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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, setiap 

perusahaan diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan 

baik supaya kegiatan bisnis dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Teknologi 

informasi beserta sistem operasinya merupakan elemen penting sebuah 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis saat ini. Pada kondisi saat ini, 

perusahaan dituntut untuk terus berkembang dan memperbarui teknologi 

informasi beserta sistem operasinya. Selain itu lingkungan yang semakin 

kompetitif membuat perusahaan bergantung dengan kinerja teknologi 

informasi.  

Enterprise Resource Plannning (ERP) telah di promosikan oleh 

American Production dan Inventory Control Society (APICS) sejak tahun 

1980 dengan memperluas Persyaratan Manufacturing Perencanaan (MRP II) 

sistem operasi ke sistem lain dari perusahaan seperti keuangan, pemasaran dan 

tenaga. Saat ini, sumber daya keseluruhan perusahaan dapat diintegrasikan 

melalui ERP. Sistem ERP diharapkan untuk meningkatkan nilai pasar dan 

kinerja perusahaan melalui efisiensi dan efektivitas keuntungan. Sistem ERP 

dianggap alat yang kuat dan kuat untuk perubahan industri nyata. Sistem ERP 

adalah alat yang mampu mengendalikan perusahaan secara real-time, 

menggunakan perspektif transversal, kemudian ditarik ke tingkat dianggap 
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sebagai faktor perubahan, dalam pandangan mencapai era baru rasionalisasi 

industri (Clairi dan Georges, 2005) 

Dalam hal ini teknologi informasi telah menjadi faktor utama suatu 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sehingga diperlukan teknologi 

informasi yang sesuai. Tidak hanya teknologi komputer, peran sistem pun juga 

penting untuk diperhatikan. Tanpa adanya suatu sistem, teknologi tersebut 

tidak akan bisa dijalankan dan dimanfaatkan fungsinya. Salah satu sistem yang 

digunakan oleh banyak perusahaan berskala besar adalah sistem Enterprise 

Resource Plannning (ERP). ERP adalah sistem informasi terpusat yang 

menyediakan berbagai informasi spesifik untuk departemen-departemen yang 

berbeda disuatu perusahaan Setyawan (dalam Fridma dkk, 2016). ERP 

mengintegrasikan beberapa sistem database komputer yang awalnya saling 

berdiri sendiri pada tiap-tiap departemen yang ada. Sebenarnya setiap 

departemen masih memiliki sistem sendiri, tetapi semua sudah terpusat satu 

sama lain, sehingga dapat dengan mudah memantau suatu permasalahan yang 

terjadi secara terstruktur. 

Pengembangan sistem terintegrasi di seluruh perusahaan yang cukup 

populer adalah implementasi sitem perencanaan sumberdaya perusahaan atau 

lebih dikenal dengan Enterprise Resource Planning (ERP). Enterprise 

Resource Planning (ERP) merupakan suatu sistem teknologi informasi yang 

cukup populer dewasa ini. Enterprise Resource Planning (ERP) sudah mulai 

menyebar ke Indonesia. Fenomena pengimplementasian Enterprise Resource 

Planning (ERP) sudah mulai menyebar ke Indonesia, baik perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan jasa. Dengan menerapkan Enterprise 
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Resource Planning (ERP) di harapkan terintergrasinya data online untuk 

seluruh fungsi dalam perusahaan, standarisasi dan akurasi data, mempermudah 

tugas manajemen sehari-hari, meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perusahaan melalui alokasi sumber daya perusahaan secara optimal serta 

meningkatkan kualitas informasi. (Dian dkk,2009) 

Menurut Laras (2014) Berkembangnya program unggulan guna 

meningkatkan kinerja perusahaan menjadi suatu hal yang serius yang harus 

dilakukan setiap perusahaan agar memiliki performansi kinerja yang baik. 

Perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya demi 

menjadi perusahaan yang memiliki daya saing unggul di kelas dunia. Banyak 

cara ditempuh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan bersaing, salah 

satunya dengan mengembangkan teknologi informasi. Menurut Setiawati 

(2007), perkembangan teknologi informasi tidak lepas dari bagaimana 

menciptakan suatu sistem informasi yang digunakan sebagai alat untuk 

membantu pengambilan keputusan manajemen dalam rangka meningkatkan 

kinerja perusahaan. Penggunaan teknologi informasi secara strategik akan 

mampu membawa perusahaan meningkatkan profitabilitas yang merupakan 

salah satu indikator kinerja. 

