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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas 

akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem 

akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri dari empat prosedur 

akuntansi salah satunya adalah pengeluaran kas (Languju et al., 2015). 

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting didalam 

melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah 

(Lahay, 2013). Salah satunya Gaji dan upah yang merupakan nilai hak dan 

prestasi karyawan, yang merupakan unsur terbesar dan memerlukan ketelitian 

dalam pelaksanaannya. Adanya sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

dimaksud untuk memperlancar proses pemberian gaji dan upah agar dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien. Pengawasan yang baik sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan guna meningkatkan 

pengendalian intern (Damayanti et al., 2015). 

Gaji adalah sebuah bentuk atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah 

perusahaan atau instansi kepada pegawai tetap. Setiap perusahaan atau instansi 

memiliki sistem penggajian yang sudah didesain sedemikian rupa, apabila desain 

sistem penggajian tidak benar, dapat mempersulit proses pengambilan keputusan 

dan mengganggu ketenangaan kerja karyawan. Jadi sistem penggajian harus 

didesain secara benar (Mardi, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 
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Tahun 2008  bahwa Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi 

keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi 

Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan 

pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan 

mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal 

sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. 

Hidayat et al. (2013) menggunakan penerapan sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan dalam mendukung pengendalian intern yang dilakukan pada 

Perusahaan di Pamekasan. Hasilnya menunjukan bahwa telah ada pemisahan 

fungsi yang yang jelas baik antara bawahan dan atasan, pembagian tugas dan 

tanggungjawab yang baik tetapi masih terdapat kerangkapan tugas pada bagian 

administrasi keuangan sehingga memungkinkan adanya penyelewengan serta 

dalam melakukan absensi tidak ada bagian khusus yang mengawasi proses 

pencatatan waktu tersebut. 

Sari (2013) melakukan penelitian evaluasi penerapan pengendalian intern 

terhadap penerimaan kas pada Rumah Sakit Umum Daerah di Abepura. Hasilnya 

menunjukan bahwa pengendalian intern pada penerimaan kas telah dilakukan 

secara memadai, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi pemisahan fungsi 

dan tanggung jawab pada rumah sakit tersebut sudah jelas, dan telah melakukan 

beberapa penilaian resiko yang mungkin terjadi. Prosedur, kebijakan, dan 

pengawasan telah dilakukan secara efektif, terciptanya komunikasi yang baik serta 
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pemantauan atas penerimaan kas dilakukan oleh dewan pengawas intern, kepala 

bagian keuangan, bagian-bagian yang terlibat secara langsung sehingga dapat 

diketahui penyimpangan dan dilakukan tindakan perbaikan. 

Putra (2015) menganalisis sistem dan pengendalian intern pembayaran gaji 

dan upah karyawan pada Perusahaan di Malinau. Hasilnya menunjukan bahwa 

sistem dan prosedur akuntansi pembayaran gaji dan upah yang diterapkan 

perusahaan belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. Hal 

ini dapat dilihat dari belum adanya pemisahan tugas yang baik dalam perusahaan 

yang diantara fungsi pembuat daftar gaji dan upah dengan fungsi pembayaran 

serta antara fungsi akuntansi dengan fungsi keuangan.  

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Seram Bagian Timur merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang 

dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dari 

berbagi transaksi yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur salah satunya yaitu melakukan 

sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian yang dilakukan yaitu 

sistem penggajian yang dilakukan secara menyeluruh kepada setiap pegawai yang 

ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam artian Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

merupakan pusat dari salah satu transaksi penggajian di Kabupaten Seram Bagian 

Timur. Sistem akuntansi penggajian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan proses 

transaksi penggajian dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, Bendahara dari 
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masing-masing dinas yang bersangkutan menyiapkan dan memberikan berkas-

berkas terkait gaji para pegawai kepada DPPKAD.  

Kedua, masing-masing dinas mengajukan permohonan SP2D ke 

DPPKAD. Ketiga, DPPKAD memproses dan mengeluarkan SP2D kepada 

bendahara gaji masing-masing dinas yang bersangkutan. Keempat, masing-

masing bendahara gaji dari setiap dinas terkait, mencairkan dana berdasarkan 

SP2D di bank yang telah ditunjuk oleh daerah. Kelima, bendahara gaji 

memberikan gaji pada tiap-tiap pegawai di dinas yang bersangkutan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh DPPKAD yaitu adanya keterlambatan 

pengajuan permohonan SP2D dari dinas-dinas terkait diluar batas waktu yang 

telah ditentukan, hal ini mengakibatkan penumpukan pekerjaan pada DPPKAD 

sehingga sistem kerja yang telah ditetapkan tidak sesuai serta keterlambatan 

pencairan SP2D yang berpengaruh pada keterlambatan penerimaan gaji pegawai. 

Maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang baik. Adapun berkaitan 

dengan tujuan pengendalian internal menurut Elder et al. (2012) yaitu efisiensi 

dan efektivitas kegiatan operasi, yang mana berdampak pada ketepatan waktu 

penyerahan gaji para pegawai, sistem kerja yang ditetapkan berjalan sesuai 

akurasi informasi keuangan terkait kegiatan penggajian. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal 

Penggajian Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan yaitu : 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penggajian pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur? 

2. Apakah sistem pengendalian internal penggajian pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah 

berjalan secara efektif? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mencakup hal-hal yang terkait dengan 

sistem pengendalian internal penggajian untuk para pegawai yang ada pada 

Kabupaten Seram Bagian Timur dalam artian diluar dari sistem penggajian pada 

DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Timur maka termasuk dalam tanggungjawab 

Dinas terkait masing-masing. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan sistem pengendalian internal penggajian pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Timur. 
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2. Membuktikan sistem pengendalian internal penggajian pada Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram

Bagian Timur telah berjalan secara efektif.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1) Bagi Dinas Pemerintahan

Sebagai bahan pertimbangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur terkait dengan 

sistem pengendalian internal penggajian untuk pengambilan keputusan. 

2) Bagi Pihak Peneliti dan Pembaca

Sebagai bahan referensi terkait sistem pengendalian internal penggajian 

untuk melakukan penelitian selanjutnya sesuai dengan bahasan pada penelitian 

ini. 


