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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi pada era 

globalisasi sekarang ini, semakin banyak perusahaan yang berkembang pesat, 

terutama dalam hal pertukaran informasi. Informasi saat ini sudah menjadi 

komoditas yang sangat penting dalam memenangkan persaingan di dalam 

dunia bisnis. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dapat membantu 

pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, karena sebagian besar kegiatan 

perusahaan terkait dengan akuntansi dan antara satu sistem dengan sistem 

lainya saling berhubungan untuk membantu operasional. 

Dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan diperlukan adanya 

manajemen perusahaaan yang baik dengan ditunjang oleh personil yang 

berkualitas agar dapat berkarya secara efisien. Hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan adalah faktor manusia. Sumber daya manusia 

dalam suatu perusahaan merupakan faktor dominan dalam pencapaian suatu 

tujuan perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dan semakin berkembang, 

maka diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dengan tingkat kontrak prestasi 

yang berbeda sesuai dengan prestasi yang disumbangkan pada perusahaan. 

Sebagai imbalan kepada sumber daya tersebut, maka perusahaan menjanjikan 

suatu kontrak prestasi yang berupa gaji. Karena aktivitas gaji bersifat 

berulang-ulang dan rutin, maka diperlukan adanya suatu sistem informasi 

akuntansi penggajian agar dalam pelaksanaannya dapat terkoordinir dengan 

baik.  

Dengan adanya dukungan informasi yang di rangcang dengan baik, maka 

perusahaan itu lebih unggul dalam bersaing dengan perusahaan lain. Sistem 

informasi yang dirancang dengan baik akan menghasilkan keputusan yang 

tepat dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi 
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secara cepat, tepat, dan akurat sudah menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi 

suatu perusahaan. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, 

masing-masing perusahaan dituntut untuk menerapkan dan mengembangkan 

sistem informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang tepat. 

Untuk menunjang hal tersebut maka perusahaan akan menerapkan sistem 

informasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan baik. Salah satu 

informasi yang penting untuk menunjang dan mendukung kelancaran aktivitas 

bisnis perusahaan adalah 

Untuk mengatasi kekeliruan akibat tidak teliti dan tidak tepatnya 

penetapan, penggolongan, pencatatan serta pembayaran atas gaji, maka perlu 

diatur tingkatan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian 

juga mengenai ketentuan-ketentuan untuk kesejahteraan sosial para 

karyawannya harus ditetapkan kebijakan-kebijakan maupun sistem dan 

prosedur yang didukung dengan formulir-formulir atau catatan-catatan yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Dalam suatu 

perusahaan apabila sistem informasi akuntansi tidak baik akan menimbulkan 

suatu gejala yang merugikan, misalnya terjadi pembayaran yang fiktif atau 

pengalokasian biaya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Karyawan di Sub Departemen Payroll dan Departemen Administrasi 

Personil Direktorat Keuangan PT. PINDAD (Persero) Bandung”. 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Setiap perusahaan pada umumnya selalu menghadapi masalah dalam 

menjalankan kegiatannya. Masalah merupakan faktor yang dapat menghambat 

kelancaran kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

sehingga perlu dicari penyebab dan cara penyelesaiannya. Adapun identifikasi 

masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana prosedur yang membentuk Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Karyawan pada Sub Departemen Payroll dan Departemen  

Administrasi Personil Direktorat Keuangan PT.PINDAD (Persero) 

Bandung. 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan Penelitian yang dapat diperoleh setelah melakukan penelitian 

adalah:  

1. Untukmengetahuiprosedur yang membentukSistemInformasi Akuntansi 

Penggajian Karyawan pada Sub Departemen Payroll dan Departemen 

Administrasi Personil Direktorat Keuangan PT.PINDAD (Persero) 

Bandung. 

 

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir  

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak antara lain : 

 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi kewajiban tugas akhir perkuliahan dan untuk 

memperluas pengetahuan, dan menambah wawasan mengenai Sistem 

Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan PT. PINDAD (Persero) 

Bandung. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan 

perusahaan untuk kemajuan dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Karyawanya. 

 

3. Bagi Mahasiswa dan Pihak Lain 

Bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain diharapkan hasil Tugas 

Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk dijadikan 

referensi dalam kerja praktek selanjutnya. 
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1.5 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek 

Lokasi yang digunakan oleh pihak penulis dalam melakukan kerja praktek 

untuk kepentingan Laporan Tugas Akhir ini yaitu PT. PINDAD (Persero) 

Bandung yang beralamat di jl. Gatot Subroto No.517 Bandung. Kerja praktek 

ini dilakukan dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 Desember 2012.


