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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan diperlukan adanya 

manajemen perusahaan yang baik dan ditunjang oleh personil yang mempunyai 

kualitas agar dapat bekerja secara efisien. Pada dasarnya pihak yang bertanggung 

jawab atas tercapainya tujuan perusahaan adalah pimpinan tertinggi diperusahaan 

(top management), sedangkan manajemen dibawahnya bertanggung jawab 

mengusahakan agar semua aktivitas tersebut berjalan secara efektif dan efisien. 

Dalam menunjang efektivitas operasional hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan adalah faktor manusia. Sumber daya manusia dalam 

suatu perusahaan merupakan faktor dominan di dalam pencapaian suatu tujuan 

perusahaan. Sebagai imbalan dari sumber daya tersebut perusahaan telah 

menjanjikan suatu kontrak prestasi yang berupa gaji. 

Bagi perusahaan yang skalanya relatif kecil masalah pemberian gaji masih 

dapat di awasi dan diteliti secara langsung oleh pimpinan perusahaan atau manajer 

namun untuk perusahaan yang berskala besar dan operasinya sangat kompleks 

dimana agar lingkup dan jenjang pengawasan pimpinan perusahaan dapat 

terkontrol secara efektif dan kontinuitas perusahaan dapat dipertahankan, 

diperlukan suatu sistem informasi akuntansi penggajian yang memadai. 

Suatu sistem informasi akuntansi yang memadai tidak dapat menjamin 

bahwa semua penyimpangan atau tindakan yang merugikan perusahaan dapat 

dihindarkan sama sekali tetapi kemungkinan akan penyimpangan tersebut dapat 

ditekan seminimal mungkin, sehingga sistem informasi akuntansi sangat 

diperlukan eksistensinya dalam berbagai aktivitas perusahaan antara lain dalam 

bidang pembayaran gaji. 

Dalam suatu perusahaan apabila sistem informasi akuntansi tidak memadai 

akan menimbulkan suatu gejala yang merugikan misalnya kecurangan pemberian 

gaji yang sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran perusahaan, adanya 
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pembayaran gaji fiktif, dan pengalokasian biaya yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di 

atas manajemen perusahaan memerlukan alat bantu dalam bentuk sitem akuntansi 

yang memadai. 

Sistem informasi tersebut sangat berguna bagi pihak manajemen yang 

terbatas kemampuannya dalam mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam 

perusahaan dan untuk mengatasi kekeliruan akibat tidak cermat dan tidak tepatnya 

penetapan, penggolongan, pencatatan, serta pembayaran atas gaji perlu diatur 

tingkatan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, demikian juga 

mengenai ketentuan-ketentuan untuk kesejahteraan sosial para karyawannya harus 

ditetapkan kebijakan-kebijakan maupun sistem dan prosedur yang didukung 

dengan formulir-formulir, catatan-catatan yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku pada perusahaan tersebut. 

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi yang memadai dalam 

suatu perusahaan diharapkan diperoleh suatu data atau informasi yang pasti 

mengenai penggajian sehingga perusahaan dapat mengalokasikan biaya seefisien 

mungkin dan sesuai dengan kebijakan gaji yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

dalam suatu perusahaan harus diadakan suatu pengendalian internal yang efektif 

yaitu pengendalian yang mampu menjamin operasi yang efisien dan efektif, 

keandalan laporan keuangan, dan ketaatan perusahaan pada peraturan dan 

kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis dalam penyusunan 

skripsi ini memilih judul: “PERANAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL 

ATAS PENGGAJIAN (Studi kasus pada PT KIA MOTOR yang beralamat 

dijalan Wastukencana no Bandung”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi, penulis membatasi permasalahan serta mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem informasi akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan telah 

memadai. 

2. Apakah pengendalian internal atas penggajian yang dilakukan oleh perusahaan 

telah efektif. 

3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal atas penggajian. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah 

diidentifikasikan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang dijalankan oleh 

perusahaan telah memadai. 

2. Untuk mengetahui dan menilai penerapan pengendalian internal atas 

penggajian yang dijalankan perusahaan telah efektif. 

3. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal atas penggajian. 

