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1.7 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan di negara kita, maka kegiatan 

dunia perekonomian meningkat pula. Hal ini disertai dengan timbulnya 

perusahaan-perusahaan yang besar yang menuntut adanya manajemen dan tenaga 

kerja yang baik agar perusahaan tersebut dapat memperoleh laba yang diharapkan. 

 Pada perusahaan yang organisasinya masih terbatas, sedikit jumlahnya, 

dan kegiatan opersai perusahaan masih terbatas, pimpinan perusahaan tersebut 

dapat langsung mengawasi jalannya perusahaan, lain halnya apabila perusahaan 

telah menginjak besar ataupun sedang. Pimpinan sudah tidak mungkin mengawasi 

langsung di karenakan jenjang pengawasan (span of control) telah luas. Di sini 

pimpinan memerlukan alat bantu pengendalian yaitu sistem pengendalian intern. 

Setiap perusahaan baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, maupun 

perusahaan besar pada umumnya melakukan pencatatan kas untuk mengetahui 

informasi keuangannya. Oleh karena itu, kas perlu dikelola sebaik mungkin agar 

tidak mudah untuk diselewengkan dan dipindahtangankan. Untuk memecahkan 

masalah tersebut diperlukan alat bantu yang dapat menjaga kas dari tingkat 

kecurangan yaitu dengan diterapkannya suatu sistem pengendalian intern yang 

baik agar kecurangan atau penyelewengan yang mungkin terjadi dapat diatasi 

sedini mungkin.  

 Dalam melakukan aktivitasnya melibatkan sumber daya manusia, mereka 

di berikan kompensasi berupa gaji dan upah yang sangat penting, karena bagian 

ini berhubungan dengan semua pegawai golongan rendah, golongan menengah, 

dan golongan tinggi. Bagian gaji dan upah berhubungan dengan bagian keuangan 

maka pada bagian ini pula tidak tertutup kemungkinan timbulnya kecurangan dan 

manipulasi. Kecurangan ini dapat di lakukan dengan membuat kesalahan-

kesalahan yang di sengaja dalam jumlah gaji dan upah melebihi jumlah yang 

seharusnya di bayar. Untuk menghindari kecurangan dan manipulasi tersebut 



maka diperlukan adanya suatu pengendalian intern yang baik dan disertai sistem 

akuntansi yang tepat di terapakan pada bagian gaji dan upah. 

Berdasarkan uraian di atas maka sistem akuntansi sangat berperan penting 

dalam membantu pimpinan untuk memperoleh informasi karena sistem akuntansi 

merupakan alat bagi manajemen untuk memberikan informasi. Dari informasi 

tersebut dapat diketahui keadaan perusahaan dan aktivitas perusahaan setiap saat, 

serta dari informasi tersebut pimpinan perusahaan dapat melakukan pengendalian, 

sehingga perusahaan terhindar dari segala bentuk kerugian baik berupa kesalahan-

kesalahan maupun penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan 

perusahaan. 

Maka dengan itu perlu diterapkanya sistem informasi akuntansi gaji di   

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mempermudah dalam pengawasan 

pembayaran gaji pada perusahaan berjalan lancar tanpa adanya penyelewengan 

data, apabila ditunjang dengan sistem komputerisasi dalam pengawasan yang 

baik. 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi gaji yang memadai akan 

membantu manajemen untuk mengetahui kelemahan kelemahan dan 

penyimpangan yang terjadi, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan 

perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan tersebut. Untuk mengetahui 

bagaimana sistem informasi akuntansi gaji ini berjalan sesuai dengan fungsinya 

dalam menunjang terlaksananya pembayaran gaji efektif penulis telah melakukan 

penelitian pada PT PLN ( PERSERO)  Distribusi Jawa Barat dan Banten. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

membahas mengenai Sistem Akuntansi yang berhubungan dengan masalah gaji 

dan upah dan mengambil judul “TINJAUAN PROSEDUR PELAKSANAAN 

GAJI PADA PT. PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN 

BANTEN’’ 

 

 

 

 



1.8 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yang sehubungan dengan pengamatan yang 

dilakukan pada PT. PLN ( PERSERO ) Distribusi Jawa Barat dan Banten, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan gaji pada PT. PLN ( PERSERO ) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten? 

2.  Kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan 

pembayaran gaji? 

 

1.9 Tujuan Kerja Praktik 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan maka kerja praktik ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan gaji pada PT. PLN ( PERSERO) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

melakukan pembayaran gaji. 

 

1.10 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Dari Kerja Praktik yang dilakukan, penulis mengharapkan bahwa Laporan 

Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis pada saat 

praktik di dunia usaha dan secara teori sesuai yang telah diperoleh di bangku 

kuliah, khususnya mengenai Sistem Informasi Akuntansi gaji. 

2. Bagi Perusahaan 

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan juga masukan-masukan yang bermanfaat untuk kelancaran aktivitas 

perusahaan guna menunjang kemajuan perusahaan khususnya dalam system 

pembayaran gaji. 

 



3. Bagi Pihak Lain                                                                                                                                            

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan 

penyempurnaan terhadap hasil pengamatan ini. 

 

1.11 Metode Laporan Tugas Akhir 

 Metode Tugas Akhir yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. 

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menjelaskan data yang diperoleh 

untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada 

       Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:  

1) Studi kepustakaan (Library research). Untuk memperoleh data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu dengan mempelajari literatur 

baik melalui buku, majalah, jurnal, maupun bahan-bahan yang penulis peroleh 

selama perkuliahan. 

2) Studi lapangan (Field research). Untuk memperoleh data primer, yaitu 

peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung 

ketempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari: 

(a) Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan 

yang lainnya. 

(b) Observasi, yaitu dengan cara ikut terlibat secara langsung di lokasi 

penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan 

(c) Kerja praktik, yaitu penulis turut ikut kerja langsung terhadap objek yang 

di amati di lapangan.    

 

 

 



1.12 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Lokasi kerja praktik dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah pada PT. PLN ( PERSERO ) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang 

berlokasi di Jalan Asia Afika No. 63 Bandung. Kerja praktik dilaksanakan pada 

tanggal 12 November sampai 12 Desember 2008.  

 


