat memberikan suatu manfaat bagi 

pembaca penelitian dan penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan 2 

manfaat penelitian diantaranya adalah: 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

1. Pengembangan Ilmu 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi perbandingan antara prodi 

Akuntansi dengan keadaan yang terjadi secara langsung di CV XYZ, 

sehingga terdapat perbandingan yang saling menguntungkan kedua belah 

pihak. 

2. Penelitian lain 

Penelitian lain yang dimaksud bisa dikatakan sebagai penelitian ini menjadi 

bahan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut dibidang yang sama yang 

telah ditentukan. 

3. Penulis 

Kegunaan bagi penulis adalah dapat membandingkan antara teori atau 

informasi yang didapat di dunia perkuliahan dengan dunia sesungguhnya di 

perusahaan, menambah wawasan, serta dapat menambah pengalaman dan 

pengetahuan lebih lanjut tentang keuangan terutama SAP. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam 

menjalankan software SAP sehingga SAP dapat berjalan dengan lancar dan 

sangat baik. 

2. Bagi pihak karyawan dapat menjadi suatu informasi yang berharga sehingga 

dapat menjadi pembelajaran untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada.  

 


