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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakangMasalah 

Sistem pengendalian intern merupakan proses pemantauan yang 

memungkinkan manajemen mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dan 

bagaimanakah tindakan koreksinya jika pelaksanaan tidak sesuai dengan yang 

telah ditetapkan semula. Suatu sistem pengendalian intern dikatakan memadai jika 

dengan diterapkannya sistem tersebut semua tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Tujuan tersebut adalah pengamanan atau menjaga aktiva yang dimiliki, 

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menjamin adanya efisiensi 

dalam operasional serta menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari kebijakan 

yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem pengendalian 

intern mempunyai peranan yang penting sekali bagi perusahaan. 

Dengan adanya sistem akuntansi penggajian yang baik merupakan salah satu 

upaya dalam meningkatkan pengendalian intern perusahaan. Kaitan sistem 

akuntansi penggajian dengan pengendalian intern sangatlah tekait satu sama lain, 

karena suatu bagian akan terkontrol oleh bagian lain melalui laporan yang sampai 

kepada pihak manajemen, serta dengan adanya pengendalian intern akan 

terjaganya kekayaan milik perusahaan dengan baik dan keakuratan data akuntansi 

dapat terkendali guna dijadikan informasi bagi manajemen dalam mengelola 

persuhaannya, sehingga pembayaran gaji dapat berjalan sebagaimana mestinya 
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sesuai dengan prosedur yang sudah ada, serta sistem akuntansi yang baik nantinya 

akan dapat menghasilkan sistem pengendalian intern perusahaan yang efektif. 

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan 

pendukungnya, Menteri/pimpinan lembaga selaku penggunaanggaran/pengguna 

barang wajibmenyelenggarakan SistemPengendalian Intern dibidang 

pemerintahan masing-masing.  

Oleh karena itu, setiap entitas dalam pelaporan akuntansi keuangan negara 

wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan keandalan laporan 

keuangan dan kinerja. Penerapan sistem pengendalian intern dibutuhkan agar 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta menghasilkan 

pelaporan yang andal dan adanya ketaatan terhadap peraturan 

perundangundangan. Karena jika sistem pengendalian internal yang diterapkan di 

masing-masing organisasi sektor publik masih lemah, penyalahgunaan wewenang 

akan dengan begitu mudahnya dilakukan. 

Penelitianterdahulu mengenai penerapan sistem pengendalian internal 

terhadap penggajian telah dilakukan oleh Hidayat, Rahayu, dan Husaini (2013), 

Yenny (2012), Purdianto (2012). Hasil analisis penelitian Hidayat, Rahayu, dan 

Husaini (2013) menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas 

penggajian dan pengupahan belum berjalan dengan baik, dan penelitian Yenny 

(2012) menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas penggajian 

dan pengupahan belum memiliki sistem pengendalian intern yang baik. 
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Sedangkan penelitian Purdianto (2012) menjelaskan bahwa penerapan sistem 

pengendalian intern atas penggajian dan pengupahan sudah berjalan efektif dan 

sangat baik. 

Penelitian Turangan (2017), terhadap system pengendalian internal terhadap 

knerja dinas pekerjaan umum Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan bahwa system 

tersebut sudah terealisasi dengan efektif. Selainitu, penelitian yang dilakukan oleh 

Iqbal (2015), yang menganalisa sistem pengendalian internal terhadap penggajian 

dan pengupahan pada PT. Pupuk Iskandar Muda Krueng Geukueh Aceh Utara 

sudah sesuai dan efektif. 

Sehubungan dengan sistem penggajian dan pengupahan yang diterapkan 

dalam perusahaan yang berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi 

kemajuan dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Sama halnya pada Bidang 

Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh yang memiliki 

jumlah karyawan tetap dan honorer yang cukup banyak dan ini membuat lembaga 

harus lebih memperhatikan sumber daya yang ada khususnya masalah 

pembayaran gaji. Namun kenyataan dilapangan pada Bidang Sarana dan 

Prasarana Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh masih terjadi permasalahan 

dalam proses pembayaran gaji dan upah khususnya dalam hal  Bidang 

Kesekretariatan  yaituMekanisme kerja yang belum berjalan dengan baik, Masih 

lambannya penanganan administrasi Kurangnya pemahaman prosedur, metode 

dan teknik penyusunan laporan keuangan S.A.I.  Hal tersebut menimbulkan 

adanya keterlambatan pengajuan permohonan SP2D dari dinas-dinas terkait diluar 

batas waktu yang telah ditentukan, hal ini mengakibatkan penumpukan pekerjaan 
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sehingga sistem kerja yang telah ditetapkan tidak sesuai serta keterlambatan 

pencairan SP2D yang berpengaruh pada keterlambatan penerimaan gaji pegawai 

yang seharusnya masuk pada pagi hari tanggal 5 setiap bulan, gaji baru dapat 

diterima sore hari bahkan terjadi gaji baru diterima pegawai pada tanggal 6.  

Maka dari itu diperlukan adanya sistem pengendalian intern terhadap 

penggajian dan pengupahan yang baik untuk mengatasi kecurangan-kecurangan 

tersebut. Dengan pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang sesuai dengan 

kinerjanya akan mempengaruhi prestasi dan semangat kerja para karyawan, 

karena kinerja karyawan yang baik tentu akan berpengaruh positif terhadap 

bertambahnya nilai produktivitas perusahaan. Sehingga dengan adanya sistem 

pengendalian internal tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi pihak 

perusahaan maupun karyawan dan sistem penggajian dan pengupahan pada 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian: 

“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP 

PENGGAJIAN KARYAWAN PADA BIDANG SARANA DAN 

PRASARANA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA BANDA 

ACEH” 

1.2 RumusanMasalah 

Bagaimana system pengendalian internal terhadap penggajian karyawan pada 

Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh? 
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1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis system pengendalian internal terhadap penggajian karyawan pada 

Bidang Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Cipta Karya Banda Aceh. 

1.4 ManfaatPenelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dalam mengevaluasi sistem dan fungsi penggajian yang telah diterapkan. 

2. Bagi Penelitian Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahanstudi dan refrensi bagi 

akademika yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap system 

pengendalian internal terhadap penggajian. 
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