
 

ABSTRAK 

 

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami krisis yang berdampak pada 

keadaan masyarakat yang semakin hari semakin sulit. Beberapa sektor usaha 

merasakan dampak krisis tersebut yang berakibat pada gulung tikarnya 

perusahaan. Sewajarnya sebagai perusahaan swasta maupun BUMN gaji 

merupakan hal yang terpenting karena berhubungan dengan semua pegawai yang 

ada, baik di tingkat pimpinan tertinggi, menengah, maupun tingkat pegawai 

golongan rendah. Selain itu gaji juga merupakan penggeluaran rutin yang 

mempengaruhi laba bersih perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah terdiri dari sistem dan 

prosedur penempatan pegawai, sistem dan prosedur pencatatan waktu, sistem dan 

prosedur pengupahan. Gaji dan upah merupakan kompensasi sejumlah uang yang 

dibayarkan atau diserahkan kepada karyawan sebagai imbalan atau jasa-jasa yng 

mereka lakukan secara langsung untuk mengerjakan tugas-tugas guna mencapai 

tujuan. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik di 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan metedologi yang digunakan 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Tujuan dari metode 

deskriptif adalah untuk memecahkan, mengganalisis dan mengklasifikasikan data-

data yang telah diperoleh dan yang disajikan dalam bentuk yang dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Hasil kerja 

praktek tersebut penulis tuangkan dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Gaji dan Upah pada Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral”. 
Setelah melalui serangkaian kegiatan mulai dari kegiatan pengumpulan 

data dan pengolahan data, maka penulis menyimpulkan hasil dari pelaksanaan gaji 

dan upah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara 

komputerisasi sehingga dapat menghemat waktu pekerjaan pengisian daftar gaji 

dan didukung oleh dokumen-dokumen yang menunjang sehingga setiap transaksi 

pemasukan dan pengeluaran uang dalam perusahaan dapat terkontrol dengan baik. 

 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 

gaji dan upah mengunakan komputer.         

 

 

 

 

 


