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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi begitu cepat memaksa berbagai jenis perusahaan 

termasuk perusahaan manufaktur memerlukan sebuah sistem yang baik (Jermias, 

2016). Informasi berperan penting bagi setiap perusahaan dalam mengarahkan 

kegiatan operasional. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang banyak 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya adalah 

sistem informasi. 

Sistem informasi dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna tertentu 

khususnya suatu perusahaan, maka struktur dan fungsi sistem informasi berbeda-

beda tergantung pada keperluan dan permintaan pengguna. Suatu sistem informasi 

pada umumnya bertujuan untuk mempermudah manajemen dalam mengolah data 

hingga menyediakan informasi yang tepat berkaitan dengan kebijakan yang diambil 

oleh perusahaan.  

Salah satu manfaat perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem 

informasi yang baik akan dengan mudah dalam pengambilan keputusan, suatu hal 

yang berkaitan dengan kebijakan strategis, membuat perencanaan dan pengendalian 

serta membantu perusahaan dalam proses penciptaan pendapatan perusahaan atau 

organisasi. Tetapi sebaliknya perusahaan yang tidak memiliki atau kurang baik 

dalam pengolahan sistem informasi akan sulit untuk melakukan pengambilan 
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keputusan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan/organisasi. 

Pentingnya sistem informasi bagi perusahaan adalah untuk menghindari terjadinya 

kesalahan, penyimpangan, kekeliruan perusahaan yang dapat menimbulkan 

kerugian pada perusahaan. Hal yang harus diperhatikan juga yaitu informasi yang 

disajikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu 

memberikan keterangan yang jelas, demikian juga halnya sistem informasi 

akuntansi penggajian dan pengupahan (Trijayanti, 2019). 

Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan alat 

untuk mempermudah manajemen dalam memperoleh informasi yang berkaitan 

dengan gaji dan upah karyawan. Sistem akuntansi gaji dibuat untuk mengatasi 

kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji (Tampi & 

Tinangon, 2015), serta mempermudah manajemen dalam perhitungan sampai 

pembayaran gaji dan upah secara cepat dan tepat sesuai dengan waktu pembayaran 

yang telah ditentukan. Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan ini 

dapat berfungsi sebagai kontrol bagi perusahaan. Dengan sistem ini dapat 

menentukan proses tingkat penggajian pegawai, memantau atau mengawasi, 

mengembangkan serta megendalikan gaji karyawan (Agatha, 2018). 

Sistem informasi akuntansi penggajian harusnya dikelola secara 

professional untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan gaji dan 

upah yang tidak sesuai prosedur, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka 

perlu mengembangkan pengendalian gaji agar sistem penggajian tersebut masuk 

akal dan dapat dipertahankan (Lumanaw & Tinangon, 2016). Pengelolaan gaji dan 
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upah yang tidak sesuai akan berdampak pada kinerja karyawan dan kerugian pada 

perusahaan. 

Menurut Mandangi & Ilat (2015) Sistem informasi akuntansi penggajian 

dan pengupahan sangatlah penting bagi suatu perusahaan, oleh sebab itu maka perlu 

adanya pemisahan fungsi-fungsi yang terkait dan manajemen perlu melakukan 

penetapan tanggungjawab setiap orang secara jelas. Dengan adanya sistem yang 

baik dan digunakan sebagai alat bantu perusahaan untuk mendeteksi penyimpangan 

atau kecurangan didukung dengan pengendalian internal maka dalam proses 

penggajian dan pengupahan dapat beroperasi secara lebih efektif dan efesien. 

Masalah gaji karyawan merupakan salah satu aspek yang paling berarti, 

baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Karena dengan adanya gaji yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dapat menjadi motivasi untuk 

karyawan dalam meningkatkan kinerja dan tanggungjawab lebih baik lagi. Gaji 

merupakan balas jasa yang harus diterima oleh setiap karyawan atau pekerja 

sebagai hasil dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan (Miatuhabbah, 2018). 

Besarnya gaji yang diperoleh setiap karyawan berbeda-beda tergantung dengan 

skill (kemampuan), masa kerja, jabatan, atau posisi yang mereka tempati pada 

perusahaan tersebut.  

Menurut Romney and Steinbart (2003:107) Sistem pengendalian internal 

pada penggajian dan pengupahan yaitu pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan atau personil pada perusahaan. Dalam sistem informasi 

penggajian dan pengupahan perusahaan melibatkan fungsi kepegawaian 
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bertanggungjawab untuk mancari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, 

memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan 

upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan 

pemberhentian karyawan. Fungsi pencatatan waktu bertanggungjawab untuk 

menyelenggarakan pencatatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 

Fungsi semua daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak 

dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu 

pembayaran gaji dan upah. Fungsi akuntansi bertanggungjawab untuk mencatat 

kewajiban yang timbul karena hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah 

karyawan, misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, dan pensiun. 

