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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Derasnya arus globalisasi menyebabkan persaingan di dalam dunia usaha 

menjadi semakin ketat dan kompetitif, perusahaan baik milik Negara maupun 

swasta sebagai suatu pelaku ekonomi tidak bisa menghindar dari kondisi 

globalisasi yang terjadi dewasa ini. Perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih 

menghadapi banyak tantangan dari perusahaan sejenis yang bermunculan baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal tersebut 

mengharuskan setiap perusahaan yang ingin terus bisa bersaing untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya agar bisa lebih unggul dari perusahaan lain 

yang sejenis maupun tidak sejenis. 

Untuk menjadi unggulan dalam persaingan, perusahaan harus memiliki 

manajemen dengan kinerja yang baik, menurut Terry (2010: 9), fungsi manajemen 

dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). 

Manajemen dengan kinerja yang baik ialah manajemen yang dapat menjalankan 

fungsinya, apabila fungsi-fungsi tersebut dijalankan dengan baik maka seorang 

manajer dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, tujuan utama 

dari perusahaan yaitu mencapai laba yang maksimal secara efektif, efisien dan 

ekonomis. Untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut 
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manajemen membutuhkan komponen-komponen di dalam perusahaan yang dapat 

menunjang kinerja manajemen tersebut, salah satu komponen yang dibutuhkan 

oleh manajemen agar kinerjanya baik adalah informasi. 

Baik buruknya kinerja manajerial suatu perusahaan berawal dari informasi 

yang dipergunakan oleh pihak manajemen untuk menentukan arah dan kebijakan 

perusahaan. Pengertian Informasi Menurut George H. Bodnar, (2000: 1), 

“Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk 

mengambil keputusan yang tepat”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa informasi merupakan komponen yang penting dikarenakan 

informasi merupakan alat atau sarana yang dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan. 

Menurut Hanafi dan Halim (2005: 34) suatu informasi yang berkualitas harus 

memiliki ciri-ciri akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap. Ketika salah satu 

kriteria tersebut tidak ada dalam informasi yang diberikan kepada manajer, 

manajer tersebut cenderung untuk membuat keputusan yang tidak efektif. 

Demikian pula, informasi yang relevan, namun disediakan sangat terlambat untuk 

sebuah keputusan, tidak dapat dipergunakan untuk membuat sebuah keputusan 

dalam waktu yang mendesak. 

Usaha untuk mewujudkan tujuan perusahaan maka diperlukan kerjasama dan 

komunikasi yang harmonis antara pimpinan dan karyawan, sehingga tercipta 

sebuah informasi. Keberhasilan manajemen sangat tergantung dari sumber, 

keakuratan dan ketepatan waktu yang dimiliki, dan informasi berperan penting 

dalam proses pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi yang berguna 
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memiliki berbagai karakteristik berikut ini yaitu relevan, tepat waktu, akurasi, 

kelengkapan, ringkas. (Hall, James. A, 2009:19-20). Semua anggota dari 

manajemen suatu perusahaan mulai dari tingkatan yang terendah sampai dengan 

yang tertinggi akan memerlukan informasi yang beragam dan luas, yang berasal 

dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. 

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penerapan sistem informasi 

merupakan suatu keharusan untuk memperlancar aktivitas-aktivitas dalam 

perusahaan agar pelaksanaannya dapat lebih cepat, tepat, akurat dan efisien. 

Mulyadi (2008:2) mendefinisikan bahwa “Sistem adalah sekelompok unsur yang 

erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu.” 

Dengan sistem yang ada tersebut diharapkan aktivitas perusahaan berjalan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Serangkaian prosedur formal dimana data 

dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna 

disebut sistem informasi (Hall, James. A, 2009:9). Pemahaman mengenai sistem 

dan prosedur kemudian diimplementasikan dalam perusahaan sebagai contoh 

yaitu lingkup akuntansi, yang memunculkan sistem akuntansi. Karenanya menurut 

Mulyadi (2008:3) “Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan.” Dari sejumlah pengertian, dinyatakan bahwa sistem akuntansi 

merupakan sistem informasi perusahaan, terutama informasi yang mempunyai 

akibat finansial, baik dalam bentuk laporan mengenai hasil operasi dan informasi-
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informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk mengawasi perusahaan 

juga kepada pihak luar perusahaan. 

