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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemberian gaji dan upah karyawan perlu adanya ketepatan dalam 

pencatatan sampai pembayaran. Karena banyaknya permasalahan dalam 

penggajian dan pengupahan karyawan, seperti adanya double job (perangkapan 

tugas), manipulasi data gaji karyawan, kurangnya efektif pembayaran gaji, daftar 

hadir karyawan, minimnya sistem penggajian dan pengupahan yang digunakan 

KUD sehingga terjadi resiko yang dapat merugikan perusahaan.Dari beberapa 

permasalahan tersebut, maka perlu adanya sistem yang mengatur proses maupun 

prosedur mulai dari kehadiran sampai pembayaran gaji dan upah karyawan. 

Agrianto, dkk (2014:1) dalam jurnal yang berjudul ”Analisis Sistem 

Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas 

Pengendalian Internal Perusahaan” menyatakan bahwa perusahaan memang 

membutuhkan sistem akuntansi penggajian yang tersusun rapi dan teratur untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan di dalam melaksanakan tanggung jawab 

masing-masing, pemisahan tugas antar bagian atau fungsi yang terkait dapat 

menghindari persekongkolan dan penyelewengan.Sehingga akanlebih 

memudahkan bagi pimpinan KUD untuk menetapkan gaji dan upah karyawan. 

Karena sistem gaji dan upah yang baik dilihat dari catatan yang digunakan, 

prosedur gaji dan upah, sistem pengendalian, serta bagian-bagian yang terlibat. 

Sebab tidak semua karyawan terlibat pada sistem gaji dan upah, melainkan hanya 

bagian-bagian tertentu yang terlibat karena bersifat rahasia dan menghindari 

adanya resiko yang ditimbulkan serta menghindari adanya karyawan yang 

doublejob (perangkapan tugas). 

Dengan adanya sistem penggajian dan pengupahan kita dapat mengetahui 

kinerja karyawan, karena akan berpengaruh pada gaji yang didapat 
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karyawan.Karena gaji yang di berikan karyawan akan beda dengan karyawan 

yang jabatannya sama akan tetapi hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan 

jabatannya. Sistem penggajian juga dapat digunakan dengan adanya pengendalian 

untuk menghindari adanya penyalahgunaan jam kerja / daftar hadir, contoh : 

karyawan yang izin tetap melakukan tanda tangan dengan titip, dan ini dapat 

mempengaruhi sistem penggajian dan pengupahan pada karyawan.  

Muanas & Marlina (2013:27) menyatakan dalam jurnal yang berjudul 

“Penerapan Sistem Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Intern”. Dengan memperhatikan gaji, dapat merangsang karyawan untuk 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin dan akan 

mendorong untuk lebih giat dalam bekerja, terciptanya hubungan kerja yang 

aman, tenang dan harmonis. Besarnya gaji yang diperoleh dihitung berdasarkan 

jenjang pendapatan, prestasi kerja, masa kerja, atau ketentuan lain yang berlaku 

pada perusahaan (kebijakan perusahaan). Dan ini sangat berhubungan erat dengan 

kinerja karyawan.Menurut Baridwan (1999: 7) ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam menyunsun sistem akuntansi yaitu harus memenuhi 

prinsip cepat, aman dan murah. 

Di KUD “BATU” ada beberapa unit, sehingga dalam sistem gaji dan upah 

prosedurnya sama akan tetapi pendapatan yang didapatkan karyawan diperoleh 

dari kinerja pendapatan dari tiap unit. Untuk itu kitaperlu mengetahui 

permasalahan di setiap unit-unit dan untuk mengetahui pengeluaran perusahaan 

yang harus di berikan pada setiap karyawan. Karena dalam satu unit sistem 

penggajian dan pengupahan akan sama sesuai dengan standar UMR dari 

pemerintah Kota Batu dan dirapatkan dalam RAT, tetapi apabila salah satu unit 

pendapatannya lebih tinggi maka karyawan di unit tersebut akan menerima 

bonus.Rama dan Jones (2008:3) menyatakan bahwa kegunaan sistem informasi 

akuntansi itu adalah suatu subsistem dari sistem informasi manajemen (SIM) 

yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang 
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diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi. SIA menelusuri sejumlah 

besar informasi mengenai pesanan penjualan, penjualan dalam satuan unit dan 

mata uang, penagihan kas, pesanan pembelian, penerimaan barang, pembayaran, 

gaji, dan jam kerja. 

Koperasi Unit Desa (KUD) Batu didirikan secara resmi tahun 1978, pada 

tahun 2013 KUD “BATU” memiliki jumlah karyawan sebanyak 135 dan pada 

tahun 2014 jumlah karyawan sebanyak 134. KUD adalah Badan Usaha yang 

berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yakni KUD “BATU” Badan Hukum 

Nomor: 518 / 03 – PAD / 422.402 / 2004, tanggal: 1 Juli 2004. Berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Kdh.Tk.II Malang No.D.2075/K/1972 Tanggal: 20 Oktober 

1972 di kecamatan Batu didirikan sebuah lembaga perekonomian yang bernama 

Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Berdasarkan Inpres No.2 tahun 1978 tentang 

pembentukan Koperasi Unit Desa, maka pada tanggal 26 April 1978 BUUD 

Kecamatan Batu menyelenggarakan Rapat Anggota yang memutuskan 

mendirikan Koperasi Unit Desa dengan nama “BEBARENGAN ANGGAYUH 

TENTREM URIP” (BATU). Di KUD BATU ada 10 Unit yang dikelolah yaitu: 

Unit Sapi Perah, Unit Pengolahan Susu, Unit Pakan Ternak, Unit Lebah, Unit 

Simpan Pinjam, Unit Rumah Susu, Unit Resto, Unit Waserda, Unit Holtikultura, 

dan Unit Listrik (dalam buku profil KUD BATU). 

Dari permasalahan tersebut, maka KUD “BATU” memerlukan adanya 

sistem yang dapat mengelola data penggajian dan pengupahan, agar 

mempermudah proses gaji dan upah pada karyawan agar dapat meminimalisir 

permasalahan yang ada. Tujuan koperasi menerapkan sistem informasi akuntansi 

adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penggajian dan pengupahan pada  

karyawan yang double job (perangkapan tugas), prosedur gaji dan upah dan 

kinerja karyawan yang berhubungan erat dengan penggajian yang terdapat pada 

KUD “BATU”.  
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Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk  melakukan penelitian mengenai : 

“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN 

PENGUPAHAN DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) “BATU” KECAMATAN 

BATU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada 

(Koperasi Unit Desa) KUD “BATU”? 

 

1.3 Tujuan 

1. Dapat menganalisis efektif tidaknya sistem penggajian dan pengupahan pada 

KUD “BATU”. 

2. Untuk menganalisis adanya resiko pada sistem penggajian dan pengupahan. 

 

1.4 Manfaat  

1. Sebagai tambahan referensi untuk penelitian sistem penggajian dan 

pengupahan pada KUD “BATU”. 

2. Dengan adanya penelitian ini kita dapat membedakan bahwa sistem 

penggajian dan pengupahan antara teori dengan penerapan di instasi badan 

usaha sangat berbeda. 

3. Dengan adanya sistem penggajian dan pengupahan karyawan, kita dapat 

menilai bahwa gaji dan upah berpengaruh pada kinerja karyawan contohnya: 

dengan kita memberikan gaji yang layak pada karyawan atau pegawai, akan 

memberikan semangat motivasi yang dapat meningkatkan tujuan dari 

perusahaan dan gaji karyawan ditentukan dari kinerja yang telah dilakukan 

kepada perusahaan. 