Fungsi keuangan bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi sebelum akhirnya 

dilakukan pembayaran gaji dan upah menguangkan cek tersebut ke bank. Uang 

tunai tersebut kemudian dimasukan dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan 

untuk selanjutnya diberikan kepada karyawan yang berhak 

Dalam suatu sistem, tidak dipungkiri sistem informasi akuntansi penggajian 

dan pengupahan dimungkinkan terjadi kecurangan, manipulasi, rekayasa, dan 

keterlambatan dalam pemberian gaji karyawan sehingga menyebabkan barbagai 

permasalah misalnya kerugian dan kesalahpahaman antara perusahaan dan 

karyawan, padahal perusahaan harus mempertahankan kelangsungan hidupnya 

(going concern) (Ramadhani, 2015). Kerugian yang diterima perusahaan yakni 

perusahaan akan mengeluarkan biaya gaji dan upah terlampau tinggi yang tidak 

sesuai dengan jam kerja dan kinerja karyawan. Karyawan juga dapat dirugikan 

dengan kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan perhitungan gaji 
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pokok, jam lembur, insentif, serta potongan-potongan yang tidak sesuai dengan 

kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya 

sistem yang baik bagi manajemen untuk melakukan pengendalian yang berkaitan 

dengan penggajian dan pengupahan agar pelaksanaanya dapat berjalan sesuai 

rencana, karena dalam hal ini juga turut menentukan produktifitas suatu 

perusahaan. 

Berbagai fenomena yang terjadi dari hasil wawancara dengan karyawan 

diperusahaan bahwa beberapa karyawan tidak melakukan absensi dengan 

menggunakan alat fingerprint secara tertib, sehingga mengakibatkan data absensi 

tidak terdeteksi oleh sistem dan tidak berjalannya absen manual sebagai antisipasi 

ketika karyawan gagal finger. Sering kali karyawan melakukan absensi ketika 

pulang kerja saja, karena menghindari data karyawan terlambat yang terbaca di 

sistem. Jika sesuai dengan aturan kerja yang dimiliki perusahaan seharusnya 

karyawan tertib melakukan absensi ketika clock in dan clock out karena sangat 

berpegaruh terhadap panggajian.  

Selain masalah kehadiran, masalah kompleks yang terjadi yaitu tentang 

perencanaan jam lembur (over time). Sering kali terjadinya selisih (gap) yang cukup 

besar antara rencana dan aktual jam lembur serta jumlah karyawan lembur. 

Sehingga terlihat pengendalian yang kurang efektif dan efesien dan mengakibatkan 

pengeluaran upah lembur diluar rencana. 
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Tabel 1.1 

Data rencana dan aktual Man Power  lembur periode Jan-Mar 2020 

Bulan Rencana Man 

Power Lembur 

Aktual Man 

Power 

Lembur 

Gap Man 

Power 

Lembur 

Jan 31053 31701 648 

Feb 18811 26217 7406 

Mar 29033 32793 3760 

 

Sumber: Dept. Personalia PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi 

Peneliti juga memperoleh hasil dari hasil wawancara dengan salah satu 

karyawan yang bekerja sebagai admin di perusahaan tersebut bahwa kurangnya 

kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap prosedur dalam pengajuan cuti/ijin 

khusus yang diajukan oleh karyawan kepada bagian administrasi personalia, 

selambat lambatnya minimal 5 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaanya. Tetapi 

masih banyak kejadian karyawan mengajukan cuti/ijin khusus kurang dari waktu 

yang telah ditentukan bahkan masih banyak karyawan yang mengajukan setelah 

closing dilakukan sehingga berdampak kepada terlambatnya input di sistem dan 

mengakibatkan kurang bayar atas jumlah uang gaji yang seharusnya diterima 

karyawan. 

Pada jurnal penelitian Christina Kurnia Agatha (2018), yang berjudul 

analisis sistem informasi akuntansi atas penggajian dan pengupahan pada PT. Batik 

Arjuna Cemerlang Sukoharjo. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

pendekatan deskriptif. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa 
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pelaksanaan sistem informasi akuntansi atas penggajian dan pengupahan telah 

berjalan sesuai dengan kriteria yang telah disyaratkan oleh PT. Batik Arjuna 

Cemerlang Sukoharjo. Hal ini membuktikan dari hasil evaluasi bahwa petugas 

fungsi yang terkait dengan prosedur pembayarn gaji pegawai dalam sistem 

penggajian PT. Batik Arjuna Cemerlang Sukoharjo sudah dilakukan dengan baik, 

walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan perusahaan masih 

menggunakan sistem manual dan belum terkomputerisasi. Persamaan penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian yaitu sistem informasi 

akuntansi penggajian. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

sekarang yaitu terletak pada perusahaan yang akan diteliti. 

Pada jurnal penelitian Tampi & Tinangon (2015), dengan judul analisis 

sistem pengendalian intern terhadap penggajian pada Grand Sentral Supermarket 

Termohon. Dengan metode deskripstif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa sistem yang digunakan dalam perusahaan telah berjalan sesuai 

prosedur dengan menggunakan pencatatan fungsi yang terstruktur dan jelas, dan 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Persamaan 

penelitian sekarang dengan penelitian dahulu adalah dari objek yang diteliti yaitu 

menganalisis sistem penggajian. Perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah 

peneliti sekarang tidak menambahkan variabel pengendalian internal di perusahaan 

yang akan diteliti. 