 

 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penulis 

Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman berharga 

dan memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi akuntansi, 

baik secara teoritis maupun secara praktis, serta merupakan salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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2. Perusahaan 

Bagi perusahaan dimana penulis mengadakan penelitian diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menilai dan mengevaluasi 

sistem yang sedang berjalan dalam rangka mempetahankan, mengembangkan, 

serta menyempurnakan praktik-praktik yang telah ada. 

3. Masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi, penulis 

berharap bahwa hasil penelitian yang masih sederhana ini dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan untuk menambah informasi dan wawasan. 

 

 Kerangka Pemikiran 

Salah satu tujuan manajemen yang penting adalah mencapai efisiensi 

dalam usaha dan meningkatkan efektivitas atau produktifitas. Untuk mencapai 

tujuan tersebut manajemen tidak dapat melepaskan diri dari akuntansi yang 

merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengatur proses pelaksanaan dan 

pengendalian perusahaan. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin kompleks juga 

ruang lingkup dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, sehingga manajemen 

akan lebih sulit untuk mengendalikan secara langsung. Hal ini disebabkan adanya 

keterbatasan jangkauan penelitian (span of control) dari manajemen, sehingga 

diperlukan alat yang dapat mengatasi hal ini. Adanya sistem informasi akuntansi 

yang ditetapkan dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk melindungi harta 

miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan 

efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah 

digariskan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah 

tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh Romney dkk, (1997;2) pengertian sistem 

informasi akuntansi adalah:  

“Suatu proses pengolahan data dan transaksi yang ditujukan untuk 

menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pemakai dalam 

perencanaan, pengendalian, dan pengoperasian perusahaannya”. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi 

akuntansi akan memberikan suatu informasi yang diperlukan manajemen 

perusahaan dalam memberikan data dan transaksi untuk menyajikan informasi 

yang diperlukan sehingga membantu manajemen dalam menjalankan aktivitasnya. 

Rangkaian aktivitas perusahaan sangat bergantung pada karyawan yang 

bekerja. Hal ini menunjukkan aktivitas pembayaran gaji karyawan merupakan 

fungsi dasar yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan 

operasi perusahaan. Selain daripada itu, pembayaran gaji yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan cara pembayaran yang tepat akan membantu 

meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Pengertian gaji menurut Mulyadi (2001;373), didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa-jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang manajer. 

Umumnya gaji diberikan secara tetap perbulan”. 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaji adalah suatu   

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pada perusahaan 

yang dibayar secara berkala dan oleh perusahaan dijadikan biaya tetap. 

Sejalan dengan semakin besarnya perusahaan, jumlah karyawan yang 

dibutuhkan semakin besar pula. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang 

diperlukan untuk karyawan semakin besar, untuk itu diperlukan ketelitian dan 

keandalan manajemen dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas 

pembayaran gaji. Berdasarkan hal tersebut, manajemen sangat memerlukan 

informasi mengenai jumlah karyawan dan jumlah jam kerja yang benar dan dapat 

dipercaya. Informasi ini dapat dihasilkan apabila perusahaan menerapkan suatu 

sistem informasi akuntansi gaji yang memadai dan efektif. 

Masalah gaji adalah hal yang sangat kritis dan sensitif, juga mencakup 

jumlah materiil, sehingga dapat menimbulkan kecurangan misalnya dengan 

memasukkan karyawan fiktif dalam daftar gaji dan terjadi pembayaran gaji pada 

karyawan yang melebihi dari yang seharusnya. Untuk mengatasi dan mencegah 

terjadinya masalah tersebut, manajemen memerlukan adanya kriteria sistem 
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informasi akuntansi yang memadai yang terdiri dari unsur-unsur yang 

mendukungnya seperti adanya formulir, catatan, prosedur, pelaporan, manusia dan 

peralatan. Dengan adanya kriteria gaji yang memadai tersebut manajemen 

menciptakan suatu pengendalian internal atas gaji dan upah pada perusahaan. 

