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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan dalam suatu perusahaan memiliki kedudukan yang sangat penting 

dan keberadaanya diperlukan sebagai penggerak operasional perusahaan (Sugiharto 

dkk, 2014). Sehingga sumber daya manusia atau karyawan tersebut diharapkan 

dapat bekerja secara optimal untuk dapat membawa perusahaan tersebut mencapai 

tujuaanya serta membawa perusahan ke arah kualitas yang lebih baik. Sebagai 

imbalan kepada karyawan karena telah bekerja maka perusahaan memberikan gaji 

atau upah. Gaji atau upah merupakan salah satu bentuk kompensasi atau tanda 

terimakasih terhadap karyawan sehingga karyawan merasa puas dengan 

pekerjaanya serta tidak menutup kemungkinan sebagai salah satu motivasi bagi 

karyawan untuk meningkatkan etos kerja dan  kualitas kerjanya. Dengan gaji atau 

upah, karyawan akan terdorong untuk memaksimalkan kerja sesuai dengan 

kempuannya. Menurut Triwipeni (2010), gaji diterima oleh seorang manajer atau 

karyawan administratif atas penyerahan jasanya, terutama balas jasa bagi para 

profesional yang menerima uang dalam jumlah yang tetap berdasarkan tarif 

bulanan. Sedangkan upah diterima oleh buruh atau karyawan operasional atas 

penyerahan jasanya yang dihitung berdasarkan tarif upah perjam atau harian.  

Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak terlalu memperhatikan 

pentingnya sistem informasi akuntansi pada penggajian dan pengupahan yang 

dampaknya dapat menyebabkan berbagai permasalahan misalnya kerugian dan 
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kesalahpahaman antara perusahan dengan karyawan. Padahal perusahaan harus 

dapat mempertahankan kalangsungan hidup perusahaan (going concern) sehingga 

perusahaan perlu menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik (Rahmadhani, 

2015). Kerugian yang diterima perusahaan yakni perusahaan akan mengeluarkan 

biaya gaji dan upah dengan jumlah yang  terlalu besar tidak sebanding dengan 

waktu maupun kinerja karyawan. Karyawan juga dapat dirugikan dengan kesalahan 

yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penetapan, perhitungan, dan 

pemberian gaji yang hasilnya dianggap tidak sesuai atau tidak sepadan dengan 

kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai kepada perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Agrianto dkk (2014) menyatakan bahwa, banyak permasalahan 

yang sering terjadi dalam pemberian gaji, salah satunya adalah penyalahgunaan 

oleh pihak tertentu sehingga muncul kecurangan dan penyelewengan yang 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu diperlukan penerapan 

sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan yang 

mempunyai tujuan untuk mengatur segala transaksi dan kegiatan yang berubungan 

dengan gaji dan upah. 

Menurut Mardi (2014:4), sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan 

yang terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang 

diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti 

bagi pihak yang membutuhkannya. Romney & Steinbart (2013:10) 

mengungkapkan pengertian SIA sebagai suatu sistem yang mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi 

pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi, data, 
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perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan 

ukuran keamanan. Mulyadi (2016:340)  mengungkapkan bahwa, sistem akuntansi 

penggajian digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sistem 

akuntansi pengupahan digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. 

Triwipeni (2010), dalam penelitianya yang dilakukan di pabrik gula Kebon 

Agung Malang yang terletak di desa Kebon Agung, kecamatan Pakisaji, Kabupaten 

Malang mengungkapkan bahwa sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

karyawan di PG. Kebon Agung belum berfungsi dengan baik sehingga diperlukan 

peningkatan pengendalian intern terutama dalam siklus penggajian dan 

pengupahan. Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan dikarenakan tidak 

adanya unit atau bagian yang melakukan pemeriksaan, adanya perangkapan tugas 

pada bagian personalia, dan kurangnya pengawasan terhadap jam masuk serta jam 

lembur karyawan yang secara langsung dapat mempengaruhi besarnya gaji dan 

upah. Sugiharto, dkk (2014) dalam penelitianya yang dilakukan pada PT. Karya 

Murni Indah menyatakan bahwa terdapat perangkapan pekerjaan, pencatatan 

kehadiran karyawan yang manual yang memberikan peluang kesalahan dalam 

perhitungan prestasi kinerja karyawan, perhitungan gaji bonus serta lembur masih 

mengandalkan kepercayaan pribadi dan belum berdasarkan jumlah kehadiran 

karyawan sehingga menimbulkan manipulasi dalam perhitungan tersebut. Agrianto 

dkk (2014) dalam penelitiannya yang dilakukan pada PT. Duta Paper Prigen 

Pasuruan menyatakan bahwa dokumen yang digunakan adalah kartu jam kerja, 
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daftar hadir karyawan, daftar kerja lembur, daftar gaji/upah, rekap daftar gaji/upah, 

