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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini laba yang maksimal merupakan harapan dalam 

menjalankan suatu usaha. Disamping itu perusahaan juga harus mampu bersaing 

dengan perusahaan yang ada. Perlu diketahui didalam dunia bisnis untuk saat ini 

banyak terjadi perkembangan teknologi yang akan berdampak pada persaingan 

yang kompetitif. Perusahaan harus mempunyai sistem informasi yang memadai 

agar kinerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengubah 

cara berbisnis yang lebih efektif dan efisien, oleh karena itu sistem informasi yang 

berkualitas sangat penting untuk dilakukan di masing-masing perusahaan. 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan yaitu 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangatlah berpengaruh dan memiliki 

peran penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Hubungan ini akan 

berjalan lancar apabila yang diharapkan perusahaan telah dilaksanakan para 

karyawan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pembayaran gaji merupakan 

salah satu timbal balik yang patut diberikan kepada para karyawan. 

Prosedur didalam sistem penggajian perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan 

seperti manipulasi maupun terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu yang berujung pada ketidakpuasan pada karyawan. Untuk itu 

diperlukan sistem informasi akuntansi penggajian agar tidak terjadi hal-hal tersebut 
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dalam memproses penggajian. Untuk pemberian gaji pada karyawan harus sesuai 

dalam pencatatannya, penempatanya, penangananya, dan pembayarannya. 

Untuk menghindari adanya tindakan kecurangan ataupun kesalahan 

pencatatan, dibutuhkanya pengendalian internal agar dapat mengetahui jika ada 

penyelewengan didalam perusahaan. Pengendalian yang baik sangat diperlukan 

didalam perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan atau kesalahan pencatatan 

yang bisa mengakibatkan kerugian pada  perusahaan. 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis 

profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang parmanen 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sama dengan perusahaan, rumah sakit 

selain mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat, rumah sakit 

juga mencari laba. Rumah sakit juga banyak terdapat pekerjaan dan jam kerja 

yang berbeda-beda yang rawan terjadinya kesalahan pencatatan maupun bisa juga 

penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi penggajian maka diharapkan sistem informasi akuntansi 

berjalan dengan efektif yang dapat menghindari penyelewengan-penyelewengan 

maupun kesalahan pencatatan pada rumah sakit. 

RS. Muji Rahayu sudah menerapkan sistem informasi akuntansi 

penggajian tetapi prosedur penggajian yang ada pada RS. Muji Rahayu Surabaya 

masih terdapat perangkapan tugas dalam proses penggajian.  Dalam hal ini dapat 

mengakibatkan terjadinya penumpukan kerja maupun bisa terjadi kesalahan 

pencatatan dan penyelewengan-penyelewengan yang mengakibatkan kerugian 
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pada Rumah Sakit. Untuk itu diperlukan peranan Sistem Informasi Akuntansi 

yang baik agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji mengenai penerapan 

sistem informasi akuntansi dan apakah penerapan sistem informasi akuntansi 

sistem penggajian sudah dilakukan secara efektif. Penulis mencoba untuk meneliti 

masalah tersebut dengan  mengambil judul “Evaluasi Sistem Informasi 

Akuntansi untuk Efektivitas Penggajian karyawan pada RS. Muji Rahayu 

Surabaya, Jl. Raya Manukan Wetan No.68-68A, Kota Surabaya”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

perumusan masalah tersebut adalah  : 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan 

pada  RS. Muji Rahayu Surabaya ? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada RS. Muji 

Rahayu Surabaya sudah efektif  ? 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada sistem informasi akuntansi 

penggajian bagian non medis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang sudah ada diatas  maka tujuan 

dari  penelitian ini yaitu : 
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1. Untuk menjelaskan kinerja sistem informasi akuntansi khususnya dalam 

bagian penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya, Jl. Raya Manukan Wetan 

No. 68-68A, Kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui keefektifan kinerja sistem informasi akuntansi penggajian 

karyawan pada RS. Muji Rahayu Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta 

kontribusi terhadap pengembangan sistem informasi akuntansi pada fungsi 

penggajian dan bisa di jadikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya efektifitas 

sistem informasi akuntansi penggajian. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai upaya mendorong agar mahasiswa kritis 

tentang adanya masalah yang disampaikan dalam penelitian ini. 

 

 


