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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perlu diketahui dalam dunia bisnis untuk saat ini banyak terjadi 

perkembangan teknologi yang akan berdampak pada persaingan yang membuat 

rumah sakit harus meningkatkan kualitas jasa pelayanan kesehatan yang 

dihasilkan. Rumah sakit sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pelayanan kesehatan masyarakat.  Kualitas dari layanan yang diberikan memiliki 

pengaruh langsung terhadap proses penyampaian jasa dan kepuasan konsumen. 

Sehingga kesuksesan ataupun kegagalan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa, tergantung pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Rumah sakit harus 

mempunyai sistem informasi yang memadai agar kinerja dalam perusahaan dapat 

berjalan dengan baik dan dapat mengubah cara berbisnis yang lebih efektif. Oleh 

karena itu sistem informasi akuntansi sangat penting untuk dilakukan dimasing-

masing rumah sakit. Mulyadi (2008) menyebutkan bahwa sistem informasi 

akuntansi adalah sekelompok unsur yang berhubungan erat antara satu dengan 

yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk menghasilkan tujuan tertentu. 

Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang adalah suatu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan perusahaan ini 

adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada Anggota TNI (Tentara Nasional 

Indonesia)  pada khususnya dan semua orang pada umumnya, yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan. Salah satu sistem yang paling berpengaruh dalam 

menunjang kelancaran pelayanan jasa kesehatan adalah sistem penggajian, hal ini 
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dikarenakan sistem penggajian sangat erat kaitanya dengan karyawan, selain itu 

dalam sistem penggajian terdapat banyak sekali dokumen-dokumen penting yang 

digunakan untuk menentukan besarnya gaji yang diterima setiap karyawan dan 

juga memuat dokumen-dokumen tentang produktivitas karyawan. Hal ini 

menjadikan sistem penggajian menjadi sangat penting dalam menunjang 

kelancaran operasional suatu perusahaan. 

Pada bagian penggajian sistem yang dipakai harus baik dan tepat, karena 

gaji merupakan komponen yang secara rutin diberikan dalam penyelenggaraan 

usaha dan sangat penting karena berkaitan dengan motivasi karyawan. Untuk 

memudahkan administrasinya, maka diperlukan suatu sistem akuntansi 

penggajian. Sistem akuntansi penggajian merupakan sistem informasi yang 

menyediakan bagaimana suatu siklus penggajian yang ada dalam suatu rumah 

sakit diatur dan berjalan sesuai kebijakan masing-masing. Dimana setiap rumah 

sakit mempunyai kebijakan dan sistem yang berbeda-beda. 

Sistem penggajian yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, 

terutama untuk perusahaan yang sudah memiliki cukup banyak karyawan. 

Perusahaan dengan banyak karyawan tentunya membutuhkan sistem penggajian 

yang dapat memudahkan mereka untuk membayarkan gaji secara tepat dan 

efisien. Dengan adanya sistem penggajian yang memadai, proses penggajian dari 

awal sampai gaji itu dibayarkan sesuai dengan hak masing-masing karyawan 

dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan sistematis dan diharapkan tidak akan 

terdapat kesalahan dalam prosedur penggajian. Apabila sistem penggajian belum 

baik dampaknya yaitu akan mengalami beberapa kesulitan, kesulitan tersebut 
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biasanya disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan, singkatnya waktu yang 

digunakan dalam perhitungan gaji, kemudian terjadi penyelewengan. 

Namun kenyataannya banyak Rumah sakit yang sistem informasi akuntansi 

penggajiannya kurang baik sehingga terdapat masalah yang sering terjadi dalam 

sistem penggajian yaitu seperti belum adanya pengawasan disetiap bagian unit 

masing-masing, tidak adanya keterangan yang jelas didalam dokumen, tidak 

adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab, terdapat perangkapan dokumen 

terkait penggajian, tidak adanya fungsi akuntansi mengakibatkan kesulitan oleh 

bagian keuangan dalam membuat laporan keuangan. Sehingga penanganan gaji 

karyawan yang kurang cermat dan tidak efektif dapat menyebabkan keresahan 

pada tenaga kerja yang akhirnya akan mempengaruhi kelancaran operasional 

perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu perusahaan dituntut untuk 

membuat suatu kebijakan sistem penggajian yang baik.  

Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Hermawan (2014) yang meneliti 

tentang analisis sistem informasi akuntansi penggajian pada RSUD dr. 

Mohammad Saleh kota probolinggo. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem penggajian 

tersebut. Beberapa kekurangan tersebut adalah tidak adanya pemisahan tugas dan 

tanggung jawab. Bagian kepegawaian tidak merinci secara jelas penggolongan 

pegawai, dan terdapat perangkapan dokumen terkait penggajian.  

Irmawati (2015) yang meneliti tentang evaluasi sistem informasi akuntansi 

untuk efektivitas penggajian karyawan (studi kasus pada RS. Muji Rahayu 

Surabaya). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belum berjalan 
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dengan efektif meskipun input penggajian sudah terdapat dokumen akan tetapi 

proses pengawasan belum dilakukan oleh setiap kepala bagian unit masing-

masing. Untuk proses penggajian sudah membentuk jaringan prosedur untuk 

memproses penggajian karyawan tetapi masih adanya perangkapan tugas antar 

fungsi pencatatan waktu dan fungsi masih adanya perangkapan tugas antara fungsi 

pencatatan waktu dan fungsi pembuatan daftar gaji karyaawan yang dilakukan 

oleh satu penanggungjawab yaitu pada kasubag akuntansi dan pajak. 

Hamidah (2014) yang meneliti tentang analisis sistem informasi akuntansi 

untuk menilai efektifitas sistem dan prosedur penggajian pada rumah sakit manu 

husada malang. Hasil penelitian yang dilakukan tidak adanya pengawasan dalam 

pengisian dokumen daftar hadir, hal ini karena tidak adanya fungsi pencatatan 

waktu hadir. Adanya perangkapan fungsi dalam menjalankan sistem pembayaran 

gaji pada RS. Manu husada malang. Selain itu tidak adanya fungsi akuntansi 

mengakibatkan kesulitan oleh bagian keuangan dalam membuat laporan keuangan 

yang akurat. Kurang lengkapnya pencatatan dalam sistem dan prosedur 

pembayaran gaji. Hal ini dapat dilihat dari tidak tersediannya pencatatan akuntansi 

seperti jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar gaji dan voucer. 

Mengingat pentingnya sistem informasi akuntansi penggajian, maka penulis 

tertarik mengambil judul tentang “Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk 

Menilai Efetivitas Penggajian karyawan (Studi kasus pada Rumah Sakit Tk. II dr. 

Soepraoen Malang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka 

perumusan masalah tersebut adalah: 

1. Bagaimana kebijakan tentang penggajian pada Rumah Sakit Tk. II dr. 

Soepraoen Malang? 

2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian karyawan pada 

Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang? 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada diatas. Tujuan penelitian 

yaitu : 

1. Untuk menganalisis kebijakan penggajian pada Rumah Sakit Tk. II dr. 

Soepraoen Malang. 

2. Untuk menjelaskan kinerja sistem informasi akuntansi khususnya dalam 

bagian penggajian pada Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang. 

D. Manfaat penelitian  

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi mengenai sistem 

informasi akuntansi penggajian karyawan. 

2. Bagi pihak Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang, dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran mengenai pentingnya efektivitas sistem informasi 

akuntansi penggajian karyawan. 

 

 


