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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi 

yang diperlukan oleh berbagai pihak dan digunakan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan (Baridwan, 2002: 3). Agar sistem informasi akuntansi 

dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dan berbagai pihak eksternal 

perusahaan, maka diperlukan suatu sistem pengolah data akuntansi perusahaan 

yang efektif dan efisien. Sistem pengolah data yang dilakukan secara efektif dan 

efisien akan menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sehingga, 

dapat meningkatkan dalam membantu pengambilan keputusan. 

Pada jaman teknologi yang semakin maju dan berkembang saat ini, teknologi 

memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena dapat 

mempengaruhi kelancaran bisnis perusahaan. Dengan adanya perubahan 

teknologi secara otomotis, keunggulan kompetitif akan meningkat. Sehingga, 

pada waktu tertentu sebagian besar perusahaan akan melakukan pengembangan 

atau bahkan mungkin mengganti sistem informasinya untuk mengikuti perubahan 

teknologi yang terjadi. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan akan informasi yang lebih efektif, dan efisien. 

Sistem penggajian dan pengupahan pada suatu perusahaan merupakan salah 

satu masalah penting. Masalah yang biasa terjadi dalam pengelolaan gaji dan 

upah diantaranya seperti, kesalahan dalam melakukan pencatatan waktu hadir, 

kesalahan dalam melakukan perhitungan gaji dan upah, arsip data yang tidak 
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terintegrasi dengan proses penggajian dan pengupahan. Dari timbulnya beberapa 

masalah tersebut akan berdampak terhadap motivasi karyawan dan besarnya 

kerugian perusahaan. Sehingga perusahaan memerlukan sistem informasi 

akuntansi penggajian dan pengupahan yang didesain dan diimplementasikan 

dengan baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar dapat menghasilkan 

informasi yang efektif dan efisien 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan beberapa masalah diatas salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2015) pada PT. Aditya 

Buana Inter Sungailiat Bangka. Perusahaan tersebut bergerak dibidang 

pertambangan batu granit yang mempekerjakan cukup banyak karyawan. Akan 

tetapi, dalam melakukan pengolahan data yang berhubungan dengan penggajian 

karyawan masih menggunakan sistem manual. Sehingga dalam proses 

perhitungan gaji kurang efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk mengolah data penggajian. Selain itu, tidak adanya media 

penyimpanan yang cukup besar dan kurangn terjaminnya keamanan data 

menyebabkan seringnya terjadi data penggajian yang terselip. 

CV. Wisanggeni merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa. Kegiatan sehari-hari perusahaan adalah menyediakan jasa konstruksi. Dalam 

mengolah data penggajian dan pengupahannya, CV. Wisanggeni masih 

menerapkan sistem secara manual. Selama menggunkakan sistem manual, CV. 

Wisanggeni sering kali mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut tidak lain 

disebabkan karena adanya kesalahan dalam melakukan pencatatan waktu hadir, 

dan kesalahan dalam melakukan perhitungan gaji dan upah. Akibat dari timbulnya 
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beberapa kendala tersebut, butuh banyak waktu untuk melakukan perhitungan gaji 

dan upah mengingat banyaknya pekerja yang bekerja di CV. Wisanggeni. Selain 

itu, gaji dan upah yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang 

seharusnya diterima oleh pekerja karena adanya kesalahan dalam melakukan 

pencatatan waktu hadir dan kesalahan dalam melakukan perhitungan gaji dan 

upah.. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap sistem penggajian dan pengupahan yang 

diterapkan pada CV. Wisanggeni. Selain itu, peneliti juga berusaha memberikan 

masukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atas sistem penggajian dan 

pengupahan yang diterapkan dengan melakukan perbaikan sistem manual menjadi 

sistem berbasis komputer. Dari hasil perbaikan sistem tersebut diharapkan dapat 

membantu CV. Wisanggeni dalam memproses pengolahan data penggajian 

karyawan dengan cepat, tepat dan akurat. Adapun judul yang dipilih adalah: 

“Analisis dan Desain Sistem Informasi Akuntansi atas Fungsi Penggajian 

dan Pengupahan Berbasis Komputer Pada CV. Wisanggeni.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan sistem penggajian dan pengupahan yang ada pada 

CV. Wisanggeni? 

2. Bagaimanakah perancangan sistem dan prosedur atas penggajian dan 

pengupahan dari sistem manual menjadi sistem yang berbasis komputer pada 

CV. Wisanggeni? 
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penerapan sistem penggajian dan pengupahan yang

diterapkan pada CV. Wisanggeni

2. Untuk merancang sistem penggajian dan pengupahan dari sistem manual

menjadi basis komputer  pada CV. Wisanggeni

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi

tentang sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dan dapat

digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dengan

penelitian yang sejenis

2. Dapat memberikan solusi atau masukan terhadap pemecahan masalah yang

berkaitan dengan masalah sistem penggajian pengupahan yang diterapkan

pada CV. Wisanggeni.


