
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam memenuhi tujuannya, baik itu perusahaan swasta maupun suatu 

instansi pemerintahan membutuhkan suatu informasi yang berkualitas. Perkembangan 

sistem informasi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas tidak terlepas dari 

teknologi informasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Mulai meluasnya 

penggunaan teknologi di segala bidang membuat manajemen dapat dengan mudah 

mengakses dan mengelola kegiatan bisnis maupun kegiatan operasionalnya dengan 

menggunakan  suatu sistem pengolahan data elektronik.  

Sistem pengolahan data yang menggunakan komputer lebih dikenal dengan 

sistem pengolahan data elektronik. Pengolahan data elektronik merupakan sistem 

yang tepat untuk memproses data. Pengolahan data elektronik berfungsi untuk 

menunjang sistem pengendalian internal.  

Pengendalian internal sebagai pengaman dari penyalahgunaan dan mendorong 

efisiensi dan ketaatan. Pengolahan data elektronik dapat menghasilkan informasi 

yang cepat dan tepat untuk mengambil keputusan bagi manajemen, sehingga sistem 

pengendalian internal dapat dilakukan secara maksimal 

Berkembangnya ukuran dan kerumitan dalam sebuah organisasi saat ini 

menuntut perhatian yang semakin besar terhadap pengendalian internal khususnya 

dalam pengendalian internal gaji yang merupakan suatu bagian yang sangat vital bagi 

setiap elemen dalam suatu manajemen.  

Tingkat kesejahteraan pegawai negeri sipil yang tercermin melalui kenaikan  

gaji sejak 5 tahun berturut-turut ini masih akan terus berlanjut. Banyaknya jumlah 

calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang tersebar di seluruh kota dan 

daerah dengan tingkat golongan, jabatan dan masa kerja pegawai yang berubah setiap 
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tahunnya dengan berbagai jenis tunjangan dan potongan serta pendistribusian gaji 

yang berbeda menambah berbagai kerumitan yang harus dikelola oleh suatu intansi 

pemerintahan salah satunya di dinas pendidikan kota cimahi.. 

 Oleh karenanya manajemen harus dapat menemukan suatu cara dengan suatu 

alat untuk mengatasi kerumitan tersebut agar gaji dapat dikelola dengan baik, tepat 

dan tidak menimbulkan inefisiensi.  

Dengan diterapkan komputer untuk pengolahan data penggajian diharapkan 

dapat memberikan informasi yang berkualitas, meningkatkan efektifitas pengolahan 

juga dapat meminimalisasi kesalahan dan penyelewengan yang mungkin dapat terjadi 

selama pemrosesan data sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai sistem electronic data processing pada kegiatan penggajian sebagai 

penunjang pengendalian internal gaji pada suatu dinas. 

Judul penelitian ini adalah sebagai berikut : 

” Peranan Sistem Electronic Data Processing (EDP) Penggajian dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Gaji” (studi kasus pada Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi) 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul di atas, maka pembahasan akan difokuskan pada masalah pokok 

yang penulis identifikasi sebagai berikut : 

1. Apakah sistem electronic data processing yang diterapkan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi telah memadai. 

2. Apakah pengendalian internal gaji pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah 

efektif. 

3. Apakah sistem electronic data processing yang diterapkan berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal gaji. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang 

berhubungan dengan penerapan sistem electronic data processing (EDP) penggajian 

di salah satu Instansi Pemerintahan yaitu di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Data 

yang didapat kemudian diolah dan dianalisis, sehingga menjadi informasi yang 

berguna bagi pihak yang membutuhkan.  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan diadakan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sistem electronic data processing (EDP) yang diterapkan 

di Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal atas gaji. 

3. Untuk mengetahui peranan sistem electronic data processing (EDP) dalam 

menunjang pengendalian internal gaji. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian di atas maka kegunaan yang 

diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan 

praktek yang sebenarnya tentang aplikasi sistem electronic data processing 

(EDP) dan efektivitas pengendalian internal gaji. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai pemberi masukan yang 

bermanfaat bagi pengendalian internal dalam menggunakan sistem electronic 

data processing (EDP). 

3. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, 

serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Perkembangan lingkungan kegiatan organisasi yang semakin banyak dan 

kompleks mengakibatkan pimpinan akan menghadapi kesulitan untuk mengawasi 

setiap tahapan operasional dinas secara langsung termasuk salah satunya dalam 

pengolahan data.  

Data yang berdiri sendiri tidak mempunyai arti tertentu, untuk itu data harus 

diproses agar memberikan arti (manfaat). Pemrosesan data tersebut dapat dilakukan 

secara manual atau dengan alat bantu yaitu komputer. 

Pemrosesan data dengan komputer dikenal dengan sistem pengolahan data 

elektronik (EDP). Pengertian EDP menurut Jogiyanto (2001: 3) adalah : 

”EDP adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang berarti berupa suatu 

informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik yaitu komputer”. 

 

Karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam menangani 

pengolahan data yang semakin banyak dan kompleks maka dibutuhkan peralatan 

yang dapat membantu dalam memberikan hasil yang diinginkan secara benar dan 

cepat. Hal ini dapat dipenuhi dengan digunkannya peralatan komputer, yaitu dengan 

sistem pengolahan yang menggunakan komputer. 

