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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan transaksi dunia bisnis di 

perusahaan, perusahaan tentunya memerlukan pengendalian internal. 

Pengendalian internal yang baik tentunya diikuti dengan pengeluaran biaya 

tambahan yang dikeluarkan (Hery, 2014:11). Pengendalian internal akan 

dijumpai pada perusahaan yang dikategorikan menengah ke atas (Hery, 

2014:11). Pegendalian internal merupakan seperangkat prosedur atau 

kebijakan yang diterapkan guna untuk melindungi aset perusahaan dari 

penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang andal dan akurat, dan 

memastikan bahwa kebijakan dan peraturan telah dipatuhi dan dijalankan 

dengan sebagaimana mestinya oleh karyawan (Hery, 2014:11). 

Perusahaan akan mencapai profit yang maksimal apabila perusahaan 

menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik dalam kegiatan 

operasionalnya (Hery, 2014:12). Tidak hanya operasionalnya saja tetapi 

finansial perusahaan juga akan lebih termonitor dengan baik (Hery, 2014:12). 

Efisiensi dan efektivitas merupakan hal yang menjadi sasaran dalam 

diterapkannya sistem pengendalian internal, karena jika pengendalian internal 

tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan inefisiensi 
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atau pemborosan sumber daya yang akan berakibat pada profit perusahaan 

(Hery, 2014:12). 

Menurut Hariandja (2002:243) gaji merupakan salah satu modal untuk 

meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja karena gaji adalah sebuah alat 

untuk memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, perusahaan harus melakukan 

perencanaan gaji dengan tepat. Menurut Hariandja (2002:245) gaji merupakan 

sebuah bentuk balas jasa yang berbentuk uang yang diberikan kepada 

karyawan sebagai sebuah konsekuensi sebagai seorang karyawan yang telah 

berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Gaji dibayarkan secara tetap 

kepada karyawan. Sedangkan upah diberikan kepada pegawai tertentu.  

Masih banyak perusahaan yang sistem pengendalian internal pada 

penggajian dan penguahannya kurang baik. Hal ini terbukti dari hasil penelitian 

terdahulu, yaitu permasalahan yang sama terjadi yaitu adanya dokumen yang 

kurang jelas identitasnya dan tidak lengkap mengakibatkan ketidakakuratan 

informasi yang diberikan sehingga beresiko terjadinya kesalahan penggajian 

(Agrianto, dkk. 2014;Danke 2012). Permasalahan yang sama juga pada tidak 

adanya staf khusus untuk pemeriksaan internal guna untuk mengawasi 

operasional perusahaan agar sesuai dengan sistem pengendalian internal 

(Agrianto, dkk. 2014;Danke 2012). Penelitian Maharani (2015) permasalahan 

yang timbul yaitu absensi menggunakan facescan namun penggunaannya tidak 

dimaksimalkan, hasil cetak dokumen facescan hanya digunakan untuk 

karyawan kampanye sedangkan karyawan tetap dan harian lepas masih 

menggunakan dokumen manual yang diisi oleh mandor perusahaan meskipun 
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pada pelaksanaannya mesin facescan ini digunakan oleh seluruh karyawan. 

Pada penelitian Maharani (2015) dan Jiwandono, dkk. (2017) terdapat 

permasalahan yang sama juga yaitu adanya perangkapan fungsi. Adanya 

permasalahan-permasalahan yang terdapat pada penelitian terdahulu, peneliti 

ingin melakukan penelitian yang sama namun dengan objek yang berbeda. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pegendalian internal untuk 

pengupahan pada PR. UD. Putra Bintang Timur. 

PR. UD. Putra Bintang Timur adalah perusahaan manufaktur yang 

memproduksi rokok dengan nama produknya Rokok SIN. PR. UD. Putra 

Bintang Timur merupakan satu-satunya produsen rokok terapi yang didirikan 

oleh KH. R. Abdul Malik pada tahun 2005. Lokasi PR. UD. Putra Bintang 

Timur terletak di Jl. Imam Bonjol RT. 004 RW. 008 Desa Ardimulyo, Kec. 

Singosari, Kab. Malang (PR. UD. Putra Bintang Timur, 2019). PR. UD. Putra 

Bintang Timur memiliki dua pabrik dengan total tenaga kerja yang dimiliki 

kurang lebih sebanyak 1200 tenaga kerja yang terdiri dari karyawan training, 

staff karyawan kontrak dan tetap serta karyawan borongan. Keanekaragaman 

jenis tenaga kerja tersebut mengakibatkan beragamnya metode penggajian dan 

pengupahan yang diterapkan pada perusahaan. 

Pengupahan yang menjadi masalah pada perusahaan yaitu terdapat 

perangkapan fungsi yaitu pembuat daftar gaji dan upah serta perhitungan upah 

dilakukan oleh dua fungsi sekaligus yaitu fungsi akuntansi dan keuangan, 

tentunya dalam hal ini masih belum ada pemisahan fungsi yang jelas. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:322) pada sistem akuntansi penggajian dan 
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pengupahan, fungsi yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar gaji dan 

upah serta perhitungan atas penghasilan karyawan adalah fungsi akuntansi. 

Sedangkan fungsi keuangan bertanggung jawab untuk penyimpanan dan 

pembayaran gaji dan upah karyawan. 

Masalah selanjutnya yang terjadi pada perusahaan yaitu surat perintah 

lembur tidak diotorisasi oleh direktur, hal ini akan menyebabkan bagian 

akuntansi tidak melakukan penambahan upah pada karyawan yang 

melaksanakan lembur karena surat lembur tidak akurat akibat tidak diotorisasi 

oleh direktur. Selain itu bukti kas keluar (payment voucher) untuk pembayaran 

gaji dan upah tidak bernomor urut cetak serta slip upah hanya ada rangkap satu. 

Slip upah hanya disimpan perusahaan sebagai arsip tidak diberikan kepada 

karyawan, sehingga dalam hal ini karyawan tidak tahu rincian upah yang 

mereka terima. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Sistem Pengendalian Internal untuk Pengupahan (Studi Kasus Pada 

PR. UD. Putra Bintang Timur)”. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pengupahan pada PR. 

UD. Putra Bintang Timur? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian internal atas 

pengupahan serta mengkaji lebih dalam penerapan sistem pengendalian 

internal pada PR. UD. Putra Bintang Timur berdasarkan unsur-unsur 

sistem pengendalian internal. 

2. Manfaat Penelitian 

a Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur dan sebagai 

bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang 

berkepentingan mengenai sistem pengendalian internal pada 

pengupahan. 

b Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya 

pada sistem pengupahannya. 


