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ABSTRAK 
 

 
Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Atas Penggajian 
(Studi kasus pada PT.KIA Mobil Indonesia) 

 
 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pesat mendorong 
berkembangnya perusahaan menjadi besar. Dengan semakin berkembangnya 
suatu perusahaan, maka semakin luas dan kompleks aktivitas dan permasalahan 
yang akan dihadapi. Diantara  segala aktivitas perusahaan yang ada, aktivitas 
penggajian merupakan aktivitas yang penting dalam perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena aktivitas penggajian yang berkaitan dengan sumber daya 
manusia yang terdapat dalam perusahaan, dimana sumber daya manusia 
merupakan faktor penting dalam kegiatan operasional perusahaan guna 
pencapaian tujuan perusahaan.. Untuk itu diperlukan sistem informasi akuntansi 
penggajian yang memadai, yang dapat menunjang efektivitas pengendalian 
internal atas penggajian.  
 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian di 
PT. KIA Mobil Indonesia yang berlokasi di Jl.Wastukencana no 11A Bandung, 
dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan sistem informasi akuntansi 
dalam menunjang efektivitas pengendalian internal atas penggajian pada 
perusahaan tersebut. 
 Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sistem informasi akuntansi 
penggajian yang dijalankan secara memadai dapat berperan dalam menunjang 
efektivitas pengendalian pengendalian internal atas penggajian. Untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam pengujian hipotesis dan menjawab 
masalah-masalah mengenai pengendalian internal atas penggajian, maka penulis 
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, penyebaran 
kuesioner, dan studi pustaka. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa 
sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan pada PT. KIA Mobil 
Indonesia yang meliputi: adanya unsur-unsur sistem penggajian dan adanya tujuan 
sistem informasi penggajian telah dilaksanakan dengan sangat memadai. 
Pengendalian internal atas panggajian pada PT. KIA Mobil Indonesia juga sangat 
efektif, dibuktikan dengan adanya unsur-unsur pengendalian internal penggajian 
dan adanya tujuan pengendalian internal atas penggajian. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT. 
KIA Mobil Indonesia, penulis membuat kesimpulan bahwa sistem informasi 
akuntansi penggajian yang dilaksanakan secara memadai berperan dalam 
menunjang efektivitas pengendalian internal atas penggajian. 
 
 
 
 