Ali Alzoubi (2011), Integrasi sistem informasi akuntansi dalam 

Enterprise Resource Planning (ERP) Sistem akan meningkatkan relevansi 

informasi akuntansi dan mengurangi tingkat ketidakpastian pengambil 

keputusan. Selain itu, sistem ERP berkontribusi dalam memberikan gambaran 

yang lebih jelas untuk keseluruhan kegiatan organisasi bisnis, posisi keuangan 

dan posisi akuntansi serta pada khususnya. Demikian pula ERP menyediakan 
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informasi akuntansi keuangan agar mudah dimengerti sesuai dengan cara dan 

waktu yang tepat. Jika sistem informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

maka akan berdampak efisiensi dan efektivitas terhadap kinerja perusahaan 

karena informasi yang di butuhkan dapat di kelola dengan optimal untuk 

mendukung aktivitas perusahaan. 

Salah satu teknologi yang berperan mengintegrasikan tiap fungsi 

dalam perusahaan, yakni teknologi Enterprise Resource Planning (ERP). 

Teknologi ERP dapat mengintegrasikan fungsi marketing, fungsi produksi, 

fungsi logistik, fungsi finance, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi 

lainnya (Baheshti, 2006). ERP telah berkembang sebagai alat integrasi, 

memiliki tujuan untuk mengintegrasikan semua aplikasi perusahaan ke pusat 

penyimpanan data dengan mudah diakses oleh semua bagian yang 

membutuhkan sehingga menghasilkan efisiensi yang tinggi bagi perusahaan. 

Sebagai mana juga diungkapkan oleh Genoulaz & Millet, (2006) integrasi data 

pada teknologi ERP dilakukan dengan single data entry yakni sebuah 

departemen fungsi memasukkan data, maka data ini dapat digunakan oleh 

fungsi-fungsi lainnya pada perusahaan. Enterprise Resource Planning (ERP) 

merupakan suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan 

menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi ERP dilengkapi 

dengan hardware dan software. Teknologi ini berfungsi untuk mengkoordinasi 

dan mengintegrasikan data informasi pada setiap area business processes 

sehingga menghasilkan pengambilan Keputusan yang cepat karena 



 5 

menyediakan analisa dan laporan keuangan yang cepat, laporan penjualan 

yang on time, laporan produksi dan  inventori  (Fridma dkk, 2016). 

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) ini bisa menjadi investasi 

tidak hanya perusahaan besar saja yang dapat menggunakan sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP), usaha kecil menengah juga dapat menggunakan 

sistem Enterprise Resource Planning (Harian Kompas,2016). Implementasi 

ERP pada perusahaan di Indonesia mempunyai harapan untuk mempercepat 

proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan meraup pendapatan yang lebih 

besar dan selalu mempercepat proses administrasi perusahaan (Warta 

Ekonomi, 2011). 

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) atau perencanaan sumber 

daya perusahaan merupakan sebuah sistem informasi yang diperuntukan bagi 

perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan 

mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, 

produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan (Wikipedia, 

2016). Penggunaan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada 

perusahaan diharapkan terjadinya integrasi secara online untuk seluruh fungsi, 

standarisasi proses operasi dan standarisasi data informasi (Laras, 2014) 

Banyaknya perusahaan di indonesia (ratusan) baik yang publik 

maupun non publik, yang telah menerapkan sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP). Hal ini sesuai dengan kondisi persaingan di pasar dunia yang 

menurut mereka untuk beroperasi berstandar dunia. Meski telah banyak 

perusahaan yang telah menerapkan sistem Enterprise Resource Planning 

(ERP). Terdapat kenyataan bahwa banyak perusahaan yang sukses 
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menerapkan sistem tersebut dan lebih banyak lagi yang sebenarnya gagal 

menerapkan sistem tersebut. Berhasil atau gagal tentunya di ukur dari manfaat 

yang diterima perusahaan yaitu peningkatan kinerja (Nah, Faihoon, Tan, 

2007) 

Alasan menggunakan perusahaan consumer goods industry sebagai 

objek penelitian ialah karena pada perusahaan consumer goods industry 

terdapat banyak perusahaan yang menggunakan sistem ERP. 

(www.insidenwinme.com). Teknologi ERP dapat mengintegrasikan fungsi 

marketing, fungsi produksi, fungsi logistik, fungsi finance, fungsi sumber daya 

manusia, dan fungsi lainnya (Baheshti, 2006).  Di mana perusahaan consumer 

goods industry memiliki devisi devisi yang komplit seperti manajemen, 

produksi, inventory, penjualan, pembelian dan sumber daya manusia. 

