
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI 

DASAR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SISTEM PENGENDALIAN 

DAN PENGUPAHAN (STUDI KASUS: PT.EUREEKA GREAT NUSANTARA) 

A. Latar Belakang

Kegiatan operasional dalam perusahaan tidak akan bisa lepas dari peran 

sumber daya manusia yang ada diperusahaan . Mengingat di dalam perusahaan 

sumber daya manusia sangatlah penting dan memiliki pengaruh paling besar dalam 

keberhasilan perusahaan dalam segala kegiatan atau aktifitas operasional 

perusahaan, maka selayaknya perusahaan memberikan apa yang menjadi hak bagi 

para karyawan perusahaan. Besarnya gaji dan upah yang didapatkan harus 

diselaraskan dengan skill, kecakapan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan 

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Banyak perusahaan yang telah 

menerapkan sistem pengendalian melalui peranan audit internal tetapi masih belum 

optimal terbukti dengan banyaknya ketidaksesuaian upah dan gaji  yang diterima 

oleh karyawan hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena 

lemahnya pengawasan internal yang terjadi di perusahaan, hal ini juga bisa 

mengakibatkan menurunnya motivasi karyawan bahkan bisa mengakibatkan 

adanya aksi demo dan mogok kerja yang dapat berakibat fatal dan menyebabkan 

kerugian besar bagi perusahaan, lemahnya pengawasan juga akan mengakibatkan 

muncul kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan, penggelapan dana dan 

manipulasi data dalam perhitungan dan pendistribusian gaji. Untuk itu 

diperlukannya peranan audit internal atau SPI  yang efektif dan efisien dalam 

menilai dan mengawasi setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan dalam upaya 

mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. 

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan  oleh Novia Damayanti et 

al.(2015); Silviansyah et al. (2015) ; Sulung Yogy Hardhanto et al. (2015) terhadap 

beberapa perusahaan baik manufaktur maupun non manufaktur. Dari beberapa hasil 
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penelitian yang dilakukan terhadap beberapa perusahan yang diteliti diketahui 

bahwa perusahaan telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian dalam hal 

penggajian dan pengupahan, namun dari hasil penelitian yang dilakukan secara 

umum dapat diketahui masih  belum optimalnya peran dari audit internal masih ada 

kekurangan dan kelemahan pada sistem pengawasan dan pengendalian internal 

yang dilakukan sehingga menyebabkan kurang efektifnya peranan audit internal 

dalam sistem penggajian dan pengupahan. Kurang efektifnya peranan audit internal 

ini dapat ditandai dengan belum jelasnya pemisahan tugas dan tanggung jawab, 

lemahnya beberapa fungsi dalam aktifitas pencatatan waktu, pengawasan, sistem 

penggajian dan pengupahan masih belum efektif, kelemahan lainnya adalah adanya 

penyalah gunaan kekuasaan baik dilakukan oleh karyawan ataupun manajer dalam 

merekayasa dokumen untuk kepentingan individu ataupun golongan. 

PT.Eureeka Great Nusantara adalah salah satu perusahaan agrochemical 

yaitu perusahaan yang bekerja dalam industry pembuatan obat-obatan pertanian 

yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dan mulai mendapatkan izin produksi pada 

tahun 2010. Dengan visi menjadi perusahaan yang terkemuka di bidang 

agrochemical, dalam perannya memberikan solusi-solusi terbaik bagi petani dan 

ikut berpartisipasi dalam penyediaan pangan di Indonesia PT. Eureeka Great 

Nusantara memiliki banyak karyawan ada sekitar 55 karyawan dimana karyawan 

berasal dari lingkungan sekitar perusahaan dengan harapan menambah pemasukan 

warga sekitar dan mengurangi jumlah pengangguran. Karyawan juga mendapatkan 

beberapa tunjangan yang ditanggung perusahaan antara lain tunjangan bpjs kerja 

dan jaminan kesehatan. Banyaknya karyawan maka biaya gaji dan upah sangat 

besar untuk itu diperlukannya perhatian khusus dari pihak manajemen. 

Semakin besar suatu usaha maka akan semakin komplit pula aktivitas 

operasional dan membuat peluang kecurangan yang dilakukan pegawai menjadi 

lebih besar baik itu tidak mematuhi kebijakan yang berlaku dalan perusahaan 

ataupun tindakan yang bisa merugikan perusahaan (pencurian atau penggelapan ). 