Pada jurnal penelitian Yenni Vera Febriyanti (2017), dengan judul analisis 

sistem informasi akuntansi penggajian dalam rangka efektivitas pengendalian 

internal perusahaan pada PT. Populer Sarana Medika. Dengan menggunakan 
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metode deskripstif. Hasil penelitian menerangkan bahwa bagian akuntansi masih 

bertanggungjawab dalam pembayaran gaji dan upah karyawan serta masih 

bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar hadir 

karyawan dan membuat rekap daftar yang diterapkan untuk mendukung efektivitas 

pengendalian intern adalah gaji pokok karyawan yang dibayarkan dengan 

mentrasfer gaji pokok ke rekening masing-masing karyawan oleh direktur dan slip 

gaji dibuat rangkap dua. Persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu menganalisa 

bagian sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Perbedaannya 

terletak pada variabel efektivitas pengendalian internal dan dari segi objek 

penelitian berbeda rencana peneliti sekarang objek penelitian disalah satu 

perusahaan manufaktur PT. Pratama Abadi Industri JX 

Pada jurnal penelitian Jermias (2016), yang berjudul Analisa sistem 

informasi akuntansi gaji dan upah  pada PT. Bank Sinarmas Tbk. Manado. Dengan 

menggunakan metode deskripstif. Hasil penelitian dapat disimpulkan sistem 

informasi akuntansi penggajian yang diterapkan oleh PT. Bank Sinarmas Tbk, 

Manado telah mempunyai sistem yang baik dan efektif serta memenuhi unsur-unsur 

pengendalian intern sehingga meningkatkan kinerja manajerial. Namun masih 

terdapat sedikit kelemahan yaitu manajemen perusahaan tidak melakukan 

pengawasan pada bagian pembuat daftar gaji. Persamaan penelitian sekarang 

dengan peneliti terdahulu yaitu Analisa sistem informasi akuntansi penggajian. 

Perbedaanya untuk peneliti Sekarang terletak pada objek penelitian dan lokasi 

penelitian yang berbeda. 
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Pada jurnal penelitian Langi et al (2019), yang berjudul Analisis sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam upaya pengendalian internal 

pada PT. Gemilang Emas Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskripstif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian PT. 

Gemilang Emas Indonesia belum sepenuhnya mendukung dalam upaya 

pengendalian internal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekurangan dalam 

pemisahan dan pembagian tugas dalam struktur organisasi dan praktik yang sehat. 

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah menganalisa sistem 

informasi akuntansi penggajian. Perbedaannya adalah peneliti Sekarang tidak 

menambah variabel upaya pengedalian internal. 

Dari fenomena masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengetahui lebih jauh perapan sistem penggajian dan pengupahan. 

Maka penulis mengambil judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT. PRATAMA 

ABADI INDUSTRI JX” 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah yang muncul yaitu: 

1. Karyawan PT. Pratama Abadi Industi JX menerima pembayaran lebih atas 

jumlah uang lembur yang seharusnya diberikan. 

2. Karyawan PT. Pratama Abadi Industri JX menerima pembayaran kurang 

atas jumlah uang lembur yang seharusnya diberikan. 

3. Adanya permasalahan yang berkaitan dengan masalah mesin daftar hadir 

yang tidak terdeteksi dan mengakibatkan kurang bayar. 

4. Tidak berjalan secara optimal mengenai absensi manual. 

5. Karyawan PT. Pratama Abadi Industri JX tidak melakukan absensi dengan 

menggunakan fingerprint secara tertib. 

6. Kurang efektif dan efesien dalam penentuan Planing Over Time sehingga 

adanya selisih antara rencana dan aktual jam kerja lembur yang cukup 

signifikan. 

7. Kurangnya pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap prosedur 

pengajuan yang berkaitan dengan cuti/ijin khusus sehingga berakibat pada 

terlambatnya input di sistem. 
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1.2.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan pada PT. Pratama Abadi Industri JX?” 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan di PT. Pratama Abadi Industri JX. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan 

dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Khususnya yang berkaitan 

dengan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT. Pratama 

Abadi Industi JX. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti dan Mahasiswa 

Penelitian diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dan 

mahasiswa yang membaca praktik sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan pada PT. Pratama Abadi Industi JX. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian diharapkan mampu memberikan masukan bagi perusahaan 

mengenai bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan yang efektif dan efisien pada PT. Pratama Abadi Industri JX. 

3. Bagi Institusi 

Penelitian diharapkan mampu menjadi masukan bagi institusi untuk 

mengetahui dan menjelaskan penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan di dalam perusahaan manufaktur. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu untuk dapat 

memperkaya dan menambah wawasan.
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