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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang 

memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi karena 

pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang dan 

jasa yang diberikan pelanggan (Romney & Steinbart, 2016) . Sumber daya 

utama bagi perusahaan adalah karyawan yang bekerja di dalam perusahaan 

tersebut (Herdianto, et al., 2015) . Perusahaan wajib memberikan apresiasi atau 

hasil kerja yang telah diberikan dalam bentuk gaji dan upah (Herdianto, et al., 

2015). Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya 

dibagi menjadi dua golongan yaitu gaji dan upah (Mulyadi, 2016).  

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan 

upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

pelaksana atau buruh (Mulyadi, 2016). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per 

bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah 

satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan (Mulyadi, 2016). 

Gaji termasuk biaya tenaga kerja yang merupakan unsur terbesar yang 

memerlukan ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan, serta 

pembayarannya (Agrianto, et al., 2014). Banyak permasalahan yang sering terjadi 

dalam pemberian gaji, salah satunya adalah penyalahgunaan oleh pihak tertentu 

sehingga muncul kecurangan dan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian 

pada perusahaan (Agrianto, et al., 2014). Untuk mempermudah di dalam 
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pemberian gaji yang sesuai dengan bidang kinerja karyawan maka perusahaan 

perlu adanya sistem akuntansi (Saraswati, et al., 2014).  

Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, 

peralatan, termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga 

pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didesain 

untuk mentranformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang 

dibutuhkan manajemen (Widjajanto, 2012). Sistem yang diperlukan oleh 

perusahaan berkaitan dengan penggajian dan pengupahan dirancang untuk 

menangani transaksi perhitungan gaji dan upah dan pembayarannya (Mulyadi, 

2016).  

Perusahaan memang membutuhkan sistem akuntansi penggajian yang 

tersusun rapi dan teratur untuk menghindari terjadinya penyimpangan di dalam 

melaksanakan tanggungjawab masing-masing pemisahan tugas antar bagian atau 

fungsi yang terkait dapat menghindari persekongkolan dan penyelewengan 

(Agrianto, et al., 2014). Dengan adanya sistem akuntansi penggajian yang baik 

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengendalian internal 

perusahaan (Agrianto, et al., 2014). Pengendalian internal adalah suatu sistem 

yang melingkupi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran 

yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dan 

berbagai arah (Mardi, 2012). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Retnaningtyas, et al., 2015), 

yang melakukan penelitian di Perusahaan Kacang Shanghai “Gangsar” Ngunut 

Tulungagung menghasilkan temuan bahwa fungsi yang terkait sistem dan 

penggajian dan pengupahan belum seluruhnya menjalankan tugas dengan baik 



3 
 

 

karena terjadi perangkapan tugas yang dilakukan bagian penggajian yakni sebagai 

pencatat waktu, perhitungan gaji, dan upah, dan sebagai juru bayar gaji karyawan. 

Dokumen yang digunakan kurang lengkap, tidak ada dokumen bukti penerimaan 

upah, sehingga tidak didistribusikan dengan baik. Sistem otorisasi belum seluruhnya 

menunjukkan tanda tangan pertanggungjawaban seluruh fungsi yang terkait.  

Selain itu, masalah yang terkait sistem penggajian dan pengupahan seperti 

yang terdapat di PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sidoarjo 

menyatakan bahwa sering terjadi kecurangan pada saat karyawan melakukan absen 

menggunakan clock card karena tidak adanya pengawasan pada saat proses absensi. 

Terjadi perangkapan fungsi pada bagian Administrasi Human Resource Development 

(HRD) mengenai pembuatan Bukti Kas Keluar dan pencatatan ke dalam Jurnal yang 

seharusnya dilakukan oleh bagian Accounting (Saraswati, et al., 2014). 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

masih terdapat kelemahan dalam penerapan sistem informasi akuntansi 

penggajian di suatu perusahaan. Permasalahan yang terjadi yaitu bahwa fungsi 

yang terkait sistem dan penggajian dan pengupahan belum seluruhnya 

menjalankan tugas dengan baik karena terjadi perangkapan tugas, dokumen yang 

digunakan kurang lengkap, tidak ada dokumen bukti penerimaan upah atau daftar 

penerima gaji yang menggunakan rekap absensi sehingga tidak didistribusikan 

dengan baik. Sistem otorisasi belum seluruhnya menunjukkan tanda tangan 

pertanggungjawaban seluruh fungsi yang terkait, tidak adanya otorisasi pada 

absensi karyawan dan penghitungan gaji dan upah  yang seharusnya diotorisasi 

oleh bagian personalia (Retnaningtyas, et al., 2015).  
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 Kemudian dari penelitian selanjunya menyatakan bahwa sering terjadi 

kecurangan pada saat karyawan melakukan absen menggunakan clock card dan 

terjadi perangkapan fungsi pada bagian Administrasi Human Resource 

Development (HRD) mengenai pembuatan Bukti Kas Keluar dan pencatatan ke 

dalam Jurnal yang seharusnya dilakukan oleh bagian Accounting (Saraswati, et 

al., 2014). Beberapa penelitian yang telah dijabarkan dilakukan pada objek yang 

berbeda namun permasalahan yang sering terjadi perangkapan fungsi dan otorisasi 

yang kurang jelas.  

Penelitian ini memilih obyek di PT Batu Bhumi Suryatama yang 

merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk sari apel 

dengan merek flamboyan. Pemberian gaji dilakukan secara langsung kepada 

karyawan, sedangkan penghitungan besarnya gaji untuk bagian produksi 

ditentukan berdasarkan jumlah produk yang mampu diproduksi oleh karyawan. 

Mengingat kelemahan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan 

yang ada dalam kegiatan usaha di PT Batu Bhumi Suryatama sebagian masih 

terdapat permasalahan. Pertama, pencatatan waktu hadir juga membuat daftar gaji 

dan upah. Dampaknya adalah kesalahan pPencatatan maupun penyalahgunaan 

wewenang sehingga akan berpotensi salah dan menyimpang. Kedua, perangkapan 

fungsi yang dilakukan manager personalia yaitu sebagai bagian yang merekap 

waktu kehadiran karyawan, dan pembuat daftar gaji. Ketiga, pada bagian 

administrasi juga adanya perangkapan tugas yaitu merekap daftar gaji dan upah, 

membuat bukti kas keluar, membuat jurnal umum, serta membuat slip gaji yang 

akan diberikan kepada karyawan.  
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Aspek legalitas otorisasi masih belum sempurna karena pelaporan penggajian 

dan pengupahan tidak terdapat otorisasi sehingga pimpinan harus mengetahui tentang 

pelaporan. Dokumen yang digunakan perusahaan masih belum lengkap dan masih 

belum sesuai dengan standart dimana masih ditemui beberapa dokumen yang belum 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Catatan akuntansi sistem penggajian dan 

pengupahan pada PT Batu Bhumi Suryatama sudah dilakukan teteapi masih belum 

lengkap seperti kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan kartu penghasilan 

karyawan. Selain itu, tidak ada staff accounting khusus yang mengerjakannya, sehingga 

verifikasi daftar gaji dan upah masih kurang sesuai.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memandang pentingnya 

penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dapat 

menunjang kelancaran aktivitas suatu perusahaan. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan pada PT Batu Bhumi Suryatama”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian 

dan pengupahan karyawan pada PT Batu Bhumi Suryatama ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan 

sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan pada PT. Batu 

Bhumi Suryatama. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagi bahan kajian  dan 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT. Batu Bhumi 

Suryatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada perusahaan 

dalam hal menganalisis sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan pada PT. Batu Bhumi Suryatama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


