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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, setiap manusia ingin selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Akan tetapi perkembangan 

setiap individu berbeda-beda, tergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh 

individu-individu tersebut. Begitu juga yang terjadi pada instansi atau perusahaan 

cenderung untuk berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi dan 

kemajuan ekonomi untuk kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

Perusahaan merupakan lembaga ekonomi yang melakukan kegiatan usaha  

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan memperoleh 

penghasilan atau keuntungan. Untuk mencapai tujuan  tersebut diperlukan 

manajemen yang profesional dalam mengendalikan perusahaan. 

Dalam mencapai tujuan perusahaan yang efektif maka perusahaan juga 

memerlukan  informasi, dimana orang atau badan berusaha mendapatkan 

informasi yang diperlukan secepat dan setepat mungkin untuk kepentingannya. 

Salah satu hasil informasi adalah informasi akuntansi yang dapat berperan penting 

bagi perusahaan. Kerugian akibat kecurangan, persekongkolan dan kesalahan-

kesalahan yang diakibatkan oleh lemahnya sistem akuntansi, membuat para 

pimpinan perusahaan lebih berhati-hati dalam dalam memilih dan menerapkan 

sistem akuntansi bagi perusahaannya. 

Sistem informasi akuntansi melayani suatu badan atau lembaga yang 

relatif kompleks dan mungkin memperkerjakan beribu-ribu orang dengan tugas 

dan tanggung jawab yang bermacam-macam pada seluruh tingkat manajemen 

guna mengendalikan organisasi perusahaan dengan tujuan mencapai efisiensi dan 

efektivitas usahanya. 

Fungsi utama sistem informasi akuntansi yang diutarakan oleh La Mijdan 

dalam buku Sistem Informasi Akuntansi I adalah “membantu manajemen dalam 

mengendalikan organisasi perusahaan.” Salah satu informasi akuntansi yang 
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penting dalam mengendalikan organisasi perusahaan adalah informasi atas gaji 

dan upah yang merupakan bagian dari siklus personalia dan penggajian. 

Hal ini terutama menyangkut jumlah yang material. Penanganan gaji perlu 

dilakukan secara serius dan hati-hati untuk menghindari kemungkinan adanya 

penyelewengan, kecurangan atau masalah inefisiensi lainnya yang dapat 

merugikan perusahaan maupun karyawan sehingga diperlukan suatu sistem, 

kebijaksanan dan prosedur yang memadai. Dengan kondisi ini diharapkan 

besarnya gaji tersebut diterima oleh karyawan yang berhak menerimanya. 

Adanya suatu sistem gaji yang baik serta besarnya yang cukup memuaskan 

karyawan, imbalan yang diterima sesuai dengan apa yang mereka berikan kepada 

perusahaan, merupakan salah satu bentuk perhatian yang harus ditekankan oleh 

pihak manajemen. Bagi perusahaan yang relatif kecil masalah pemberian gaji 

masih dapat diawasi dan diteliti secara langsung oleh pimpinan perusahaan atau 

manajer. Akan tetapi semakin besar dan luas aktivitas perusahaan, kondisi 

semacam ini tidak dapat dipertahankan lagi. Kekhawatiran timbulnya segala 

bentuk penyelewengan dan manipulasi akan semakin terasa tentunya dengan 

unsur kelemahan manusia yang dapat mengakibatkan pemborosan-pemborosan 

yang tidak diinginkan oleh pihak manajemen. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas maka manajemem 

membutuhkan suatu alat bantu dalam bentuk Sistem Informasi Akuntansi gaji 

yang memadai. Dengan adanya sistem tersebut fungsi pengendalian dapat 

terselenggara sebagaimana mestinya. Adapun kebutuhan sistem akuntansi dewasa 

ini, dalam menyajikan informasi telah ditunjang dengan penyajian data akuntansi 

secara Elektronic Data Processing (EDP) atau komputer yang dapat menyajikan 

data menjadi informasi yang efektif dan efisien dibandingkan sistem akuntansi 

secara manual. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab pimpinanlah untuk 

mengadakan suatu sistem pengendalian internal yang baik. 

Peranan sistem informasi gaji adalah untuk mengumpulkan data dan 

mengolahnya sehingga menjadi informasi yang diperlukan bagi manajemen guna 

menunjang efektivitas pengendalian internal gaji perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi yang penulis beri judul: 

“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam           

Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Gaji “ 

 

1.2 Identifikasi masalah 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian di atas maka penulis 

mencoba untuk meneliti Sistem Informasi Akuntansi di PT. DAI NIPPON 

PRINTING INDONESIA dengan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1) Apakah sistem informasi akuntansi gaji pada perusahaan tersebut telah 

dilaksanakan dengan    memadai  

2) Apakah pengendalian internal gaji yang dilakukan oleh perusahaan  telah 

efektif  

3) Bagaimana peranan sistem informasi gaji dalam menunjang efektifitas 

pengendalian internal gaji  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Di dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai dan 

ketahui adalah: 

1)  Untuk mengetahui dan menilai apakah penetapan sistem informasi akuntansi 

gaji yang diterapkan perusahaan telah efektif. 

2)  Untuk mengetahui dan menilai apakah penerapan pengendalian internal atas 

gaji yang ditetapkan perusahaan telah efektif. 

3) Untuk mengetahui dan menilai bagaimana peranan sistem informasi gaji 

dalam perusahaan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal gaji 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penenelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1)  Penulis untuk memahami penerapan sistem informasi akuntansi gaji   sebagai 

alat penunjang keefektifan dalam perusahaan dan memberikan gambaran yang 
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lebih jelas serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem 

informasi akuntansi gaji. 

