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 Belgian Susanto November 2008 “Tinjauan atas Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian Dengan Menggunakan Sistem GPP Pada Balai Besar 

Logam dan Mesin” Laporan Tugas Akhir Program D III Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Widyatama dibawah bimbingan Bpk. Paulus Sugianto Yusuf, 
S.E. 

 Sistem informasi akuntansi penggajian pada dasarnya bertujuan untuk 
menyediakan informasi mengenai karyawan dan besarnya gaji yang diterima oleh 
karyawan, dimana informasi ini dapat membantu manajemen dalam mengelola 
penggajian karyawan.  

Sistem informasi akuntansi penggajian dirancang perusahaan untuk 
menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi pihak intern dan ekstern perusahaan 
serta sebagai alat bantu pengendalian perusahaan dalam mengamankan aset 
perusahaan atau mengurangi resiko atas kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, 
Suatu sistem dibuat untuk menangani transaksi yang terjadi secara berulang-ulang dan 
merupakan usaha pokok perusahaan serta nilai transaksinya dalam jumlah yang 
material. Oleh sebab itu sistem dapat mengawasi jalannya perusahaan supaya 
departemen-departemen yang ada di dalamnya dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan oleh perusahaan.   

Kerja Praktik dilakukan pada BALAI BESAR LOGAM dan MESIN dengan 
tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian 
dan pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi penggajian,  penyusunan 
metode Tugas Akhir yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode kerja 
praktik yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada dan yang sedang berlangsung 
dengan jalan mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh untuk 
kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada. 

  Berdasarkan hasil kerja praktik, penerapan sistem informasi akuntansi 
penggajian pada BALAI BESAR LOGAM dan MESIN pada dasarnya telah dilakukan 
dengan baik, terbukti bahwa adanya struktur organigram yang menggambarkan 
pemisahan fungsi pada perusahaan dan dokumen yang digunakan pada sistem 
informasi akuntansi penggajian memungkinkan perusahaan untuk melakukan 
prosedur pencatatan yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. 

Saran yang penulis berikan dan sekiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi 

perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktik adalah walaupun terlihat baik 

tetap diperlukan adanya pengembangan dan pemeliharaan sistem tersendiri oleh 

perusahaan, dalam hal ini adalah penerapan pada sistem informasi akuntansi 

penggajian dengan menggunakan komputer. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 