Saw et al (2008) mengatakan bahwa ada beberapa jenis kecurangan yang mungkin 

terjadi dalam penggajian dan pengupahan yaitu : 1). mencantumkan penggunaan 

tenaga kerja bantuan tambahan fiktif dalam penggajian, 2). Meningkatkan tarif atau 



3 
 

jam kerja karyawan, 3).masih mencantumkan karyawan dalam daftar gaji meskipun 

telah melewati tanggal akhir masa kerja actual, 4) memalsukan penambahan daftar 

gaji , 5). Menahan upah yang belum diklaim. Karena itu  untuk mengurangi dan 

mencegah adanya tindakan kecurangan maka perusahaan harus membuat divisi 

khusus atau yang biasa dikenal sebgai audit internal yang membantu manajemen 

untuk menjaga pengendalian. 

Dalam setiap usaha akan ada masanya ketika karyawan akan bersinggungan 

atau berbeda pendapat dengan pihak manajemen. Dalam fenomena yang ditemukan 

di lapangan diketahui bahwa PT.Eureeka Great Nusantara pernah mengalami 

masalah antara pihak manajemen dengan karyawan karena terlambatnya 

pembayaran gaji dan adanya karyawan yang melakukan kecurangan sehingga harus 

diberikan sanksi berupa pemberian surat peringatan. PT.Eureeka Great Nusantara 

juga tidak pernah melakukan audit operasional selama beridirinya usaha karena 

PT.Eureeka menerapkan sistem kekeluargaan yang mengandalkan kepercayaan jadi 

pengendalian karyawan hanya sebatas pengendalian masuk dan pulang karyawan, 

ditemukan di lapangan perusahaan juga tidak memiliki CCTV untuk mengawasi 

segala kegiatan yang ada di perusahaan baik di dalam kantor maupun di tempat 

produksi sehingga memungkinkan semakin besarnya peluan kecurangan yang 

dilakukan karyawan. Pengawasan yang tidak ketat dapat menimbulkan kerugian 

terhadap perusahaan, kurangnya transparansi serta otoritasi pada slip pernyataan 

pembayaran gaji juga menggambarkan lemahnya pengendalian. Dalam PT Eureeka 

Great Nusantara juga belum jelas mengenai pembagian tugas serta tanggung jawab 

perbagian. 

Banyak perusahaan yang menyatakan bahwa tidak ada audit internal juga 

tidak apa-apa mereka hanya mengandalkan audit ekternal yang dianggap lebih 

independent dan professional. Pertanyaannya adalah : seberapa jauh audit eksternal 

bersedia dan mampu menelusuri berbagai detail root business problem  di bawah 

permukaan angka- angka laporan keuangan? Mengingat peran audit terhadap sistem 

penggajian dianggap memegang peranan penting karena dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang terjadi dalam sistem ini sehingga 

dapat diatasi dengan sesegera mungkin.  Hal ini tentu untuk menghindari terjadinya 
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salah saji terhadap laporan keuangan juga untuk menghindari adanya tindakan 

kecurangan seperti pembayaran gaji kepada karyawan fiktif atau kesalahan dalam 

penghitungan gaji bagi karyawan lembur. Oleh karena itu, pelaksanaan atas siklus 

penggajian dan pengupahan harus diawasi dan dievaluasi dengan baik agar dapat 

dilakukan perbaikan-perbaikan yang positif yang dapat mendorong perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan masalah  yang telah di 

gambarkan dalam penelitian terdahulu dan melihat peran seorang audit internal 

sangat penting maka hal ini mendorong mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Sistem Pengendalian Internal Sebagai Dasar 

Pelaksanaan Audit Internal Sistem Pengendalian Dan Pengupahan (Studi Kasus: 

Pt.Eureeka Great Nusantara)” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi 

perumusan masalah dalan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana fungsi sistem pengendalian internal (SPI) dalam penggajian dan 

pengupahan pada  PT.Eureeka Great Nusantara?  

2. Bagaimana pelaksanaan audit internal terhadap penggajian dan pengupahan 

pada PT.Eureeka Great Nusantara ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang 

menjadi perumusan tujuan dalan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan fungsi sistem pengendalian internal (SPI) dalam 

penggajian dan pengupahan pada  PT.Eureeka Great Nusantara 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan audit internal terhadap penggajian dan 

pengupahan pada PT.Eureeka Great Nusantara  

D. Manfaat Penelitian 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi peranan audit 

internal melalui  hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal 

dan referensi yang memadai bagi perusahaan dalam menjalankan 

pengendalian internal atas penggajian dan pengupahan, serta penelitian ini 

dilakukan agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat guna untuk 

mengembangkan sistem pengendalian internal khususnya dalam bidang 

penggajian dan pengupahan, penelitian ini juga diharapkan bisa 

memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai 

kebijakan penggajian dan pengupahan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menjadi rujukan, sumber 

informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berminat 

mempelajari serta menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan 

juga untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 




