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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Setiap negara mempunyai kesempatan yang baik untuk maju dan 

berkembang dengan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas.  

Dengan kualitas yang mereka miliki mereka pantas untuk direkrut sebagai 

tenaga kerja dalam suatu usaha dan mendapat gaji dan upah yang 

sepadan.Sistem penggajian  merupakan faktor yang penting untuk  mengatur 

tentang proses pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh tenaga kerjanya. 

Pembayaran gaji dan upah yang adil sesuai dengan kinerja dan prestasinya, 

maka akan berperanguh positif terhadap bertambahnya nilai dan produktivitas 

suatu  usaha. Pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan dengan prosedur yang 

telah ditetapkan akan mengakibatkan kekecewaan pada tenaga kerja yang 

tentunya akan menurunkan produktifitas tenaga kerja itu sendiri. Salah satu 

contohnya adalah adanya keterlambatan dalam pembayaran dan masalah lain 

yang ditimbulkan dari efek ketidaksesuaian dengan prosedur yangh telah 

ditetapkan. Oleh karenanya dibutuhkan sistem pengendalian intern yang 

sangat diperlukan untuk melakukan pengececkan terhadap sistem akuntansi 

penggajian.  

Sistem pengendalian internal ditujukan  untuk memberikan jaminan yang 

memadai agar kebijakan  manajemen dipatuhi oleh seluruh tenaga kerja 

terutama di instansi pemerintah.Sehingga dengan adanya sistem pengendalian 

intern tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada pihak tenaga kerja. 
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Menurut Mulyadi (2014: 163) sistem pengendalian internal meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen.Pengendalian intern yang baik mencakup adanya struktur 

organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, adanya 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya, adanya praktek  

yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap organisasi dan adanya 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya (Mulyadi, 2014, 

164). Namun kenyataannya banyak perusahaan yang sistem penggajiannya 

masih kurang baik dikarenakan lemahnya sistem pengendalian intern yang ada 

di instansi pemerintah/perusahaan. 

Penelitian yang terkait dengan pentingnya sistem pengendalian internal 

pada fungsi penggajian dan pengupahan telah dilakukan oleh  

Kurniawati(2009), sugijanto (2013), Andriani (2012), Purwanti (2009), 

Hidayat et al. (2013). Hasil Penelitian Kurniawati (2009) menjelaskan bahwa 

Sistem penggajian yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan 

Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sudah  sesuai dengan prosedur  yang ada 

yaitu dimulai dari prosedur pembayaran gaji, prosedur pembuatan daftar gaji, 

namun dalam  prosedur pencatatan daftar hadir tidak disertai waktu pulang 

atau meninggalkan tempat kerja. Penelitian sugijanto (2013) menjelaskan 

bahwa Sistem Pengendalian Intern dilihat dari sistem otorisasi dan  prosedur 
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pencatatan belum dijalankan dengan baik. penelitian Andriani (2012) 

menjelaskan bahwa perusahaan belum memiliki sistem pengendalian intern 

yang baik karena masih ada perangkapan jabatan pada bagian yang menerima, 

menyimpan dan mencatat pada struktur organisasi perusahaan,penelitian 

Purwanti (2009) menjelaskan bahwa alur sistem penggajiannya sudah baik 

dan dasar perhitungan gaji pegawai ditentukan oleh besarnya tingkat 

peringkat, yang dihitung berdasarkan  nilai unjuk kerja pegawai yang dinilai 

oleh masing-masing atasan  setiap tahun, dan penelitian Hidayat et al.(2013) 

memperoleh hasil bahwa penerapan pengendalian intern sudah cukup baik 

meskipun terdapat beberapa kelemahan.Atas dasar kajian penelitian terdahulu, 

perbedaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan penulis ada pada objek yang diteliti yaitu Unit Pelaksana Teknis 

Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (UPT PT dan HMT) Malang 

Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 

(UPT PT dan HMT) Malang merupakan bagian dari dinas peternakan jawa 

timur yang kegiatan utamanya adalah pembibitan termak kambing. Aktifitas- 

aktifitas yang dilakukan meliputi pengelolaan hijauan ternak, pengelolaan 

pakan ternak, pengelolaan ternak dan pengelolaan hasil ternak. 

Atas dasar uraian di atas, menilai pentingnya Sistem Penggajian dan 

Pengupahan Terkait dengan Pengendalian Internal dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Fungsi 
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Penggajian dan Pengupahan PadaUnit Pelaksana Teknis Pembibitan 

Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (UPT PT DAN HMT)Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  penjelasan dari  latarbelakang di atas, penulis merumuskan 

masalah yang ingin dikaji yaitu: 

“Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pada fungsi 

penggajian dan pengupahan padaUPT PT DAN HMT Malang?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah untuk 

menganalisis penerapan sistem pengendalian internal pada fungsi penggajian 

dan pengupahan padaUnit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan 

Makanan Ternak (UPT PT DAN HMT)  Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

penelitian dapat digunakan oleh: 

1. Bagi Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan 

Ternak (UPT PT dan HMT) Malang 

Penelitian  in idiharapkan dapat menjadi masukan dan sistem pengendalian 

internal pada fungsi penggajian dan pengupahan dapat dilaksanakan 
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dengan baik sehingga pembayaran gaji dan upah karyawan efektif dan 

efisien. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

perbandingan sekaligus salah satu sumber informasi dalam penyusunan 

penelitian selanjutnya. 

 


