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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Setiap perusahaan baik perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur 

memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut perusahaan harus mengoptimalkan segala fungsi 

yang ada di perusahaan, salah satu fungsi yang sangat penting adalah 

manajemen. Manajemen sebagai salah satu fungsi yang penting di 

perusahaan harus bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif 

dan efisien. Manajemen memerlukan sistem pengendalian intern yang baik 

agar dapat mengarahkan dan  mengambil keputusan yang baik apabila ada 

pelanggaran atau penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. 

Sistem pengendalian inten merupakan alat untuk membantu dan 

menjamin ketelitian dan kebenaran data. Dengan sistem pengendalian 

internal yang baik dapat memajukan efisiensi dalam operasi kegiatan 

perusahaan serta dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 

Sistem pengendalian internal disini mencangkup sistem penggajian dan 

pengupahan, karena masalah gaji dan upah karyawan menyangkut 

kesejahteraan karyawan sehingga perlu diperhatikan. Karyawan merupakan 

aset yang diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Penggajian dan pengupahan merupakan bagian dari kompensasi yang 

paling besar yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada 

karyawannya. Bagi karyawan ini merupakan nilai hak dan prestasi mereka, 

juga sebagai motivasi dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan gaji dan 
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upah merupakan komponen biaya yang memiliki dampak besar dalam 

mempengaruhi laba sehingga harus terus menerus di awasi pengelolaannya 

(Arikpradan;2015). 

Fenomena yang sering terjadi saat ini masih banyak permasalahan di 

perusahaan yang menyangkut tentang pengupahan dan penggajian. Banyak 

para karyawan yang merasa gaji atau upahnya masih belum sesuai dengan 

yang seharusnya, baik itu kesalahan dalam pencatatan jam hadir dan hasil 

pekerjaan atau kelalaian yang dilakukan oleh bagian tertentu. Adapula 

seperti misal keterlambatan pembayaran gaji dan upah yang dilakukan 

perusahaan dikarenakan suatu sistem yang kurang baik. 

Dwiyana (2014), dalam penelitiannya tentang analisis sistem 

pengendalian internal pada fungsi penggajian dan pengupahan karyawan 

pada PT. Cakra Guna Cipta mengutarakan bahwa sistem pengendalian 

internal penggajian dan pengupahan pada perusahaan tersebut dikatakan 

belum efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa sistem pada 

perusahaan yang tidak sesuai dengan unsur SPI. 

Sebenarnya masih banyak perusahaan yang menerapkan perangkapan 

jabatan seperti misal pemilik perusahaan yang sekaligus menjabat sebagai 

bagian keuangan, penggunaan laporan keuangan yang masih dalam bentuk 

sangat sederhana, pembayaran gaji yang terlambat atau bahkan gaji atau 

upah yang diterima tidak sesuai. Berdasarkan uraian diatas maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas 

Fungsi Pengupahan dan Penggajian Pada  CV. Azka Bangun Karya”. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di utaraka diatas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah 

pelaksanaan sistem pengandalian intern pada fungsi pengupahan dan 

penggajian pada CV. Azka Bangun Karya sudah sesuai dengan unsur SPI? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penilitian adalah 

untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pada fungsi 

pengupahan dan penggajian pada CV. Azka Bangun Karya berdasarkan 

dengan unsur-unsur SPI. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

perusahaan untuk membenahi sistem pengupahan dan penggajian 

apabila masih belum sesuai dengan teori yang ada. 

1.4.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan 

serta informasi tambahan untuk menyusun penelitian selanjutnya. 

 




