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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan kemajuan perusahaan yang terjadi saat ini 

memaksa perusahaan untuk lebih bersaing secara sehat dan memperkuat upaya 

mempertahankan usaha perusahaan dengan baik. Perkembangan teknologi yang 

berdampak pada persaingan 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 

pelayanan yang diberikan memiliki pengaruh langsung terhadap proses 

penyampaian jasa dan kepuasan konsumen. Sehingga kesuksesan maupun 

kegagalan suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa tergantung sumber 

daya manusia yang dimilikinya. Rumah sakit harus mempunyai sistem informasi 

yang memadai agar kinerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oleh 

karena itu sistem informasi akuntansi sangat penting diterapkan pada rumah sakit. 

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan perusahaan ini adalah 

memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang pada umumya yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah satu sistem yang paling berpengaruh 

dalam menunjang kelancaran pelayanan jasa kesehatan adalah sistem penggajian 

dan pengupahan. Hal ini dikarenakan gaji dan upah merupakan komponen yang 

secara rutin diberikan kepada karyawan dalam penyelenggaraan usaha dan 

tentunya dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik 
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perusahaan akan mampu memotivasi semangat kerja karyawan yang kurang 

produktif dan mempertahankan karyawannya yang produktif, sehingga tujuan 

perusahaan untuk mencari laba tercapai dengan produktifitas kerja karyawan yang 

tinggi. Karena perusahaan yang bergerak di sektor jasa, gaji dan upah merupakan 

biaya yang paling dominan. Untuk memudahkan pelaksanaan administrasinya 

maka diperlukan suatu sistem, yaitu sistem akuntansi gaji dan upah. 

Sistem penggajian dan pengupahan bisa menjadi masalah yang sangat 

penting apalagi bagi perusahaan jasa, gaji dan upah merupakan komponen biaya 

yang mempunyai dampak besar dalam mempengaruhi laba, sehingga harus terus 

menerus diawasi pengelolaannya. Pada bagian penggajian dan pengupahan sistem 

yang di pakai harus baik dan tepat, terutama untuk perusahaan yang memiliki 

cukup banyak karyawan tentunya membutuhkan sistem penggajian dan 

pengupahan yang dapat memudahkan perusahaan untuk membayarkan secara 

tepat dan efisien. Dengan adanya sistem penggajian dan pengupahan yang 

memadai, proses penggajian dan pengupahan dari awal sampai gaji dan upah itu 

dibayarkan sesuai dengan hak masing – masing karyawan dan dapat dilakukan 

atau dilaksanakan dengan sistematis dan diharapkan tidak terdapat kesalahan 

prosedur penggajian dan pengupahan. Apabila sistem penggajian dan pengupahan 

yang di terapkan oleh perusahaan kurang baik dampaknya yaitu akan mengalami 

beberapa kesulitan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah karyawan, singkatnya 

waktu yang digunakan dalam perhitungan gaji dan resiko salah bayar, salah hitung 

yang menyebabkan besarnya kerugian pada perusahaan dan keterlambatan gaji 

karena sistem yang lambat atau kurang efektif. Untuk itu diperlukan peranan 
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sistem informasi akuntansi dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal 

untuk perusahaan. 

Dengan adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan  

akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap 

tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para 

pemakai laporan keuangan lain. Sistem Akuntansi tersebut dapat digunakan oleh 

manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. 

Sehingga dapat mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan 

keuangan yang tepat (Nasution, A.S. 2009). 

Namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang memiliki sistem 

informasi penggajian dan pengupahan yang kurang baik, sehingga terdapat 

masalah yang sering terjadi dalam sistem penggajian dan pengupahan yaitu seperti 

belum adanya pengawasan (monitoring) di setiap unit masing-masing, tidak ada 

keterangan yang jelas di dalam dokumen, tidak adanya pemisahan tugas dan 

tanggung jawab. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Irmawati (2015) yang meneliti 

tentang “evaluasi sistem informasi akuntansi untuk efektivitas penggajian 

karyawan studi kasus pada RS Muji Rahayu Surabaya” dari hasil penelitian yang 

dilakukan menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian belum 

berjalan dengan efektif meskipun input penggajian sudah terdapat dokumen akan 

tetapi proses pengawasan belum dilakukan pada setiap bagian unit msing-masing. 

Untuk proses penggajian sudah membentuk jaringan prosedur untuk memproses 

penggajian karyawan tetapi masih adanya perangkapan tugas antara fungsi 

https://sanoesi.wordpress.com/wiki/Akuntan
https://sanoesi.wordpress.com/wiki/Manajemen
https://sanoesi.wordpress.com/wiki/Saham
https://sanoesi.wordpress.com/w/index.php
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pencatatan waktu dan fungsi pembuatan daftar gaji karyawan yang dilakukan oleh 

satu penanggung jawab yaitu pada Kasubag Akuntansi dan Pajak. Output yang 

dihasilkan sesuai apa yang dibutuhkan untuk sistem informasi akuntansi 

penggajian. 

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan Pembayaran Jasa 

Pelayanan Medis yang ada pada Rumah Sakit Aisyiyah Malang masih terdapat 

kelemahan yaitu dokumen input gaji pada pemotongan keterlambatan atau absensi 

karyawan masih kurang lengkap keterangannya untuk karyawan yang tidak masuk 

kerja, tidak terteranya fungsi IT dalam struktur organisasi dimana dalam 

wawancara fungsi pencatatan waktu dilakukan oleh Bagian IT dan tidak adanya 

slip pembayaran jasa pelayanan medis yang digunakan sebagai bukti tertulis 

mengenai catatan pembayaran jasa medis. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menulis judul            

“ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN KARYAWAN (Studi Kasus Pada Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan pada Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada       

Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sudah efektif ? 
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C. Tujuan Masalah 

1. Untuk menggambarkan dan mengidentifikasi sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan yang diterapkan pada Rumah Sakit Islam 

Aisyiyah Malang. 

2. Untuk menilai apakah sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan pada Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang sudah efektif. 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian di Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang istilah pengupahan 

adalah pembayaran Jasa Pelayanan Medis. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Rumah 

Sakit Islam Aisyiyah Malang dan sebagai bahan acuan untuk 

pengambilan kebijakan berkaitan dengan sistem penggajian dan 

pengupahan. 

2. Bagi Peneliti 

      Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dibangku kuliah. 

 


