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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan 

aktivitas-aktivitas perusahaan.Sumber daya manusia tersebut dapat diartikan 

sebagai karyawan dan tenaga kerja yang membantu tercapainya tujuan 

perusahaan.Suatu perusahaan akan memiliki kesempatan yang baik untuk 

bertahan dan maju apabila memiliki tenaga kerja yang tepat dan berkompeten. 

Sebaliknya karyawan juga membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk 

bekerja dan mencari nafkah.Sehingga untuk tenaga yang telah diberikan tersebut, 

karyawan berhak untuk mendapatkan gaji dan upah sesuai dengan kinerja mereka. 

Menurut undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 1  tentang ketenagakerjaan 

menjelaskan bahwasanya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dengan baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

Dalam suatu hubungan kerja seorang pekerja harus memiliki perjanjian 

kerja dengan pihak pemberi kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 

pekerja dengan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu 

maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak (UU no 25 tahun 1997 pasal 1  tentangketenagakerjaan). 

Maka dari itu seorang pengusaha harus benar-benar memperhatikan hak dan 
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kewajiaban karyawan sehingga mampu memberikan gaji dan upah yang sesuai 

dengan kinerja karyawan. 

Berkaitan dengan kesesuaian gaji dan upah, perusahaan membutuhkan suatu 

sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.Tentu saja hal ini dikarenakan pada masa sekarang 

perusahaan dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat serta benar agar 

tetap berjalan dan bertahan menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. 

Suatu sistem dirancang untuk menangani sesuatu yang sifatnya dilakukan 

berulangkali atau secara rutin terjadi.Gaji dan upah merupakan komponen biaya 

yang secara rutin terjadi dalam penyelenggaraan perusahaan yang sangat penting 

karena berkaitan langsung dengan motivasi karyawan. Maka dari itu sistem 

penggajian dan pengupahan yang menghasilkan data yang tepat akan membuat 

karyawan tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan sisteminformasiakuntansi terkait prosedur 

penggajian dan pengupahan sangatlah dibutuhkan untuk mempermudah mengolah 

data menjadi informasi yang sistematis dan terpercaya. Sehingga kerugian akibat 

kecurangan dan ketidaktelitian penggajian dan pengupahan dapat ditekan 

serendah mungkin sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Sistem infromasi dalam penggajian dan pengupahan ini mendeskripsikan 

sistem pencatatan yang terkomputasi kedalam pencatatan yang berupa bagan alur 

atau lebih dikenal dengan flowchart.Selain itu sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan dirancang oleh manajemen untuk menyajikan 

informasi keuangan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak 
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eksternal, seperti investor, kreditor, auditor dan kantor pelayanan pajak. Mengenai 

gaji dan upah, beberapa ahli telah mengemukakan pengertian dan 

perbedaannya.Namun jika di lihat saat ini, bukan hanya seorang buruh yang bisa 

mendapatkan upah, tetapi karyawan tetappun bisa menerima tambahan imbalan 

berupa upah.Misalnya upah lembur, upah insentif dan lain sebagainya. 

Kebanyakan orang mengartikan bahwa upah hanya untuk buruh yang 

jumlahnya tidaklah besar, namun pada kenyataannya sekarang upah bukanlah lagi 

suatu imbalan yang bisa digambarkan sejumlah nominal yang sedikit karena 

pengaruh konotasi kata tersebut, tetapi upah juga dapat digambarkan pada imbalan 

diluar gaji pokok yang nilainya cukup besar. Misalnya seorang dosen yang 

menjadi pembicara dalam suatu seminar pada umumnya akan mendapatkan upah 

atau dengan kata lain honor. Pada dasarnya honor hampir sama perhitungannya 

dengan upah yaitu didasarkan pada kinerja. Namun arti konotasi katanya lebih 

mengarah pada nilai nominal yang lebih besar dan obyeknya lebih kepada seorang 

pekerja professional. 

Selain itu suatu sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dapat berjalan 

dengan baik apabila memiliki unsur-unsur sistem pengendalian.Pengendalian 

yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem pengendalian intern atas sistem 

penggajian dan pengupahan.Perusahan perlu menerapkan sistem pengendalian 

intern untuk menghindari adanya kecurangan dan kesalahan dalam pemberian gaji 

dan upah. 

Penerapan sistem pengendalian intern inibertujuan untuk mengamankan 

sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan, 
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meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi, mendorong ditaati 

dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi (Hartadi, 

1990:10). 

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang di anggap penting bagi 

suatu perusahaan untuk menghindari risiko. Risiko yang berkaitan dengan sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan ini diantaranya adalah risiko salah catat, 

salah hitung ataupun salah bayar dan risiko yang lainnya. 

