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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan,

merupakan salah satu faktor penentu yang mempunyai andil besar dalam

kinerja ke depan suatu perusahaan. Sumber daya manusia tersebut diartikan

sebagai karyawan pengelola dan pelaksana suatu perusahaan yang dipercaya

oleh perusahan dalam melaksanakan tugas kegiatan. Perusahaan mempunyai

kesempatan yang baik untuk bertahan dan maju jika mempunyai karyawan

yang tepat, sehingga membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk mencari,

memilih, dan melatih calon atau karyawan. Sebaliknya, karyawan

membutuhkan perusahaan sebagai tempat untuk mencari nafkah. Karyawan

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya

karyawan berhak untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan kualitasnya,

Gaji yang diterima oleh karyawan seharusnya berupa gaji yang wajar.

Sistem pengendalian intern terkait dengan aspek yang ada dalam

perusahaan, salah satu aspek tersebut adalah sistem akuntansi penggajian dan

pengupahan. Aspek ini menyangkut kesejahteraan sumber daya manusia

perhatian yang serius, karena akan mempengaruhi prestasi dan semangat kerja

karyawan. Gaji dan upah adalah balas jasa atau pendapatan yang dinyatakan

dalam bentuk uang dan ditetapkan oleh perjanjian timbal balik atau oleh

perundang-undangan atau peraturan.
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Pembayaran dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis oleh

perusahaan kepada tenaga kerja yang diperkerjakan untuk pekerjaan yang

sudah atau akan diperkerjakan atau jasa-jasa yang sudah atau akan diberikan

(Dikutip oleh Rizky.Annisa, 2011). Mulyadi (1993:377) gaji umumnya

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan

yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per

bulan, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan

jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang dibayarkan

berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan

oleh karyawan. Gaji dan upah merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi

yang paling besar yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada

karyawannya, dan bagi karyawan ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka,

juga sebagai motivator dalam bekerja, sedangkan bagi perusahaan jasa, gaji

dan upah merupakan komponen biaya yang mempunyai dampak besar dalam

mempengaruhi laba, sehingga harus terus menerus diawasi pengelolaannya

(Dikutip olehRizky.Annisa, 2011).

Kebijakan mengenai penggajian dan pengupahan yang baik bukan hanya

penting pada tarif penarikan tenaga kerja saja, tetapi kebijakan mengenai

kenaikan pangkat atau promosi yang baik harus menjamin pula bahwa

besarnya gaji dan upah untuk tiap-tiap pekerjaan harus didasarkan pada nilai

(harga) pekerjaan itu. Dengan demikian, wajar apabila perusahaan
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memberikan perhatian yang cukup kepada kebijakan penggajian dan

pengupahan yang baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan

gaji dan upah adalah adanya perhitungan baik jam kerja maupun tarif upah,

memasukkan karyawan fiktif, pemotongan gaji yang salah dan pembayaran

gaji yang salah orang berakibat bagi perusahaan akan mengalami kerugian dan

bagi karyawan dapat berakibat penurunan pangkat dan mutasi. Untuk

menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan, maka

diperlukan penggolongan gaji dan upah yang memadai adil dan jelas. Baik

dalam hal ini adalah perusahaan memberikan gaji dan upah sesuai dengan tarif

upah dan jam kerja sesuai dengan catatan perusahaan dengan yang diterima

karyawan, sedangkan adil berdasarkan prestasi kerja masing-masing karyawan

sehingga jelas antara hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan yaitu bagi

karyawan sebagai pekerja dan bagi perusahaan sebagai pembayar gaji.

Perusahaan harus menggunakan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan

yang tepat, secara efektif dan efisien. Pengawasan internal yang baik dan

memadai sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga

perkembangan dunia usaha. Istilah pengawasan internal pun mengalami

perkembangan tidak hanya untuk mengawasi kecermataan dan pembukuan,

tetapi mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi perusahaan.

Imbalan jasa yang diberikan karyawan dan buruh harus memadai dan layak.
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Gaji dan upah yang dibagikan harus sesuai standar atau diatas standar yang

ditetapkan oleh pemerintah.

PG. Krebet Baru merupakan salah satu perusahaan BUMN.

Perusahaan ini bergerak di bidang industri penghasil gula yang secara umum

kegiatan proses produksinya terbagi menjadi 2 macam, yaitu masa giling dan

masa tutup giling (masa perawatan). PG. Krebet Baru akan membutuhkan

karyawan yang cukup banyak pada saat musim giling tiba, karena perusahaan

akan terus beroprasi selama enam (6) bulan penuh. Oleh karena itu, jasa

karyawan tidak tetap, baik itu karyawan outsourcing ataupun karyawan

borongan.

PG. Krebet Baru I di Malang menerapkan dua (2) sistem perhitungan

gaji dan upah di tentukan berdasarkan jenis golongan karyawan di tambah

dengan tunjangan lembur yang di lakukan karyawan, sedangkan perhitungan

upah didasarkan pada absensi satu (1) bulan. Permasalahan yang sering terjadi

dalam proses pemberian gaji dan upah adalah keterlambatan pembayaran gaji

dan upah. Keterlambatan pembayaran ini disebabkan oleh jumlah staf yang

mengenai perhitungan gaji dan upah yang kurang memadai, serta kurangnya

koordinasi antara bagian SDM dan Umum dengan bagian bagian lain dalam

hal penyerahan laporan hasil lembur karyawan yang menjadi tanggung jawab

setiap kepala bagian perusahaan.
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PG Krebet Baru sudah seharusnya memiliki sistem pengendalian intern

yang baik dalam sistem penggajian dan pengupahan yang dimiliki agar

tujuan perusahaan dapat tercapai. Keharusan perusahaan untuk menerapkan

sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan

tindak kecurangan-kecurangan yang merugikan, serta penerapan sistem

pengendalian intern secara baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja

karyawan.

Berdasarrkan uraian sebelumnya, maka penelitian tertarik melakukan

penelitian di PG. Krebet Baru yang berada di Malang karena untuk

mengetahui secara pasti bagaimana sistem penggajian dan pengupahan

1karyawan PG. Krebet Baru, mengingat pentingnya sistem pengendalian

intern penggajian dan pengupahan karyawan untuk menunjang keefektifan

mengenai penggajian dan pengupahan karyawan di PG. Krebet Baru yang

berada di Malang. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul

“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGGAJIAN DAN

PENGUPAHAN KARYAWAN PADA PG. KREBET BARU MALANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dimana sistem

pengendalian intern terhadap penggajian dan pengupahan memegang peranan

penting, maka berikut ini dibuat suatu perumusan masalah yang dapat

dituangkan dalam sebuah main research question, yaitu: “Bagaimana
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penerapan dan efektivitas pengendalian intern atas penggajian dan

pengupahan pada PG. KREBET BARU?”. Permasalahan tersebut dapat

diselesaikan dengan pertanyaan berikut:

Apakah sistem pengendalian intern penggajian dan pengupahan pada

perusahaan PG. Krebet Baru sudah efektif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk menilai efektifitas sistem pengendalian intern penggajian dan

pengupahan karyawan pada perusahaan PG. Krebet Baru.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak internal

perusahaan dalam membuat sistem pengendalian intern penggajian dan

pengupahan yang baik guna meningkatkan pengendalian intern atas

kegiatan penggajian dan pengupahan dan dapat dijadikan alat dalam

pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

digunakan sebagai referensi.


