
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mendapatkan laba   

semaksimal mungkin dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga perusahaan 

mampu mendapatkan laba yang maksimal atau menekan seminimal mungkin 

kerugian yang akan terjadi. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu 

pengorbanan baik berupa tenaga kerja maupun peralatan yang diperlukan. Apabila 

menggunakan tenaga kerja manusia, maka akan terjadi adanya balas jasa yang 

disebut gaji atau upah. Pemakaian tenaga kerja ini mutlak diperlukan dalam suatu 

perusahaan tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia atau tenaga kerja yang 

menggerakkan aktivitas perusahaan tersebut. 

 Pada umumnya besar kecilnya gaji atau upah suatu perusahan 

merupakan sasaran bagi para pencari kerja sebelum mereka memperhitungkan 

jenis dan resikonya. Oleh karena itu untuk membayar gaji atau upah karyawan 

diperlukan biaya yang cukup besar dan memerlukan perhitungan yang baik pula, 

karena di dalam pembayaran gaji atau upah sering terjadi kecurangan-kecurangan 

atau pemborosan. 

 Pada perusahaan yang cukup besar semakin disadari pentingnya Auditor 

Internal. Karena Auditor Internal merupakan aparat penting bagi pimpinan 

perusahaan untuk dapat mengendalikan jalannya perusahaan terutama dalam hal 

pembayaran gaji dan upah, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan 

lebih dapat dipertanggungjawabkan dan demikian mutu dari manajemen dapat 

lebih ditingkatkan. 

Salah satu aktivitas dalam perusahaan, yaitu pembayaran gaji dan upah. 

Pembayaran gaji dan upah ini memerlukan perencanaan dan pengendalian yang 

baik. Hal ini disebabkan karena biaya gaji dan upah merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan tenaga kerja yang merupakan salah 

satu faktor produksi yang utama dan selalu ada dalam perusahaan. Banyaknya 

tenaga kerja yang diserap oleh suatu perusahaan sangat tergantung pada : 
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1. Besar kecilnya perusahaan 

2. Jenis kegiatan perusahaan  

3. Lokasi perusahaan 

4. Kebijakan manajemen  

Dalam penyusun anggaran gaji dan upah di dalamnya menyangkut 

pegawai baru pencatatan identitas pegawai, penetapan besarnya tingkat gaji dan 

upah, penempatan pegawai pada suatu bagian, pengawasan hasil kerja dan 

pengawasan atas kebenaran kontra prestasi kerjanya. Pemberian imbalan balas 

jasa oleh perusahaan kepada para karyawan baik dalam bentuk gaji maupun upah 

sebenarnya merupakan hal yang rutin dalam arti selalu dihadapi oleh pimpinan 

perusahaan. 

  Pemberian gaji dan upah diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Namun demikian tidak jarang kita mengamati adanya karyawan yang 

mengeluh, sehingga karyawan terlambat hadir, adanya keengganan karyawan 

untuk lembur, atau terjadinya pemogokan, semua ini merupakan gejala-gejala 

nyata yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pemberian imbalan jasa 

sebagai akibat dari berbagai hal yang mungkin timbul dari perusahaan itu sendiri. 

            Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis memilih judul untuk 

skripsi ini adalah “Pengaruh Pemeriksaan Intern Gaji Terhadap Efektivitas Dan 

Efisiensi Sistem Penggajian” (studi kasus pada PT. POS Indonesia, PT. Telkom 

Tbk, PT. PLN (Persero), PDAM, PT. KAI (Persero).” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan mengadakan penelitian secara 

mendalam terhadap apa yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan 

dibahas dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan pemeriksaan intern gaji diperusahaan telah memadai. 

2. Apakah sistem penggajian pada perusahaan telah efektif dan efisien. 

3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan intern gaji terhadap efektivitas dan 

efisiensi sistem penggajian. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan merupakan peryataan yang mengungkan hal yang akan diperoleh 

pada akhir penelitian. Tujuan yang diasumsikan harus dapat diukur sampai sejauh 

mana ketercapaian kesimpulan berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan intern gaji 

diperusahaan telah memadai. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem penggajian pada perusahaan telah efektif 

dan efisien. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan intern gaji terhadap 

efektivitas dan efisiensi sistem penggajian. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

 Memberikan masukan atau saran-saran perbaikan mengenai proses 

akuntansi atas gaji dan upah yang sesuai dengan PSAK. 

2. Bagi Penulis  

 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan 

program studi S1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama Bandung. 

3. Bagi Masyarakat 

 Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang 

pemeriksaan intern atas penjualan dan piutang usaha dalam rangka 

meningkatkan efisiensi penagihan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

  Dengan semakin besarnya perusahaan, semakin disadari pula bahwa 

pimpinan perusahaan tidak lagi dapat melaksanakan setiap kegiatan usaha secara 

langsung. Tetapi walaupun demikian, agar perusahaan berjalan sesuai pada 

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pimpinan perusahaan harus 
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melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya. Agar 

pendelegasian wewenang ini berjalan dengan baik, diperlukan adanya suatu alat 

yang dapat membantu manajemen dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. 