 Komputer tidak saja mempunyai kemampuan hitung, tetapi dapat juga 

menangani pengerjaan pengolahan data, berdasarkan instruksi-instruksi yang 

diberikan atau sesuai dengan program yang dibuat. Lebih jelas lagi menurut Foury 

yang dialihbahasakan oleh Jogiyanto (2001: 2) adalah sebagai berikut : 

 

”Komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan 

yang besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi 

logika, tanpa campur tangan dari manusia mengoperasikan selama 

pemrosesan”. 
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Perkembangan penggunaan komputer dalam bisnis akan mempengaruhi 

metode pelaksanaan pengendalian internal maupun proses audit. Satuan usaha 

(organisasi/perusahaan) disebut menggunakan sistem berkomputer (EDP) apabila 

dalam memproses datanya menggunakan komputer baik itu dengan tipe maupun jenis 

tertentu. 

Sistem electronic data processing (EDP) memberikan pengaruh positif bagi  

organisasi dalam hal : (a) memperbaiki pengawasan alat pemrosesan data, (b) 

meningkatkan kepercayaan terhadap data, (c) meningkatkan keefektifan sistem 

pemrosesan data dan (d) meningkatkan efisiensi sistem pemrosesan data 

Sesuai dengan tujuan diciptakannya, sistem EDP dapat membantu manajemen 

untuk mencapai keseluruhan pengendalian intern termasuk di dalamnya kegiatan 

manual, mekanis maupun program komputer yang terlibat dalam pemrosesan data 

secara elektronik. 

Selain itu keberadaan sistem pengolahan data elektronik pada organisasi akan 

membantu manajemen dalam penyajian informasi yang cepat dan akurat untuk 

berbagai macam hal yang berkaitan dengan proses bisnis salah satunya yaitu 

mengenai penggajian. EDP akan membantu manajemen dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan penggajian. 

Penggajian merupakan suatu bagian yang berhubunga erat dengan 

penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai. Pegawai merupakan 

pertimbangan penting dalam penilaian persediaan dalam perusahaan manufaktur, 

konstruksi, industri-industri lain maupun juga jenis bidang organisasi lainnya 

termasuk organisasi pemerintahan.  

Arens (2003: 198) mengungkapkan bahwa: 

”Gaji juga merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan banyak sumber 

daya perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui kecurangan 

(fraud)” 
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Penggajian pun merupakan hal yang rumit mengingat banyaknya file yang 

harus dikelola dalam suatu sistem penggajian. Pengelolaan atas gaji harus dilakukan 

dan dikendalikan dengan efisien karena gaji merupakan sesuatu yang sangat penting 

dan akan menyebabkan masalah moril bagi pegawai maupun pemerintah jika 

didalamnya terdapat suatu penyimpangan. 

Atas dasar itulah pengendalian internal terhadap gaji merupakan suatu bagian 

yang harus sangat diperhatikan oleh suatu organisasi. Pemberian gaji yang tepat dan 

akurat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dapat memotivasi 

kinerja suatu manajemen demi kelangsungan hidup suatu organisasi. 

Mengingat pentingnya arti gaji bagi sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi, maka perlu adanya pengelolaan yang baik dan memadai atas penggajian. 

Pengelolaan yang baik dimungkinkan apabila organisasi menerapkan struktur 

pengendalian intern yang baik pula.  

Pengendalian intern adalah suatu metode dan pengukuran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan yang memadai agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Dalam hal ini sesuai dengan definisi pengendalian intern 

menurut SAS no.78 yang bersumber pada COSO (Commite of Sponsoring 

Organitaition) yang dikutip oleh Lawrence B. Sawyer (2005: 58) adalah : 

 

”Kontrol Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan 
komisaris, manajemen atau pegawai lainnya-yang dirancang untuk 
memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal 
berikut ini : 
(a) keandalan pelaporan keuangan; 
(b) efektivitas dan efisiensi operasi; dan 
(c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

 Dengan diterapkannya sistem data elektronik maka akan menunjang 

pengendalian intern gaji yang dapat membantu manajemen dalam mengelola 

oganisasi dan mempermudah proses pengambilan keputusan. 
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Dari uraian sebelumnya, maka hipotesis yang di ajukan adalah bahwa : 

” Sistem Electronic Data Processing (EDP) penggajian yang memadai berperan 

dalam menunjang efektivitas pengendalian internal gaji”  

 

Review penelitian : 

Nama : Silvi Felany ( 01.01.392 ) 

Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya: 

Judul : ”Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis EDP dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian” Studi Kasus Pada PT  

Kereta Api Indonesia (Persero)  waktu  penelitian Oktober 2004- Februari 2005 

sedangkan judul dan waktu penelitian yang diambil oleh penulis: 

Judul : ” Peranan Sistem Electronic Data Processing (EDP) Penggajian dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Gaji” (studi kasus pada Dinas 

Pendidikan Kota Cimahi) 

Waktu penelitian Oktober 2008- selesai 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang 

dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

a. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi 

dari literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di 

bangku kuliah maupun media masa lainnya. 

b. Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan data 

sekunder sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bahasan. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk memperoleh data 

primer. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

b. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 

pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan 

langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Cimahi Jalan Rd. Demang 

Hardjakusumah Telp./Fax. 022-6631725, Cimahi 40513. Waktu penelitian yang 

dilakukan dimulai dari bulan Oktober 2008 sampai dengan selesai. 
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