Pada suatu perusahaan, informasi dihasilkan melalui sistem informasi yang 

memadai untuk menampung, menyeleksi, mengolah dan menyajikan informasi 

yang berguna sesuai dengan kondisi perusahaan. Sistem informasi merupakan 

sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi 

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan 

bisnis. (Krismiaji, 2010:4).  

Untuk mengintegrasikan sistem informasi yang satu dengan sistem informasi 

lainnya yang terdapat di dalam perusahaan agar tercapainya efektifitas serta 

pengendalian yang baik, maka perusahaan-perusahaan banyak menerapkan sistem 

Enterprise Resource Planning (ERP). Hall (2009:45) mendefinisikan Enterprise 

Resource Planning (ERP) sebagai model sistem informasi yang memungkinkan 

perusahaan mengotomatisasi dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama 

suatu perusahaan atau organisasi. ERP menembus berbagai hambatan fungsional 

tradisional dengan memfasilitasi adanya data bersama di antara semua pengguna 

di perusahaan. 

Tujuan utama dari diterapkannya sistem Enterprise Resource Planning (ERP) 

adalah untuk menyatukan semua data dan proses dalam sistem tunggal (Tech 

FAQ, 2008). Sistem ERP memfasilitasi arus informasi dari berbagai macam 

fungsi yang berbeda di perusahaan, juga memungkinkan berbagi informasi dari 

unit-unit usaha yang secara geografis terpisah. ERP merupakan software yang ada 

dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses 
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bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, 

menghasilkan informasi yang real-time, memungkinkan perpaduan proses 

transaksi dan kegiatan perencanaan. 

Berdasarkan tujuan dari diterapkannya sistem Enterprise Resource Planning 

(ERP) pada suatu perusahaan, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja manajerial, sehingga para manajer pada perusahaan tersebut 

dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta efektif mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, 

pembinaan, dan pengawasan.  

Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen, Kinerja manajerial ini diukur dengan mempergunakan 

indikator (Mahoney et.al, 1963) diantaranya adalah perencanaan, investigasi, 

pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan 

representasi. 

Pada tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan kesepakatan antara PT. Telkom 

dengan 32 BUMN (http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-dan-

32-bumn-tingkatkan-sinergi.html) telah melaksanakan kerjasama dalam hal 

penerapan Enterprise Resource Planning (ERP). Pada tahun 2012 PT. Telkom 

mengalami peningkatan kinerja dengan membukukan laba 2012 sebesar Rp. 12,85 

triliun, hal tersebut disampaikan oleh perusahaan dalam konferensi persnya di 

Jakarta, Rabu (6/3). Peningkatan kinerja perusahaan tidak terlepas dari peran para 

manajer untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba yang optimal. 

http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-dan-32-bumn-tingkatkan-sinergi.html
http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-dan-32-bumn-tingkatkan-sinergi.html
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Berita lain mengenai BUMN yang menerapkan sistem informasi yang 

berdampak terhadap kinerja manajerial ialah PT. Pos Indonesia. Berdasarkan data 

yang diperoleh, kinerja PT. Pos Indonesia (Persero) mengalami penurunan dengan 

terjadinya kerugian selama enam tahun berturut-turut.  Pada tahun 2004 kerugian 

PT. Pos Indonesia sebesar Rp235 miliar, tahun 2005 Rp145 miliar, tahun 2006 

Rp131 miliar, dan terus terjadi sampai tahun 2008. Namun sejak tahun 2009 telah 

dilakukan pembenahan infrastruktur secara berkala yaitu dengan menerapkan 

sistem online di seluruh kantor pos di seluruh Indonesia dan hasilnya terjadi 

kenaikan pendapatan jasa keuangan hingga 40% pada tahun 2011. 

(http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/460845/34/) 

Fenomena BUMN menerapkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) 

cukup menarik, karena biaya untuk penerapan serta pelatihan sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP) sampai bisa berjalan sesuai dengan tujuannya terbilang 

sangat besar, apakah biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh BUMN 

tersebut untuk penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial dari para manajer BUMN tersebut, diharapkan 

dengan penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada BUMN dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Solusi untuk menghadapi persaingan yang ketat salah satunya ialah dengan 

memiliki keunggulan kompetitif. Salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki 

dalam hal teknologi informasi ialah telah diterapkannya sistem ERP. Dengan 

diterapkannya sistem ERP maka perusahaan tersebut selangkah lebih maju dari 

perusahaan lain sejenis maupun tidak sejenis dalam hal teknologi informasi. 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/460845/34/


7 
 

 

