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ABSTRAK 

Lingkungan bisnis yang kompetitif telah memaksa perusahaan untuk 

bersaing dengan menyediakan data akuntansi secara real-time dalam proses 

pengambilan keputusan strategis. Enterprise Resource Planning (ERP) 

merupakan solusi yang dapat diterapkan untuk membantu perusahaan 

menawarkan informasi akuntansi secara real-time melalui proses akuntansi yang 

terintegrasi. Implementasi ERP meningkatkan kualitas laporan keuangan, 

mengurangi waktu penutupan rekening, mengurangi waktu dalam menyajikan 

laporan keuangan, dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Salah satu 

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

Application and Products (SAP). 

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan SAP di dalam CV 

XYZ telah meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis secara keseluruhan 

dan mengevaluasi perbedaan sebelum dan sesudah implementasi SAP dalam 

kualitas penyajian laporan keuangan. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Deain penelitian adalah studi kasus. Pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan kunci dalam penelitian ini 

adalah kepala bagian keuangan CV XYZ. Informan utama adalah staf bagian 

keuangan sebanyak 2 orang, sedangkan informasi tambahan atau pendukung 

adalah pemilik CV XYZ. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan implementasi SAP di CV XYZ sesuai 

dengan rancangan dan design. Sistem SAP yang diterapkan telah memenuhi 

konsep-konsep SAP dan laporan keuangan yang disajikan memenuhi kaidah-

kaidah akuntansi. Pola penyajian laporan keuangan terstandarisasi mendasarkan 

pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberikan kualitas 

penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi penggguna informasi yang 

disajikan dalam pelaporan keuangan. Terdapat perbedaan penyajian laporan 

keuangan sebelum dan setelah penerapan SAP. Setelah penerapan SAP, terjadi 

perubahan penyusunan laporan keuangan diantaranya laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, dam laporan Arus Kas. Penerapan SAP memberikan informasi 

tentang posisi keuangan yang sesuai dan kinerja perusahaan 
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