 Peneliti terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan yang 

menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap kinerja 

perusahaan. Poston dan Grabski (2001), Meneliti dampak penerapan sisem 

ERP pada kinerja perusahaan. Mereka menerapkan sistem enterprise resource 

planning terhadap kinerja perusahaan dari 50 perusahaan di USA sebagai 

sampelnya. Sampel tersebut didapat dari informasi pengumuman publik dan 

laporan tahunan perusahaan. Poston et al menyatakan bahwa perbaikan secara 

signifikan yang terkait dengan rasio beban penjualan, umum dan adminstrasi 

tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Namun peningkatan kinerja 

perusahaan yang signifikan terlihat dalam penurunan jatah beban pokok 

penjualan terhadap pendapatan ditahun ketiga implementasi sistem enterprise 

http://www.insidenwinme.com/
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resource planning. Dan penelitian yang sama dilakukan oleh Huton, dkk. 

(2003) meneliti menerapkan sistem ERP dengan membandingkan kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah penerapan sistem ERP. Dalam penelitian ini 

pengukuran efisiensi dan efektivitas perusahaan menggunakan variabel Return 

on Asset (ROA) dan Asset Turn Over (ATO). Sedangkan untuk mengukur 

profitabilitas, penelitian ini menggunakan variabel Return on Investment 

(ROI) dan Return on Sales (ROS). Hasil penelitian tersebut menemukan bukti 

bahwa tidak terdapat perbedaan dalam variabel Return on Asset (ROA), Asset 

Turn Over (ATO), Return on Investment (ROI), dan Return on Sales (ROS) 

selama satu tahun sebelum dan setelah penerapan ERP. Namun, Penelitian ini 

menemukan bukti bahwa Return on Asset (ROA), Asset Turn Over (ATO), 

Return on Investment (ROI), dan Return on Sales (ROS) pada perusahaan 

yang menerapkan ERP lebih baik dan lebih stabil dibandingkan perusahaan 

yang tidak menerapkan ERP. 

Penelitian serupa di Indonesia dilakukan oleh Ani dan Irni (2010) 

Meneliti tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan 

Setelah Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) Pada Bank Central 

Asia, Tbk Dan Bank Negara Indonesia, Tbk. Dengan hasil menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 

dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang signifikan 

sebelum dan setelah penerapan ERP pada Bank BCA dan Bank BNI. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan efisiensi, efektivitas, dan 

profitabilitas pada Bank BCA dan Bank BNI setelah penerapan sistem ERP. 
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Dimana peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas yang terjadi 

merupakan salah satu manfaat yang diterima perusahaan dari penerapan sistem 

ERP. 

Penelitian lainya dilakukan oleh Donny (2010) penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah penerapan sistem Enterprise Resource Planning 

(ERP) sebelum dan sesudah akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan 42 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 1998-2005 sebagai sample. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ROA, ROI, ROS dan ATO sebelum 

dan setelah penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Enterprise Resource Planning 

(ERP) tidak mempengaruhi dan produktivitas lewat efisiensi dan efektivitas 

perusahaan sampel. 

Oleh karena adanya ketidak konsistenan hasil penelitian yang di 

sebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti analisis dampak 

pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dengan objek penelitian perusahaan Consumer 

Goods Industy. Jika penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) 

perngaruh terhadap kinerja perusahaan, maka tentunya akan terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan antara 

sebelum dan sesudah penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), 

begitu pula sebaliknya. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Laras (2014), yang meneliti mengenai analisis dampak 

pengimplementasian sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap 

kinerja perusahaan dari 31 perusahaan yang listing di BEI sebagai sampelnya.  

Yang menggunakan variabel rasio beban penjualan, adminitrasi dan umum 

dengan pendapatan, rasio beban pokok penjualan dengan pendapatan dan rasio 

jumlah karyawan dengan pendapatan. Laras menyatakan tidak ada perbedaan 

rasio selama rata- rata 4 tahun sebelum dan sesudah implementasian sistem 

Enterprise Resource Planning (ERP). Walaupun, terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam rasio karyawan dengan pendapatan- pentapatan selama rata –

rata 4 tahun sebelum dan sesudah implementasian sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP).  

Perbedaan peneliti terletak pada periode penelitian di mana penlitian 

yang dilakukan oleh Laras periode tahun 2004-2010. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode tahun 2011-2015. Alasan menggunakan periode 

penelitian karena tahun terbaru dan selain itu penelitian ini agar dapat 

memperoleh jumlah sampel penelitian yang lebih efektif dan efisien sehingga 

hasil penelitian yang diperoleh baik secara statistik. Selain itu penelitian Laras 

menggunkan sampel 31 perusahaan yang menerapkan sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP) yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) . 

Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 17 perusahaan 

Consumer Goods Industry yang menerapkan sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP) yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

menggunakan variabel yang mengacu pada penelitian Donny (2010) pada 
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ukururan kinerja perusahaan yaitu Return On Asset (ROA), Return On 

Investmen (ROI), Return On Sales (ROS). 

Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang cocok  digunakan  untuk 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan yaitu dengan menggunkan variabel 

rasio beban penjualan, adminitrasi dan umum dengan pendapatan, rasio beban 

pokok penjualan dengan pendapatan dan rasio jumlah karyawan dengan 

pendapatan serta menggunakan rasio profitabilitas. Rasio beban penjualan, 

adminitrasi dan umum dengan pendapatan ialah untuk mengukur evisiensi 

perusahaan, rasio beban pokok penjualan dengan pendapatan ialah untuk 

menilai efektifitas penggunaan dana yang digunakan dalam rangka aktifitas 

penjualan melalui perbandingan dengan hasil penjualan dalam satu periode, 

rasio jumlah karyawan dengan pendapatan ialah untuk menunjukkan tingkat 

produktifitas dari unit atau kegiatan perusahaan, Return On Asset (ROA) ialah 

untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dalam mendapatkan laba dengan 

semua aktivitas yang di miliki perusahaan, yang nerupakan rasio laba terhadap 

aktiva. Return On Investmen (ROI) ialah untuk mengukur kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan, yang 

merupakan rasio laba terhadap investasi. Return On Sales (ROS) ialah rasio 

pengembalian penjualan, yang, merupakan rasio laba terhadap penjualan 

bersih. 

Dari latar belakang di atas dan beberapa literatur penelitian yang 

penulis dapat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  

“Analisis Dampak Pengimplementasian Sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP)  terhadap Kinerja Perusahaan Consumer Goods Industry 

yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari rasio 

beban penjualan, administrasi dan umum/pendapatan sebelum dan sesudah 

implementasi Enterprise Resource Planning  periode 2011-2015 ? 

2. Apakah ada pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari rasio 

beban pokok penjualalan/pendapatan sebelum dan sesudah implementasi 

Enterprise Resource Planning  periode 2011-2015 ? 

3. Apakah ada pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari rasio 

jumlah karyawan/pendapatan sebelum dan sesudah implementasi 

Enterprise Resource Planning  periode 2011-2015 ? 

4. Apakah ada pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari rasio 

return on asset (ROA), return on sales (ROS), return on investment (ROI) 

sebelum dan sesudah implementasi Enterprise Resource Planning  periode 

2011-2015 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari 

rasio beban penjualan, adminitrasi dan umum/pendapatan sebelum dan 

sesudah implementasi Enterprise Resource Planning  periode 2011-2015. 
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2. Untuk mengetahui  pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari 

rasio beban pokok penjualalan/pendapatan sebelum dan sesudah 

implementasi Enterprise Resource Planning  periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari 

rasio jumlah karyawan/pendapatan sebelum dan sesudah implementasi 

Enterprise Resource  Planning  periode 2011-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan di lihat dari 

rasio return on asset (ROA),return on sales (ROS), return on investment 

(ROI) sebelum dan sesudah implementasi Enterprise Resource Planning  

periode 2011-2015. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai masalah sistem  Enterprise Resource Planning (ERP) 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi 

untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermamfaat bagi 

banyak pihak yang ingin mempelajari tentang sistem  Enterprise Resource 

Planning (ERP) perusahaan. 
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3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi serta 

pertimbangan dalam menentukan perusahaan yang akan diinvestasikan, 

dalam teknologi informasi khususnya pasa sisitem Enterprise Resource 

Planning (ERP) . 

4. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu informasi 

dalam memepertimbangkan keputusan untuk pengimplementasian sistem 

Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap kinerja perusahaan dan 

kesehatan perusahaan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan 

secara singkat terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab 

lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang berhubungan dengan 

objek penelitian melalui teori- teori yang mendukung serta relevan 

dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di 

teliti dan juga sebagi sumber informasi dan referensi media lain, 
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penelitian-penelitian terdahulu, kajian islam mengenai judul, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan 

menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang 

digunakan, dan metode pengumpulan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang gambaran deskripsi hasil yang berisi 

hasil analisis data dan pembahasan yang di sesuaikan dengan 

metode penelitian yang ada apa bab tiga, sehingga akan 

memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada 

dan menjawab pertanyaan yang telah di sebutkan dalam rumusan 

masalah, melakukan analisis dan pengembangan hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


