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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup aktivitas 

perusahaan. Karyawan memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus mampu 

memotivasi  karyawannya agar mereka dapat dengan maksimal menunjang 

aktivitas perusahaan. Sebagai balas jasa atas kontribusi yang diberikan 

karyawan kepada perusahaan, maka karyawan berhak untuk mendapatkan 

kompensasi. 

Kompensasi yang diberikan perusahan kepada karyawan pada 

umumnya berupa gaji dan upah. Menurut Mulyadi (2016:309), gaji 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, 

sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah 

satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.  

Gaji dan upah merupakan suatu pengeluaran terbesar bagi perusahaan. 

Gaji dan upah termasuk biaya yang dikeluarkan perusahaan yang 

memerlukan ketelitian dalam perhitungan, pencatatan dan pembayaran,  

sehingga memerlukan sistem akuntansi yang memadai, sistem akuntansi yang 
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memadai akan berdampak pada pengendalian internal yang baik  sehingga 

tujuan pengendalian internal perusahaan bisa tercapai. Sistem akuntansi dan 

pengendalian internal merupakan dua unsur yang saling berkaitan, karena 

suatu bagian akan terkontrol oleh bagian lain melalui laporan yang sampai 

kepada pihak manajemen, sedangkan pengendalian internal berperan dalam 

menjaga kekayaan perusahaan dan mengendalikan keakuratan data akuntansi 

yang digunakan. 

Menurut Mulyadi (2016:3), sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, 

catatan, dan laporan yang diorganisir untuk menyedikan sebuah informasi 

keuangan bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem 

akuntansi meliputi dokumen-dokumen, fungsi bagian, catatan akuntansi, dan 

jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah 

karyawan dan pembayarannya. Sistem akuntansi penggajian digunakan untuk 

melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan gaji bagi karyawan 

yang dibayar tetap bulanan. Sistem akuntansi pengupahan digunakan untuk 

melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan upah bagi karyawan 

yang dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk 

yang dihasilkan. 

Widjajanto (2001:18) mengemukakan bahwa pengendalian internal 

bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva 

perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, dan pencurian yang dilakukan 

oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Selain itu 
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pengendalian internal juga dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik 

yang disengaja maupun tidak, sehingga memudahkan dalam prosedur audit.  

Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan seperti yang terjadi pada pembayaran untuk karyawan fiktif, 

pembayaran yang tidak diotorisasi dengan baik, perhitungan yang salah dan 

transaksi yang tidak diklasifikasikan dengan baik (Messier, 2014:13). Seperti 

yang terjadi pada PG Krebet Baru, dimana terdapat perangkapan tugas yang 

dilakukan oleh bagian Sumber Daya Manusia dan Umum dalam pembuatan 

Bukti Kas Keluar (BKK), serta desain dokumen pada slip gaji dan upah 

sudah out of date, terjadi keterlambatan penyerahan dokumen realisasi 

lembur yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji dan upah 

karyawan, hal ini menyebabkan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

yang diterapkan pada perusahaan tersebut belum menunjang pengendalian 

internal perusahaan secara maksimal (Herdianto, dkk, 2015).  

Selain itu, permasalahan yang terkait dengan sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan juga terdapat pada salah satu perusahaan plastik 

injection yaitu di CV Mustika Indah Kencana, dimana pada perusahaan 

tersebut masih ada beberapa kelemahan pada dokumen-dokumen sehingga 

dapat menyebabkan ketidak akuratan informasi dan kesalahan penggajian. 

Dokumen yang dimiliki masih belum lengkap sehingga tidak bisa 

menyimpan data dan tidak memberikan informasi yang memadai jika 

dibutuhkan serta masih sering terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji yang 

diberikan kepada karyawan. Selain itu juga masih ada pengerjaan tugas dan 
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tanggung jawab yang tidak sesuai dengan yang telah ditugaskan pada 

masing-masing bagian (Danke, 2012). 

Perusahaan yang mempunyai sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan yang baik akan lebih mudah bagi para pimpinan untuk 

melakukan penetapan besaran gaji dan upah karyawan yang layak, 

peghitungan dan pencatatan gaji dan upah yang benar sehingga dapat 

menghindari pemborosan, serta perusahaan akan lebih mudah dalam 

melakukan pengawasan sehingga informasi data yang diperoleh akurat untuk 

pengambilan keputusan.  

Atas dasar kajian penelitian di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

pada objek yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

dilakukan di perusahaan pengolahan ikan yaitu PT Enam Delapan Sembilan. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan ikan berupa pembekuan 

ikan (Cold Storage). Perusahaan memiliki tiga jenis karyawan, yaitu 

karyawan staf, tenaga kerja harian tetap, dan tenaga kerja harian lepas. 

Pemberian kompensasi yang dilakukan PT Enam Delapan Sembilan berbeda 

antara karyawan staf dengan tenaga kerja harian tetap dan tenaga kerja harian 

lepas, kompensasi yang diberikan kepada karyawan staf berupa gaji yang 

diberikan secara bulanan, dan tenaga kerja harian berupa upah yang diberikan 

secara mingguan. PT Enam Delapan Sembilan menerapkan sistem jam 

lembur karena jumlah volume produksi perusahaan menyesuaikan dengan 

banyaknya ikan yang didapat dari pemasok, jika pasokan ikan banyak maka 

tenaga kerja harian menambah jam kerjanya. Permasalahan mengenai gaji 
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dan upah pada PT Enam Delapan Sembilan merupakan salah satu aspek yang 

berarti, baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan sehingga membutuhkan 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang memadai. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan topik 

penelitian dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan (Studi Kasus pada PT Enam Delapan Sembilan)”  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan 

pada PT Enam Delapan Sembilan? 

2. Apakah sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang diterapkan 

pada PT Enam Delapan Sembilan sudah memadai? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan yang diterapkan pada PT Enam Delapan Sembilan. 

b. Untuk menganalisis sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

yang diterapakan pada PT Enam Delapan Sembilan.  
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2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkakan agar dapat memberi 

manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat sebagai referensi untuk melengkapi 

sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-

pihak yang mungkin membutuhkan informasi khususnya tentang 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.  

b. Manfaat Praktis

Mmemberikan manfaat bagi perusahaan sebagai bahan 

evaluasi dan masukan untuk kemajuan perusahaan, terutama dalam 

melaksanakan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang 

memadai sehingga pelaksanaan penggajian dan pengupahan lebih 

efektif. 


