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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap organisasi, entitas atau perusahaan harus dikelola dengan baik agar 

tujuan yang ingin dicapai oleh entitas atau perusahaan dapat tercapai. Pengelolaan 

perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengolah informasi-informasi 

yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang didasarkan 

oleh informasi yang tepat dan akurat. Dalam memenuhi hal tersebut diperlukan 

sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu bagian dari sistem 

informasi manajemen. 

Sistem informasi akuntansi atau sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan 

pengelolaan perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik maka 

manajemen bisa memperoleh berbagai macam informasi, khususnya yang 

menyangkut informasi keuangan yang penting sebagai dasar pengambilan 

keputusan.Sistem akuntansi didalam perusahaan atau organisasi meliputi sistem 

akuntansi piutang, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian, sistem 

akuntansi biaya, dan lain-lain. 
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Sistem akuntansi penggajian digunakan untuk mengatasi kesalahan dan 

penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji. Sistem akuntansi 

penggajian dirancang oleh perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai gaji karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. 

Menurut Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa sistem akuntansi penggajian 

dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan 

pembayarannya, perancangan sistem akuntansi penggajian ini harus dapat 

menjamin validitas, kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan 

ketepatan posting serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian. 

Suatu perusahaan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik, karena 

bila perusahaan tersebut tidak memiliki suatu sistem penggajian yang baik akan 

menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan 

tanggung jawab masing-masing. Pencegahan penyelewengan dapat dilakukan 

dengan adanya pemisahan tugas atau fungsi yang tegas antara fungsi operasional, 

fungsi otorisasi, dan fungsi pencatatan. Adanya sistem otorisasi dan pencatatan 

penggajian yang baik, adanya praktek-praktek yang sehat dalam sistem akuntansi 

penggajian, misalnya menggunakan presensi dengan sidik jari, dan juga  adanya 

karyawan yang kompeten dan jujur dibidang kepegawaian atau bidang 

penggajian. 

Dengan adanya elemen-elemen sistem pengendalian internal atas sistem 

akuntansi penggajian di atas maka diharapkan dapat dihasilkan informasi 

akuntansi tentang penggajian yang memadai tepat waktu dan akurat. Sehingga 

akan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan, efektifitas dan 
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efisiensi penggajian karyawan perusahaan dapat tercapai. Pemberian gaji terhadap 

karyawan seharusnya mendapat perhatian yang utama dari pimpinan. Pemberian 

gaji yang cukup dan memadai akan membawa pengaruh positif terhadap semangat 

kerja karyawan. Hal tersebut merupakan pengganti sumbangan tenaga maupun 

keahlian yang telah diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan. 

Sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi 

perhitungan gaji karyawan dalam pembayarannya. Sistem ini terdiri dari jaringan 

prosedur yaitu: prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja, prosedur 

pembuatan daftar gaji, prosedur pembayaran gaji, dan prosedur distribusi biaya 

gaji. Gaji mempunyai arti penting bagi karyawan sebagai individu karena 

besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan 

itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat pendapatan absolut karyawan akan 

menentukan skala kehidupannya, dan pendapatan relatif mereka menunjukkan 

status, martabat dan harganya. Akibatnya, apabila karyawan memandang gaji 

yang mereka terima tidak memadai, maka prestasi kerja, semangat, dan motivasi 

mereka bisa menurun. 

PT. Kelola Jasa Artha merupakan salah satu unit bisnis atau lembaga yang 

baru berdiri dan harus dikelola dengan baik.PT. Kelola Jasa Artha seharusnya 

memiliki sistem akuntansi penggajian yang baik agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai.Dengan jumlah pegawai yang setiap bulannya meningkat yang membawa 

konsekuensi meningkat pula pembayaran gaji setiap bulannya oleh karena itu 

sistem akuntansi penggajian harus dikelola dengan baik, maka sistem akuntansi 

penggajian di PT. Kelola Jasa Artha harus mendapat perhatian yang baik. Pegawai 
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yang baru mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang 

lama dikarenakan mengikuti standar Upah Minimum Regional (UMR) yang 

berlaku saat itu. Berdasarkan sistem penggajian yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini akan mengkaji “Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pada PT. 

Kelola Jasa Artha Surabaya”. 

1.2 Penjelasan Judul 

a. Pengertian Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.Berdasarkan Kamus Akuntansi Analisis adalah 

melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang 

berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang 

perbedaan yang muncul. 

b. Pengertian Sistem Akuntansi Penggajian 

Sistem akuntansi penggajiandigunakan untuk mengatasi kesalahan dan 

penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji .Sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan dirancang oleh perusahaan untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai gaji karyawan sehingga mudah dipahami dan 

mudah digunakan. Menurut Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa Sistem 

akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang untuk menangani transaksi 

perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya, perancangan sistem 

akuntansi penggajian ini harus dapat menjamin validitas, otorisasi 
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kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketepatan waktu dan ketepatan posting 

serta ikhtisar dari setiap transaksi penggajian. 

c. PT. Kelola Jasa Artha Surabaya 

PT. Kelola Jasa Artha adalah bank yang bergerak di bidang Cash 

Processing&Management Service, dan merupakan salah satu perusahaan di 

Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa layanan tersebut diatas. 

Keberadaan PT. Kelola Jasa Artha Surabaya didukung oleh beberapa yayasan 

yang ada kaitannya dengan beberapa bank terkemuka, yakni Bank Indonesia, 

beberapa Bank Pemerintah serta Bank Swasta. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah bagaimana bagian 

atau fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian karyawan pada PT. 

Kelola Jasa Artha?   

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penyusunan penulisan ini adalah : 

Mengetahui fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian karyawan 

pada PT. Kelola Jasa Artha apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan 

sesuai. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara Teoritis 
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Dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca 

tentang sistem akuntansi penggajian pegawai. Serta cara mengoperasikan 

sistem akuntansi penggajian. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Laporan tugas akhir ini berguna sebagai bahan perbadingan antara teori 

yang telah diberikan pada masa kuliah oleh dosen di STIE Perbanas dengan 

kenyataan yang ada dan juga mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi 

penggajian pegawai dan juga dapat mengembangkan ilmu akuntansi terutama 

dalam bidang penggajian. 

b. Bagi Kantor penelitian yang dilakukan 

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi kepada 

para pegawai dan karyawan untuk dijadikan panduan mengenai sistem 

akuntansi penggajian pada PT. Kelola Jasa Artha. 

c. Bagi STIE Perbanas 

Hasil Penelitian ini dapat menambah refrensi yang telah ada di 

perpustakaan.Sehingga dapat di manfaatkan sebagai bahan kajian bacaan bagi 

peneliti-peneliti lainnya yang masih ada hubungannya dengan sistem 

informasi penggajian. 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  
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a. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2011:186). Dalam metode ini dilakukan dengan 

cara tanya jawab secara langsung kepada anggota koperasi, Mengenai sistem 

akuntansi penggajian karyawan.  

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2012:231). Dalam metode 

ini penulis melakukan pengamatan dari penelitian sistematis secara langsung 

terhadap sistem pengendalian intern penggajian karyawan pada koperasi. 

Data yang diperoleh misalnya dokumen pernyataan gaji, kartu absensi, 

formulir-formulir dalam prosedur penggajiannya, daftar gaji dan rekap daftar 

gaji.  

c. Metode Observasi  

Metode observasi adalah melengkapi dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek-objek penelitian yang sesuai dengan topik penelitian 

ini. Dalam hal ini observasi dilakukan secara langsung melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati (Arikunto, 

2010:229). 