Pengendalian internal merupakan proses yang ditetapkan oleh dewan 

komisaris, manajer, dan para bawahannya untuk menyediakan jaminan yang 

memadai bahwa tujuan pengendalian internal tercapai. Dengan adanya 

pengendalian internal yang memadai diharapkan segala kesalahan, penyimpangan, 

dan kecurangan serta hal-hal yang merugikan perusahaan dapat ditekan seminimal 

mungkin. 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (1997;801), yaitu 

sebagai berikut:  

“ Effectiveness refers to the accomplishment of objective where as 

efficiency refers to resources used to achieve those objective”. 

 Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran yang ingin 

dicapai. Efektivitas pengendalian internal tercapai bila dijalankannya unsur-unsur 

pengendalian internal. 

 Pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;180) 

didefinisikan sebagai berikut: 

 “Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk 
memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 
golongan tujuan berikut: 
1. Keandalan pelaporan keuangan 
2. Efektifitas dan efisiensi operasi 
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.  
  
Adapun unsur-unsur pengendalian internal menurut Sunarto (2003;142) 

adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. 
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2. Risiko Pengendalian 

Proses penilaian tentang efektivitas rancangan dan pengoperasian kebijakan 

dan prosedur struktur pengendalian internal suatu perusahaan dalam mencegah 

dan mendeteksi salah  saji yang material. 

3. Informasi dan Komunikasi 

Sistem Informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

mencakup akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, 

dan melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban atas aktivitas dan kewajiban yang bersangkutan. 

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan 

tanggung jawab individu berkenaan dengan stuktur pengendalian intern atas 

pelaporan keuangan. 

4. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

menyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan 

prosedur tersebut dan membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan 

telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5. Pemonitoran (Monitoring) 

Proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal. 

Adapun tujuan pengendalian internal menurut Arens dan Loebbecke (1997;290) 

adalah sebagai berikut: 

“1. Effectiveness and efficiency of operations. 

 2. Reliability of financial reporting. 

3. Compliance with applicable laws and regulatipons”.  

Kutipan di atas menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan 

untuk menyediakan data akuntansi untuk berbagai pengambilan keputusan 

menurut pemberi hak informasinya. 

Agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas baik, selain prosedur 

baku yang dimiliki dan ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

perusahaan perlu melaksanakan aktivitas pengendalian. 
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Pengertian efektivitas pengendalian internal menurut Krismiaji (2002;395) 

adalah sebagai berikut: 

“Pelaksanaan aktivitas pengendalian terhadap gaji yang meliputi 

otorisasi transaksi, pengamanan terhadap aktiva dan catatan, 

pemisahan fungsi atau tugas, dan penggunaan dokumen dan catatan 

yang memadai”.   

Seperti yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya sistem informasi yang memadai akan terkandung di dalamnya, 

pengendalian internal atas penggajian yang memadai. Disini jelas terlihat bahwa 

sistem informasi akuntansi serta pengendalian internal atas penggajian yang 

memadai sangat dibutuhkan, karena kedua variabel tersebut akan sangat 

membantu pimpinan perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan 

terhadap penggajian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi yang 

dijalankan secara memadai dapat berperan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal atas penggajian”. 

 

 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan melalui 

studi dan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis menurut Sevilla 

dkk yang diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu (1993;71) sebagai berikut : 

“Metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang 
keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung) dengan 
tujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara 
berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab 
dari suatu gejala tertentu”.  
 

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang 

diperlukan. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan analisa secara 

langsung pada objek yang diteliti, yaitu dengan cara sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap staf dan kepala bagian dalam perusahaan 

yang bertanggung jawab dan menguasai masalah yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atas 

aktivitas yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, khususnya dalam 

bidang penggajian. 

c. Kuesioner 

Dengan membuat daftar pertanyaan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang sedang diteliti untuk selanjutnya ditanyakan kepada 

pimpinan perusahaan, kepala personalia, kepala bagian akuntansi, kepala 

bagian keuangan, audit internal dan staf karyawan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library research) 

Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder sebagai dasar 

atau landasan teoritis yang ada. 

 

 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT.KIA  

MOTOR ,yang beralamat dijalan Wastukencana no 11A Bandung.Waktu 

penelitian dimulai sejak bulan mei  2006. 


