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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin meningkatnya perkembangan sistem dari tahun ke tahun memicu 

para pengusaha-pengusaha untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi yang 

ada di perusahaan, salah satu perkembangan potensi yang ada di perusahaan 

adalah sistem informasi. Perkembangan sistem informasi telah menciptakan 

keunggulan dalam kompotitif usaha-usaha. Dengan sistem informasi yang baik 

perusahaan dapat meningkatkan penyediaan, pengelolaan, dan pelaporan 

keuangan secara efektif dan efesien, perkembangan sistem informasi juga dapat 

mengatasi permasalahan-permasalahan pada perusahaan dan membantu pihak 

manajemen dalam mengambil sebuah keputusan.  

Sebagai sebuah sistem, setiap perusahaan pasti menerima input di proses 

menjadi output, input suatu perusahaan dapat berupa sumber daya manusia, 

mesin, modal, sistem informasi, dan pasar. Hal yang penting perlu diperhatikan 

perusahaan adalah sistem informasi dan sumber daya manusia. Perusahaan harus 

mempunyai sistem informasi yang baik agar perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar dan kinerja perusahaan akan lebih efektif dan efesien sedangkan dari tenaga 

kerja berpengaruh besar dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Menurut 

Susanto (2013:72) Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan atau group 

dari sub sistem, bagian, komponen apapun baik phisik atau non phisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengelola 

data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi 
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keuangan. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mendukung 

fungsi penyediaan manajemen, pengambilan keputusan, kegiatan operasional 

perusahaan. 

Hubungan tenaga kerja akan berjalan lancar jika keinginan yang diharapkan 

perusahaan telah dilakukan dengan baik oleh karyawan perusahaan tersebut 

sehingga pembayaran gaji salah satu hal yang pantas diberikan kepada karyawan 

tersebut atas jasa yang dilakukan untuk perusahaan. Di dalam hal pembayaran gaji 

maka sangat perlu adanya sistem informasi akuntansi penggajian dalam 

keberlangsungan pembayaran gaji karyawan agar hal yang tidak diinginkan 

seperti manipulasi dan kesalahan pencatatan tidak akan terjadi. Menurut Mulyadi 

(2014:17) sistem informasi penggajian dirancang untuk menangani transaksi 

perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayaran, perancangan sistem 

penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjamin validasi, otoritas 

kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan ketepatan posting serta 

ikhtisar dari setiap transaksi penggajian dan pengupahan.  

Perusahaan-perusahaan telah banyak menerapkan sistem informasi 

akuntansi penggajian akan tetapi masih banyak sistem informasi akuntansi 

penggajian perusahaan-perusahaan yang belum efektif, terbukti dari penelitan 

terdahulu yang dilakukan oleh Maria (2006) tentang analisis sistem informasi 

penggajian pada PT Bank Buana Indah, Tbk. yang menjadi unsur penelitan telah 

memiliki sistem informasi akuntansi yang baik. Namun penulis menilai sistem 

yang ada masih belum dapat memberikan pengendalian yang baik bagi 

perusahaan. Adapun hal yang mendukung kesimpulan tersebut adalah tidak ada 

satu seksi pun yang bertanggung jawab dan wewenangnya saling tumpah tindih, 
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perusahaan masih mengabaikan pentingnya adanya seksi tersendiri yang mencatat 

waktu hadir dan mengabaikan perlunya pemisahan tugas antara fungsi yang 

mempunyai otoritasi atas file induk penggajian dengan fungsi yang terlibat dalam 

proses distribusi gaji. Kedua kekurangan ini mengakibatkan pengendalian intern 

perusahaan tidak maksimal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kudus dkk., (2015) tentang analisis sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian 

itern pada PT. Sun Star Motor Malang penulis menyimpulkan bahwa pada sistem 

penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian intern masih 

memiliki beberapa kekurangan yang perlu di perbaiki. Kekurangan yang 

dimaksud terdapat dokumen yang masih rancu atau tidak teratur, perangkapan 

fungsi terkait sistem penggajian dan upah tidak terdapatnya perputaran kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Qosidi dkk., (2010) tentang perancangan 

sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Gunung Putri Agranusa 

menyatakan bahwa kegiatan pencatatan kehadiran karyawan masih menggunakan 

pencatatan manual adapun untuk proses perincian data gaji karyawan dilakukan 

oleh bagian Administrasi dengan menggunakan Microsoft Exel 2003 yang belum 

terkomputerisasi dengan baik, dimana pembayarannya dilakukan oleh Bagian 

Keuangan Kegiatan. 

Penelitian kali ini peneliti ingin meneliti sistem informasi akuntansi 

penggajian pada PT. Multi Jayantara Abadi, Tanjung Harapan 1 Estate 

perkebunan bergerak di bidang pengelolahan kelapa sawit yang berada di 

kabupaten Paser, Kalimantan Timur. PT Multi Jayantara Abadi telah menerapkan 

sistem informasi akuntansi penggajian menggunakan sistem komputerisasi dan 
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manual akan tetapi yang peneliti menganalisis sistem informasi akuntansi 

penggajian pada PT Multi Jayantara Abadi belum efektif antara lain yang terkait 

dengan input, proses, dan output. 

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini peneliti ingin menganalisis 

sistem informasi penggajian yang diterapkan di PT Multi Jayantara Abadi sudah 

efektif,  maka dari itu peneliti mencoba untuk meniliti masalah tersebut dengan 

menerapkan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada PT 

Multi Jayantara Abadi, Tanjung Harapan 1 Estate Perkebunan JL. Abdurrahman 

No. 13 Desa Random, Kec.Tanjung Harapan, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan 

Timur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini menetapkan 

rumusan masalah seperti berikut : 

- Bagaimana analisis penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada

PT Multi Jayantara Abadi?

- Apakah sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Multi Jayantara

Abadi sudah efektif?

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya berfokus pada bagian tenaga kerja lapangan perkebunan 

kelapa sawit. 
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1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian : 

- menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Multi 

Jayantara Abadi. 

- Menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi penggajian 

pada PT Multi Jayantara Abadi. 

 

1.4.2 Manfaat penelitan : 

1. Teoritis :  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

konsep sistem informasi akuntansi terutama penggajian. 

2. Praktis : 

- Dapat di jadikan bahan pertimbangan perusahaan mengenai sistem 

informasi penggajian dalam mengambil sebuah keputusan 

- Dapat digunakan referensi untuk penelitan selanjutnya agar 

mahasiswa selanjutnya lebih mendalami tentang adanya permasalahan 

yang disampaikan dalam penelitian ini 

 

 


