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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir, 

dokumen, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta 

alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasikan 

yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi 

keuangan yang secara erat dibutuhkan manajemen. (Widjajanto, 2001).   

 Salah satu sistem informasi akuntansi adalah sistem penggajian dalam 

suatu organisasi. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, 

sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan 

oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap 

perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, 

jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Mulyadi (2001 : 377). 

  Sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi 

perhitungan gaji  karyawan dan pembayarannya. Sistem akuntansi penggajian 

harus dirancang untuk membayar gaji secara tepat waktu, menyediakan data-

data yang berguna bagi kebutuhan pengambilan keputusan menejemen, serta 

untuk memenuhi peraturan pemerintah. Setiap dokumen yang berhubungan 

dengan penggajian harus dijaga dan disimpan secara lengkap dan baik untuk 
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mencegah timbulnya berbagai masalah dan kesulitan di masa mendatang. 

Mulyadi (2001: 12).  

 Windyasari (2012) mengatakan bahwa kesulitan dalam penggajian terletak 

pada banyaknya jumlah karyawan dan singkatnya waktu dalam perhitungan 

gaji. Kesulitan dalam penggajian dan pengupahan menjadi sangat penting 

karena pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat akan mempengaruhi 

perhitungan laba bersih suatu perusahaan. Penanganan gaji pegawai yang 

tidak efektif dapat menyebabkan keresahan pada tenaga kerja yang akhirnya 

akan mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Oleh sebab itu 

perusahaan dituntut untuk membuat suatu kebijakan sistem penggajian yang 

baik. Sistem tersebut harus baik dan tepat, karena gaji merupakan komponen 

yang secara rutin diberikan untuk memotivasi karyawan. Hal ini lah yang 

menyebabkan gaji menjadi biaya yang dominan. Oleh sebab itu dibutuhkan 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan. 

 Peneliti akan menganalisis sistem informasi penggajian di KUD Batu Kota 

Batu karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa di KUD Batu 

masih ada sistem yang berjalan manual sehingga akan timbul berbagai 

masalah yang akan menghambat proses pembuatan daftar gaji.  

 KUD Batu Kota Batu termasuk dalam koperasi primer karena koperasi 

tersebut didirikan dari hasil gabungan koperasi – koperasi yang ada di Kota 

Batu dengan beranggotakan lebih dari 20 orang. KUD Batu 

perkembangannya sangat meningkat karena KUD Batu mampu 

mensejahterakan para karyawannya maupun masyarakat yang berada di 
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sekitar koperasi susu tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Hasil dari produksi KUD BATU sendiri sangat beragam. Mulai dari susu 

beraneka rasa, koperasi susu tersebut juga menghasilkan produk olahan susu 

yang lain seperti yoghurt. Salah satu sistem yang paling penting adalah sistem 

penggajian dan pengupahan yang sesuai dengan kinerjannya. Jumlah 

karyawan di KUD Batu sekitar 135 orang lebih. Oleh sebab itu dibutuhkan 

sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan. selain itu 

terdapat banyak sekali dokumen- dokumen penting yang digunakan untuk 

menentukan besarnya gaji yang diterima setiap karyawan. Dalam setiap 

perusahaan sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam 

semua bidang. Sistem akuntansi penggajian adalah sistem informasi yang 

menyediakan informasi bagaimana suatu siklus penggajian yang ada dalam 

suatu perusahaan diatur dan berjalan sesuai kebijakan setiap perusahaan. 

 Mengingat pentingnya sistem informasi akuntansi penggajian karyawan 

maka penulis tertarik mengambil kajian tentang “ANALISIS PENERAPAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN KARYAWAN PADA 

KUD BATU KOTA BATU. 

B. Rumusan masalah 

 Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi penggajian pada KUD 

Batu Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis serta untuk mendeskripsikan bagaimana sistem 

penggajian yang diterapkan pada KUD Batu Kota Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah dan pengembangan pengetahuan dalam membuat suatu karya 

tulis ilmiah, khususnya mengenai penggajian pada KUD Batu Kota Batu. 

2. KUD Batu Kota Batu  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi instansi khususnya KUD Batu Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