bukti kas keluar, slip gaji/upah, slip perhitungan lembur, serta fungsi yang terkait 

antara lain security, supervisor, personalia, accounting & finance, dan factory 

manager, namun pada struktur organisasi masih ada sedikit kelemahan yaitu pada 

security yang terlibat juga dalam proses sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan belum dimasukan dalam struktur organisasi. Rahmadani (2015) dalam 

penelitiannya yang dilakukan pada perusahaan Shuttlecock Nasional Malang 

menyatakan bahwa terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh fungsi keuangan 

dan fungsi akuntansi dan pada perusahaan tidak ada bagian yang menangani fungsi 

penggajian, perusahaan belum membuat Standart Operating Procedure serta 

kebijakan manajemen pada siklus penggajian dan pengupahan, laporan yang 

dihasilkan perusahaan pada siklus penggajian dinilai belum cukup. 

PT. Berrens Asia Menca merupakan perusahaan nasional yang bergerak di 

bidang persewaan alat-alat berat, pengadaan barang, dan pengerjaaan sipil. 

Perusahaan tesebut mempunyai kantor pusat di Jalan Maritim Krajan Sumber 

Anyar RT 024 Rw 007 Paiton – Probolinggo Jawa Timur. Perusahaan tersebut 

merupakan salah satu subcont yang cukup besar andilnya untuk mega proyek 

pengeboran minyak EXXON Mobile Cepu LTD, Bojonegoro; TRIPATRA -  

Samsung Consortium; SRI PROJECT 3 Cilegon; dan PT SSP – Gas Processing 

Plant Randublatung -  Blora. Walaupun dengan pengalaman kinerja perusahaan 

yang cukup banyak tersebut, namun PT. Berrens Asia Menca masih mempunyai 

kendala dalam sistem penggajian dan pengupahan. Dalam operasionalnya, 

perusahaan tersebut menerapkan azas kepercayaan terhadap karyawan tetapnya 
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sehingga hal tersebut dapat memunculkan peluang bagi karyawan tetap untuk 

melakukan penyelewengan contohnya dalam jam kehadiran maupun jam kerja. 

Untuk permasalahan karyawan tidak tetap diantaranya terdapat pada absensi 

karyawan yang menggunakan kartu jam hadir yang diisi sendiri yang berpeluang 

sebagai sumber kecurangan bagi karyawan ditambah tidak ada pengawasan dari 

supervisor selaku pengawas ketika proses absensi. Perusahaan berharap kinerja 

karyawan sebanding dengan biaya gaji dan upah yang dikeluarkan namun yang 

terjadi sebaliknya terdapat hal kecurangan yang dilakukan oleh karyawan yang 

tentunya merugikan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis dan mengetahui 

seberapa baik penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan 

dalam perusahaan tersebut, serta penulis akan memberikan saran terkait sistem 

informasi akuntansi yang sedang diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan serta memperbaiki kualitas perusahaan. Adapun judul yang 

dipilih adalah “Ananlisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan 

pada PT Berrens Asia Menca.”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang 

dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang 

diterapkan oleh PT Berrens Asia Menca? 

2. Apa solusi yang tepat bagi permasalahan yang terjadi pada sistem informasi 

akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan oleh PT Berrens Asia 

Menca  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan 

yang diterapkan oleh PT Berrens Asia Menca. 

2. Untuk membuat dan mengkaji solusi yang tepat bagi permasalahan yang terjadi 

pada sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan 

oleh PT Berrens Asia Menca . 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Berrens Asia Menca yaitu dapat 

memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan dengan melihat dan mempertimbangkan solusi yang diberikan oleh 

penulis. Manfaat bagi pembaca, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
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untuk menambah referensi dalam melakukan penelitian berikutnya terutama yang 

berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. 