2) Manajemen perusahaan yang bersangkutan, sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi gaji. 

3)  Rekan-rekan mahasiswa dan pembaca lainnya, sebagai informasi tambahan 

dan bahan perbandingan tentang penerapan teori yang ada pada praktek yang 

sesungguhnya. 

4) Pemenuhan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan baik mencari laba 

ataupun tidak mencari laba. Pimpinan perusahaan menghendaki agar 

perusahaannya dapat hidup terus-menerus dan semakin berkembang di kemudian 

hari. Oleh karena itu pemilik usaha atau manajemen selalu berusaha semaksimal 

mungkin agar perusahaannya terhindar dari faktor yang menghambat kemajuan 

dan perkembangan perusahaan yang dia pimpin. 

Agar perusahaan dapat bertahan dan semakin berkembang diperlukan 

tenaga kerja yang berkualitas untuk dapat menjalankan setiap bagian didalam 

perusahaan dengan baik. Sesuai dengan hasil kerja (prestasi) yang disumbangkan 

pada perusahaan, maka perusahaan memberikan hasil kerja (prestasi) tersebut 

berbeda pula antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang kita kenal 

dengan gaji. Untuk membantu pengadministrasian gaji diperlukan suatu sistem 

informasi akuntansi gaji agar pelaksanaan yang dilakukan dapat terkoordinasi 

dengan baik. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa suatu sistem informasi 

akuntansi akan memberikan suatu informasi yang diperlukan pimpinan 

perusahaan. Tetapi selain sistem informasi akuntansi gaji diperlukan juga 

pengendalian internal atas gaji agar pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan. 
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Seperti yang dikatakan Arens dan Loebbeche yang  “bahwa pengendalian 

internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk 

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan yang penting bagi organisasi 

akan terpenuhi.”1 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengendalian internal terdiri 

atas aneka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan kepastian 

yang layak bahwa tujuan-tujuan yang penting bagi organisasi akan terpenuhi. 

Seperti yang dikemukakan Arens dan Loebbecke “bahwa dalam 

merancang suatu pengendalian internal yang efektif, pimpinan perusahaan harus 

memperhatikan tiga kepentingan, yaitu: 

1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi. 

2) Menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. 

3) Mendorong ditaatinya setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan.”2 

Seperti yang dikemukakan diatas dapat diketahui, bahwa dengan adanya 

pengendalian internal yang memadai dalam hal ini memenuhi kepentingan-

kepentingan tersebut, diharapkan segala kesalahan, penyimpangan, kecurangan 

dan hal-hal yang meragukan perusahaan dapat di tekan serendah mungkin, 

sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang 

dikorbankan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui 

bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi gaji yang memadai maka  dapat 

meningkatkan efektifitas pengendalian internal atas gaji. Disini terlihat jelas 

bahwa sistem informasi akuntansi gaji serta pengendalian internal gaji yang 

memadai sangat dibutuhkan, karena variable tersebut akan sangat membantu 

pimpinan perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap gaji. 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mengajukan hipotesis : 

“ Sistem Gaji yang Memadai Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Gaji” 

                                                 
1 Arens A. Alvin dan James K.Loebbecke, 1997, dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf, 
Auditing Pendekatan Terpadu, edisi revisi, Jakarta, Penerbit : Salemba 
2 Arens A. Alvin dan James K.Loebbecke, 1997, dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf, 
Auditing Pendekatan Terpadu, edisi revisi, Jakarta, Penerbit : Salemba  
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1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik, yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang 

diteliti. Gambaran yang sistematis dan akurat diperoleh dengan teknik 

pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian, serta penganalisisan data sehingga 

dapat di tarik suatu simpulan. 

 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1)  Studi Kepustakaan (Library Research) 

       Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder sebagai 

dasar atau landasan teoritis yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang di 

teliti. Adapun langkah yang ditempuh penulis : 

      (1)    Membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang            

sedang dibahas. 

      (2) Membaca kumpulan-kumpulan kuliah dan bacaan lainnya yang 

berhubungan dengan sistem informasi akuntansi gaji dan pengendalian 

internal gaji. 

2)  Studi Lapangan (Field Research) 

      Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang 

diperlukan. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan analisa secara 

langsung pada obyek yang di teliti, yaitu dengan cara sebagai berikut : 

 (1)  Wawancara 

              Wawancara dilakukan terhadap staf dan kepala bagian dalam perusahaan 

yang dianggap bertanggung jawab dan menguasai masalah yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

        (2)  Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atas 

aktivitas yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, khususnya dalam 

bidang penggajian. 
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        (3)  Kuesioner 

               Disini penulis menyusun daftar pertanyaan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang sedang di teliti. 

        (4)  Studi Dokumen 

   Disini penulis melakukan tinjauan dan analisis atas formulir, dokumen, 

dan catatan-catatan mengenai sistem dan prosedur yang diterapkan di 

perusahaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Agar didapatkan sampul yang relevan dengan tujuan penelitian di atas 

sebagai pengimbang dari studi kepustakaan, perlu dilaksanakan studi lapangan. 

Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan di PT DAI NIPPON PRINTING 

INDONESIA yang berlokasi di Jakarta. Waktu penelitian dimulai pada bulan 

Oktober sampai dengan Januari tahun 2004.   
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