Penelitian ini memilih PT. Dok dan Perkapalan Waiame (Persero) Ambon 

yang mana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

perbaikan dan pemeliharaan kapal, perbaikan non marine juga pembangunan 

kapal baru. Banyaknya fasilitas jasa yang disediakan oleh perusahaan ini 

menjadikan PT. Dok dan Perkapalan Waiame (Persero) Ambon sebagai salah satu 

perusahaan yang telah banyak melayani perbaikan berbagai jenis kapal terutama 

yang beroperasi di wilayah Indonesia bagian timur diantaranya kapal-kapal milik 

pemerintah dan swasta juga perusahaan perorangan. 

Dengan jumlah fasilitas yang ditawarkan seperti overhaul mesin kapal, 

perbaikan propeller, perbaikan as baling-baling, perbaikkan fiber tenda, perawatan 

life draft, perawatan rantai jangkar, pengelasan, pengeboran, juga pengecatan dan 

zinct-anoda. Selain itu perusahaan ini juga karyawan tetap dankaryawan kontrak 

yaitu tenaga kerja outsourching yang bekerja pada bagian teknik dan produksi. 

Tentu saja dari masing-masing karyawan dan tenaga kerja outsourchingakan 

memliki perbedaanpenentuan tarif gaji dan upahnya disebabkan oleh banyak 

faktor, misalnya tingkat jabatan, lama bekerja, jenis pekerjaan dan lain 
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sebagainya.Maka dari itu penting bagi perusahaan ini untuk mengolah sistem 

informasi akuntansi menjadi dasar pembentukan sistem penggajian dan 

pengupahan yang baik agar dapat meminimalisir risiko yang telah dijelaskan 

sebelumnya.Dari latar belakang tersebutlah makapeneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judulANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS 

SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT. DOK DAN 

PERKAPALAN WAIAME (PERSERO) AMBON. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari pemaparan pada latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang telah diterapkan 

pada PT. DOK dan Perkapalan Waiame (Persero) Ambon? 

2. Apakah sistem pengendalian intern atas sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan yang diterapkan olehPT. DOK dan Perkapalan Waiame (Persero) 

Ambon sudah sesuai dengan unsur-unsursistem pengendalian intern yang 

memadai? 

C. BATASAN PENELITIAN 

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan studi dalam penelitian 

yang akan dilakukan terutama pada obyek penelitian agar tidak terlalu meluas dan 

lebih terarah. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT Dok dan Perkapalan 

Waiame (Persero) Ambon meliputi unsur-unsur sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan, yaitu: a) Dokumen yang digunakan; b) Catatan akuntansi 
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yang digunakan; c) Fungsi-fungsi yang terkait; dan jaringan prosedur yang 

membentuk sistem. 

2. Unsur-unsur sistem pengendalian intern pada sistem penggajian dan 

pengupahan pada PT Dok dan Perkapalan Waiame (Persero) Ambon yang 

meliputi: a) Strukturorganisasi; b) Sistem otorisasi danprosedur pencatatan; c) 

Praktik yang sehat; dan d) Sumber daya manusia yang kompeten. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Sebuahpenelitiantentunyamemilikisuatutujuan, karena dengan 

adanyatujuantersebutakanmenjadipedomanbagipenelitiuntukmelakukankegiatan 

penelitiannya.Dengandemikiandiharapkanhasilpenelitianiniakanlebihbermanfaatd

an dalam pelaksanaanya menjadi lebihterarah.Tujuan dari penelitian ini dalah: 

1. Untuk mempelajarisistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang telah 

diterapkan pada PT. DOK dan Perkapalan Waiame (Persero) Ambon. 

2. Untuk meninjaukesesuaian sistempengendalian intern atas sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada PT. DOK dan Perkapalan 

Waiame (Persero) Ambon dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern yang 

memadai. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitianini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut: 

1. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan serta membandingkan antara ilmu yang 

diperoleh dari bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya secara 

langsung pada obyek penelitian, sehingga dapat mengetahui yang terjadi pada 
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suatu instansi serta menambah informasi atau pengetahuan dan pengalaman dalam 

dunia kerja. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta 

gambaran yang jelas mengenai perlunya pengendalian intern yang baik dan layak 

pada semua aktivitas perusahaan khususnya aktivitas penggajian dan pengupahan 

perusahaan untuk meningkatkan pengawasan penggunaan aktiva-aktiva sekaligus 

meningkatkan keuntungan sehingga tercapai tujuan utama perusahaan. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti lain mengenai materi yang sama yaitu sehubungan dengan masalah sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan dalam rangka penggalian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dimasa mendatang. 


