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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 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 tetap memperoleh laba yang 

diharapkan. 

Pada perusahaan yang organisasinya masih kecil dengan karyawan yang 

sedikit jumlahnya dan kegiatan operasi perusahaan masih terbatas, pimpinan 

perusahaan tersebut dapat langsung mengawasi jalannya perusahaan. Lain halnya 

apabila perusahaan telah menginjak sedang maupun besar. Pimpinan sudah tidak 

mungkin mengawasi langsung dikarenakan jenjang pengawasan (span of control) 

telah luas. Di sini pemimpin memerlukan suatu alat bantu pengendalian yaitu 

Sistem Pengendalian Internal. 

Dalam melakukan aktivitasnya perusahaan melibatkan sumber daya 

manusia, mereka diberikan kompensasi berupa gaji dan upah yang sangat penting 

karena bagian ini berhubungan dengan semua pegawai yang ada di perusahaan 

dari tingkat pimpinan tertinggi, menegah sampai tingkat pegawai golongan 

rendah. Karena bagian gaji dan upah berhubungan dengan masalah keuangan 

maka pada bagian ini pula tidak tertutup kemungkinan timbulnya kecurangan dan 

manipulasi. Kecurangan ini dapat dilakukan dengan memasukkan karyawan-

karyawan fiktif dalam daftar gaji dan upah atau membayar gaji dan upah pada 

karyawan melebihi daripada yang seharusnya. Kecurangan lainnya dilakukan 

dengan membuat kesalahan-kesalahan yang disengaja dalam jumlah gaji dan upah 

melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Untuk menghindari kecurangan dan 

manipulasi tersebut maka diperlukan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang 

tepat diterapkan pada bagian gaji dan upah. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

membahas mengenai Sistem Informasi Akuntansi yang berhubungan dengan 

masalah gaji dan upah dengan mengambil judul: “TINJAUAN SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA 

PT INTI (PERSERO)”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

penulis adalah: 

1. Bagaimana proses dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan 

pengupahan  pada  PT INTI (Persero)? 

2. Bagaimana pengendalian internal atas proses dalam sistem informasi 

penggajian dan pengupahan pada PT INTI (Persero)? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Adapun tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

penggajian dan pengupahan pada PT INTI (Persero). 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal atas proses dalam sistem 

informasi akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT INTI (Persero)  

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan Laporan Tugas Akhir yang penulis lakukan diharapkan 

memperoleh beberapa hasil yang sekiranya dapat memberikan manfaat-manfaat 

dan berguna bagi: 

1. Perusahaan, yaitu untuk memberikan tambahan informasi dan masukan bagi 

manajemen sebagai bahan penelitian dan evaluasi akan pentingnya sistem bagi 

pencapaian efektivitas instansi. 

2. Penulis, yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada 

praktik di dunia usaha yang secara teori telah didapatkan di bangku kuliah. 
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3. Pada pembaca dan rekan-rekan mahasiswa, semoga penelitian ini dapat 

memperkaya pengetahuan dan memberikan gambaran yang berguna sebagai 

referensi sejenis. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

metode yang berusaha mengumpulkan dan menyajikan data disertai analisis data 

yang memberikan gambaran cukup jelas pada objek yang diteliti, data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dibagi dua jenis yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu suatu cara pengumpulan data secara langsung mengunjungi tempat yang 

dijadikan objek tugas akhir yaitu dengan cara: 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan yang menjadi objek 

praktik yang ada hubungannya dengan judul. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan 

pihak yang berkompeten mengenai masalah yang diteliti untuk melengkapi 

data yang diperlukan. 

c. Melakukan kerja praktik selama satu bulan, dengan cara memperhatikan 

dan membantu kegiatan yang sedang berlangsung. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang bersifat teoritis misalnya, membaca 

dan media cetak lainnya yang bersangkutan seperti buku-buku literatur dan 

sebagainya. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kerja praktik 

pada PT INTI (Persero) yang berlokasi di Jalan Moch. Toha No 77 Bandung.           

Waktu kerja praktik dilakukan pada tanggal 15 Februari 2007 sampai dengan              

15 Maret 2007. 