Seperti yang diberitakan oleh zepbees.com (http://zepbees.com/best-

practice/pt-inti-implementasi-solusi-erp/), ketika dinamika teknologi 

telekomunikasi sampai kepada konvergensi dengan teknologi informasi, untuk 

mengantisipasi hal tersebut maka PT.INTI selaku salah satu BUMN memandang 

perlu adanya perubahan secara menyeluruh, mulai dari perubahan perilaku dan 

budaya perusahaan, sampai kepada perubahan proses bisnis, maka PT. INTI 

menerapkan sistem ERP dalam proses bisnisnya. Sejalan dengan tujuan dari ERP 

itu sendiri, dengan diterapkannya sistem ERP tersebut, perusahaan bisa 

memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan lebih baik melalui CRM 

(Customer Relationship Management), selain itu para manajer dimudahkan 

dengan terintegrasinya seluruh data yang dibutuhkan untuk memaksimalkan 

kinerjanya masing-masing, sehingga para manajer dapat menjalankan fungsinya 

dengan optimal. Dengan adanya sistem Enterprise Resource Planning (ERP) 

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja manajer 

serta dapat mempermudah akses setiap informasi yang terdapat di dalam 

perusahaan. 

Penelitian terdahulu mengenai sistem ERP pernah dilakukan antara lain oleh 

Ano Sartono Rahman (2012) dengan judul “Hubungan Penerapan Enterprise 

Resource Planning (ERP) Dengan Kualitas Laporan Keuangan” dengan 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerapan ERP dengan 

kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian lain pernah dilakukan oleh Putri 

Ayu Rizqi Rengganis (2010) dengan judul “Hubungan Penerapan Enterprise 

Resource Planning (ERP) dengan Efektivitas Pengendalian Intern Gaji” dengan 

http://zepbees.com/
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kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerapan ERP dengan 

efektivitas pengendalian intern gaji. Penelitian terdahulu mengenai kinerja 

manajerial pernah dilakukan antara lain oleh Muslichah (2002) dengan judul 

“Pengaruh Ketergantungan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Berbasis 

ERP Terhadap Kinerja Manajerial” dengan kesimpulan bahwa pengaruh tidak 

langsung saling ketergantungan terhadap kinerja manajerial melalui sistem 

informasi akuntansi manajemen berbasis ERP. 

Penelitian terdahulu yang penulis temukan masih bisa diteliti dengan variabel 

yang berbeda tetapi masih berhubungan dengan penelitian terdahulu, variabel 

tersebut adalah ERP dan kinerja manajerial, dan sistem informasi akuntansi 

merupakan bagian dari ERP, pengendalian intern merupakan bagian dari kinerja 

manajerial yaitu fungsi pengawasan, anggaran merupakan salah satu tujuan dari 

ERP yaitu perencanaan dan bagian dari kinerja manajerial yaitu fungsi 

perencanaan.    

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai seberapa besar pengaruh penerapan ERP terhadap kinerja manajerial. 

Maka, penulis mengambil judul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM 

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) TERHADAP KINERJA 

MANAJERIAL.” (Survey pada 7 BUMN yang ada di Kota Bandung). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan 

membahas mengenai pengaruh penerapan Sistem Enterprise Resource Planning 

(ERP) terhadap kinerja yang dibatasi sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah gambaran penerapan sistem Enterprise Resource Planning 

(ERP) yang dijalankan oleh 7 BUMN yang ada di Kota Bandung. 

2. Bagaimanakah gambaran kinerja manajerial pada 7 BUMN yang ada di Kota 

Bandung. 

3. Apakah terdapat pengaruh dari penerapan sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP) terhadap kinerja manajerial pada 7 BUMN yang ada di Kota 

Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah, maka maksud 

dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh Sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP) terhadap kinerja manajerial. Sedangkan yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP) yang dijalankan oleh 7 BUMN yang ada di Kota Bandung. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja manajerial pada 7 BUMN yang 

ada di Kota Bandung. 
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3. Untuk memperoleh penjelasan empiris mengenai pengaruh penerapan sistem 

Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap kinerja manajerial pada 7 

BUMN yang ada di Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian 

ini dapat memberi kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis 

dan empiris: 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya mengenai 

sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan pengaruh penerapannya terhadap 

kinerja manajerial. 

 

1.4.2 Kegunaan Empiris 

Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dalam menyempurnakan pemanfaatan penerapan sistem Enterprise Resource 

Planning (ERP) dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial perusahaan. 

 


