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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan 

kontribusi yang positif terhadap perubahan pardigma kegiatan masyarakat dan 

pelayanan publik. Di dalam dunia bisnis kebutuhan akan informasi sangat tinggi. 

Baik perusahaan dagang, manufaktur maupun perusahaan jasa. Hal tersebut 

dikarenakan Informasi memungkinkan penggunanya untuk mengambil 

tindakan dalam mengatasi masalah, mengurangi ketidakpastian, serta dalam 

membuat keputusan (Hall,2009:16). Oleh karena itu suatu organisasi tidak akan 

berjalan sempurna, efektif dan efisien tanpa dukungan informasi yang baik. 

PT. Pancanaka Swasakti Utama didirikan di Malang Jawa Timur pada 

tanggal 23 Agustus 2001. Pada awalnya perusahaan ini memusatkan kegiatan 

usahanya pada pembangunan rumah tinggal dan bangunan komersial baik 

konstruksi (eksterior) maupun interior khusus di daerah Malang. Dengan kerja 

keras, keahlian dan dedikasi para personilnya, saat ini telah beroperasi dalam 

scope yang lebih luas di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Riau 

hingga johor baru Malaysia. Maka PT. Pancanaka Swasakti Utama menjadikan 

bisnis property terutama real estate menjadi bisnis utama. Saat ini PT. 

Pancanaka Swasakti Utama memiliki 370  karyawan  277 diantaranya 

merupakan karyawan tetap dan 93 adalah karyawan kontrak di bidang 

marketing.     
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Dalam pelaksanaan penggajian tidak terdapat perbedaan dalam siklus dan 

sistem penggajiannya antara karyawan tetap dan kontrak.  

Masalah gaji mungkin merupakan masalah manajemen kepegawaian yang 

paling kompleks dan mrupakan salah satu aspek yang paling berarti, baik bagi 

karyawan maupun bagi perusahaan. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara 

periodic kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti(Hasibuan 

2007:118) . Untuk itu pengembangan sistem penggajian merupakan salah satu 

cara yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Sistem penggajian merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

sehingga harus dikelola secara professional untuk menghindari terjadinya 

manipulasi gaji oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam 

menentukan besarnya gaji serta sistem penggajian yang tepat untuk 

menghindari timbulnya kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan. 

Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan 

mengakibatkan kekecewaan pada karyawan, hal ini dapat menyebabkan 

penurunan produktivitas karyawan. 

Dalam hal ini sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk 

melakukan pengecekan terhadap sistem akuntansi penggajian. Dalam suatu 

perusahaan baik yang berskala kecil maupun besar, pimpinan perusahaan tidak 

mungkin mengendalikan biaya tenaga kerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai terhadap gaji. Sistem 

pegnendalian internal dapat berjalan dengan baik apabila memiliki unsur-unsur 
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sistem pengendalian. Pengendalian internal dalam perusahaan perlu dilakukan 

untuk menghindari adanya kecurangan dan kesalahan dalam pemberian gaji. 

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui 

pengendalian internal dalam prosedur penggajian suatu perusahaan. Penulis 

mencoba meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dengan judul: “Analisis 

Sistem Pengendalian Intern Atas Siklus Penggajian Karyawan Studi kasus pada 

PT. Pancanaka Swasakti Utama” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan 

yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah sistem 

pengendalian intern atas siklus penggajian karyawan pada PT. Pancanaka 

Swasakti Utama telah berjalan dengan efektif dan efisien? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah 

sistem pengendalian intern atas siklus penggajian karyawan pada PT. 

Pancanaka Swasakti Utama telah berjalan dengan efektif dan efisien. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat mengerti peranan Sistem 

Pengendalian Internal pada perusahaan guna memastikan keandalan data 

akuntansinya, memperbaiki efisiensi dan sebagai pendorong ditaatinya 

kebijakan manajemen perusahaan. 


