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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya utama bagi perusahaan adalah karyawan yang bekerja 

didalam perusahaan tersebut. Perusahaan wajib memberikan apresiasi atas 

hasil kerja yang telah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, apresiasi 

ini dapat diberikan dalam bentuk gaji (Herdianto, 2015). Gaji didefinisikan 

sebagai pemberian atas prestasi kerja yang telah dicapai dari suatu usaha 

tenaga kerja (Tampi dan Tinangon, 2015). Sedangkan sistem akuntansi 

penggajian merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional 

pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam 

mengelola pegawai. Bagian penggajian mempunyai peran yang sangat 

penting, hal ini dikarenakan bagian penggajian menyangkut kelangsungan 

perusahaan. Untuk mengatasi penyelewengan penggajian dan agar proses 

penggajian berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu sistem akuntansi 

penggajian yang baik dan adil (Romney, 2015). 

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan gaji dan upah 

adalah adanya perhitungan baik jam kerja maupun tarif upah, memasukkan 

karyawan fiktif, pemotongan gaji yang salah dan pembayaran gaji yang salah 

berakibat perusahaan akan mengalami kerugian dan bagi karyawan dapat 

berakibat penurunan pangkat dan mutasi atau pemecatan (Hall, 2001). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa fungsi didalam 

perusahaan sudah efektif karena telah memiliki prosedur-prosedur yang 

cukup baik. Namun tak jarang terdapat prosedur penggajian dan pengupahan 



2 
 

 

yang belum berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi 

yang belum memenuhi unsur-unsur penggajian dan pengupahan yaitu seperti 

kurangnya pengawasan dari manajemen perusahaan (Jermias, 2016), tidak 

ada pengawasan mengenai proses pengisian absensi karyawan (Indrawan et 

al., 2017), terjadi perangkapan fungsi pada bagian keuangan (Kudmas, 2017), 

terjadi perangkapan fungsi pada bagian keuangan (Fibriyanti, 2017), tidak 

terdapat bagian akuntansi untuk mencatat kewajiban yang berhubungan 

dengan pembayaran gaji karyawan (Faishol, 2017). 

Penelitian ini berfokus pada PT. Selecta, dimana masih terdapat 

beberapa permasalahan dalam prosedur penggajian. Permasalahan yang 

pertama yaitu adanya perangkapan tugas pada bagian personalia, dimana 

bagian personalia bertugas untuk merekap daftar hadir dan disisi lain juga 

bertugas membuat daftar gaji. Kedua terkait dengan mutu karyawan, dimana 

terdapat kelemahan dalam pembagian wewenang yang kurang sesuai dengan 

tingkat pendidikannya. Ketiga, dalam praktik yang sehat pada PT. Selecta 

masih terdapat kekurangan yaitu tidak tertera nomor urut cetak pada formulir 

sehingga akan terjadi kesulitan dalam melakukan pencarian arsip. Keempat, 

tidak ada otorisasi pada slip gaji karyawan. 

Agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan baik maka harus 

menerapkan unsur sistem penggajian yang sesuai. PT. Selecta merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis pariwisata dan merupakan 

perusahaan pariwisata tertua di kota Batu. Sehingga masalah gaji merupakan 

salah satu aspek yang berarti untuk karyawan maupun perusahaan. 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian pada PT. Selecta? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian pada PT. Selecta sudah 

efektif? 

C.  Tujuan 

Untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi 

pada prosedur penggajian yang telah diterapkan pada PT. Selecta. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penerapan sistem informasi akuntansi pada prosedur penggajian 

diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

yang lain dalam perancangan sistem akuntansi penggajian, serta dapat 

digunakan dan diterapkan pada perusahaan dalam meningkatkan sistem 

akuntansi penggajian yang lebih efektif dan efisien. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan mengenai sistem informasi akuntansi penggajian. 

 


