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MOTTO 

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah 

untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita 

menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 

berhasil 

(Mario teguh) 

Waktu ,mengubah semua hal, kecuali kita. 

Kita mungkin menua dengan berjalanannya 

waktu, tetapi belum tentu membijak.  

Kita-lah yang harus mengubah diri kita sendiri 

 

Segala  sesuatu  yang  terjadi  padaku  adalah  

atas  izin  dari  Allah untuk  lebih 

memuliakan kehidupanku 

 

(Mario Teguh) 
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Hari-hari yang berat  dan penuh tantangan tak akan mudah dilalui. Namun 

berkat  semangat  serta  motivasi yang tak terhingga, semua menjadi lebih indah. 

Terima kasih tak terhingga untuk : 

 Allah SWT, terima kasih untuk segala kesempatan dan inspirasi yang KAU  berikan  

kepada  hamba. Tanpa campur tangan dan sabdaMu, semua kesempatan yang 

hamba punya adalah mimpi belaka.  

 Nabi Muhammad SAW, teladan terindah di muka bumi, tentramlah engkau disisi  

allah SWT  dengan nasyid yang dipersembahkan para malaikat khusus untukmu.  

Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurah kepadamu.  

 Mama dan Papa Ku Tercinta.., orang tua terbaik, guru terbaik, motivator terbaik, 

sahabat terbaik yang  tidak pernah menuntut ku untuk jadi yang terbaik, namun 

mereka membentuk ku untuk menjadi yang jauh lebih baik, dengan cara mereka 

yang sangat baik. Terima kasih  untuk semua kesabarannya dan kasih sayang yang 

tak  penah  putus, yang selalu tercurah untuk ku. Segala nasihat dan tutur kata 

yang di berikan menjadi  motivasi  terbesar ku untuk jadi yang terbaik. Terima 

kasih untuk Setiap lantunan  doa yang tak henti di panjatkan yg selalu menjadi 

kekuatanku. mudah-mudahn ini awal untuk membanggakan dan membahagiakan 

kalian,Thank you for every think .  

 Two My brother…, terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk kata-

kata terbaik kalian yang jarang kalian ucapkan namun berkesan. Terima kasih adik 

ku sayang Resi yang selalu nemenin aku ngerjain skripsi, meskipu kadang-kadang 

nyebelin sih …  dan juga terima kasih untuk mas ku sayang Mas Ari yang selalu 

PERSEMBAHAN 
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memberikan keceriaan walaupun terkadang terlihat aneh. Tapi aku sangat 

menyayangi kalian. 

 Teman- teman bimbingan..., Bila, Prima, dan Zainab, terima kasih untuk 

kebersamaannya... tim yang luar biasa  

 Anggraeni Puspitasari..., buat anggie makasih semangatnya dan doa nya untuk 

ku. Semester kemarin kamu berjuang dan aku telah selesaikan perjuanganku. 

Terima kasih banyak. 

 Nabila Ross Pahlevi, untuk bila terima kasih banyak semangatnya kalau bukan 

karena kamu aku gak bisa semangat ngerjain skripsi, trima kasih atas 

kebersamaan kita dari awal perjuangan sampai akhir sungguh sangat berkesan. 

Luar Biasa Bila. Terima Kasih ^^ 

 Sahabat-sahabatku tercinta, Anggie, Ana, Nova, Bila, Zainab, Rifty, Winnie, 

Dian dan Nike.. untuk kalian semua I Love You So much ^^. Terima kasih 

atas kegaduhannya dikost, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Kalian 

emang The Best. Semoga kebersamaan kita akan terus ada ^^. 

 Sahabat-sahabat ELF.., buat Prima saengi, Shelly, n Ayu saengi. Neomu-neomu 

saranghanika. Terutama Prima saengi makasih banyak semangat nya karena 

kamu selalu kasih vitamin mata dan hati aku. Itu bener-bener membantu sekali 

menghibur aku. EverLastingFriends saranghae.  

 Dosen & Co. Pembimbing..., Pak Sasongko dan Ibu Nia ...terima kasih atas 

bimbingan dan ilmu yang diberikan, terima kasih untuk ide-ide yang luar 

biasanya... Terima kasih atas kesabarannya selama proses bimbingan hingga skripsi 

ini selesai. Terima kasih banyak. 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

banyak limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Untuk Proses  Penggajian Pada Pt. Petrokimia 

Kayaku Gresik” dengan baik dan lancar. 

Dalam penelitian ini hingga selesainya skripsi ini penulis telah banyak mendapat 

bimbingan dan bantuan serta pengorbanan baik moril maupun materil dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyatakan dengan 

rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1.  Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Hj. Tatik Suryani, M.M, selaku Ketua STIE Perbanas 

Surabaya. 

2. Ibu Supriyati, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Perbanas 

Surabaya. 

3. Bapak Mochamad  Nurhadi, S.Kom., M.M., selaku dosen wali pengarahan selama 

menyelesaikan studi di STIE Perbanas Surabaya. 

4. Sasongko Budisusetyo, M.Si, CPA, CPMA, LIFA., selaku dosenpembimbing 

yang telah sabar membimbing dan mengarahkan dalam penyusun skripsi ini. 

5. Nur’aini Rokhmania, SE.,Ak, M.Ak Co. dosen pembimbing skripsi yang telah 

membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai. 

6. Seluruh Dosen, Karyawan, Staff, dan Civitas Akademika STIE Perbanas 

Surabaya yang telah memberikan semangat dan nasehat-nasehat bagi penulis. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

baik menyangkut isi, materi maupun penyajiannya sehingga masih banyak memerlukan 

perbaikan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran 

yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

    Surabaya, Oktober 2013 
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ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM TO PROCESS 

PAYROLL ON PT. PETROKIMIA KAYAKU GRESIK 

Salaries are payments for services performed by employees who work for a 

month. The purpose of this study was to analyze the payroll accounting system for 

payroll processing in PT. Petrokimial Kayaku and methods used in this study, 

descriptive qualitative research method that analyzes the information blurb 

describing the tangible objects on the current research is based on facts - 

facts. Based on the research and discussion of the accounting system for payroll 

processing in PT. Petrokimia Kayaku can be concluded that the payroll 

procedures on PT. Petrokimia Kayaku involving HR, accounting, and 

finance. Payroll accounting system at PT. Petrokimia Kayaku already well 

underway. It can be seen from the separation of duties and responsibilities within 

the company. In application, it is necessary payroll information systems within the 

company to facilitate employees in processing and calculating payroll data so 

that the resulting information was precise and accurate. 

Key word : accounting information systems, payroll, accounting information 

systems analysi 
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