Dalam keadaan tersebut pimpinan memerlukan suatu alat pengendalian 

yang dapat memberikan seluruh informasi yang dapat diandalkan dan dapat 

membantunya dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu juga alat 

tersebut memiliki aturan yang mengatur tindakan, aktivitas dan transaksi dalam 

organisasi perusahaan. Untuk itu pimpinan memerlukan suatu alat pengendalian 

internal yang memadai. Tentang pengendalian intern menurut Commite of 

Sponsoring Organization of The Treadway Commissions (COSO) dikutip oleh 

Amin Widjaya Tunggal dalam bukunya COSO-Based Auditing (2000:30), 

mengemukakan: 

“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personal, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objective in the following 
categories: 
a. Effectiveness and Efficiency of Categories; 
b. Reliability of Financial Reporting; 
c. Compliance with Applicable Laws and Regulations.” 
 
Dari definisi tersebut dapat ditarik persepsi konsep yang mendasar antara 

lain: 

1. Pengendalian intern merupakan sebuah proses, artinya bahwa apa yang 

kita putuskan hari ini yang menyangkut berbagai aspek-aspek yang 

berhubungan dengan strategi, kooperasi strategi, implementasinya 

maupun operasionalnya guna mencapai tujuan perusahaan bukanlah 

merupakan akhir dari segalanya. Hal tersebut akan selalu mengalami 

perubahan-perubahan seiring dengan tuntutan perubahan-perubahan 

itu. 

2. Pengendalian intern akan berjalan secara efektif sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya bukan terletak pada kecanggihan 

teknologi maupun kebijakan-kebijakan. 
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3. Pengendalian intern dapat menjadi harapan untuk mencapai jaminan 

kelayakan tetapi bukan jaminan yang mutlak terhadap entitas 

manajemen maupun direksi. 

4. Pengendalian intern adalah merupakan kategori-kategori yang saling 

berhubungan antara efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas 

laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan pengaturan. 

 

Menurut Hiro Tugiman (1997:11), Pemeriksaan Intern adalah: 

“Internal Auditing atau Pemeriksaan Internal adalah suatu fungsi 
penilaian yang independent dalam suatu organisasi untuk menguji dan 
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan 
pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar 
dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu, 
pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan 
mengajukan saran-saran.” 

 
Sesuai dengan definisi tersebut pemeriksaan dilaksanakan oleh suatu 

bagian yang independen yang ada di perusahaan untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan organisasi yang tujuannya membantu anggota organisasi apakah 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan sehingga nantinya apabila ada penyelewengan atau 

kecurangan terhadap perusahaan dapat menemukan dan pemeriksaan intern dapat 

memberikan rekomendasi, saran-saran dan usulan sehingga tindakan yang 

diperlukan oleh manajer dapat segera dilaksanakan. 

Bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang dilaksanakan 

secara independen yang dibangun di dalam organisasi perusahaan, keterbatasan 

waktu dan kemampuan pimpinan menyebabkan diperlukannya staf audit internal 

yang sifatnya independen, dalam arti tidak terlibat dalam kegiatan operasional 

yang dapat menurunkan tingkat independensinya. Oleh karena itu, peranan auditor 

internal sangatlah penting dalam membantu manajemen dalam meneliti dan 

mengawasi apakah prosedur, metode dan teknis yang menjadi alat dari 

pengendalian internal itu sudah dilaksanakan. Dalam kedudukannya yang bebas 

dari kegiatan operasional, audit internal dapat memberikan informasi yang benar 
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dan objektif yang menyangkut keakuratan data yang akan dijadikan dasar bagi 

manajemen dalam pengambilan keputusan.   

Agar perusahaan dapat bertahan dan semakin berkembang diperlukan 

tenaga kerja yang berkualitas dengan tingkat kontra prestasi yang berbeda, sesuai 

dengan prestasi yang disumbangkan pada perusahaan untuk membantu 

pengadministrasian gaji diperlukan suatu pemeriksaan internal atas gaji agar 

pelaksanaan yang dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik. Biaya gaji adalah 

unsur biaya yang sangat besar jika dibandingkan dengan unsur-unsur biaya 

lainnya karena diperlukan suatu pengendalian terhadap unsur biaya tenaga kerja. 

Sedangkan tujuan dari audit internal atas gaji dan upah itu sendiri adalah: 

1.  Memeriksa apakah pengendalian internal gaji cukup memadai dan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

2. Memeriksa apakah peraturan-peraturan pemerintah dan kebijakan  

perusahaan yang berhubungan dengan gaji dan upah telah ditaati. 

3. Memeriksa apakah pembayaran gaji dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dan dialokasikan secara tepat. 

4. Memeriksa apakah biaya gaji dan upah telah dibukukan, 

diklasifikasikan dan dialokasikan secara tepat. 

 Aktivitas audit internal sangat penting auditnya karena tugas utamanya 

adalah mengukur dan menilai untuk menentukan efektif tidaknya unsur-unsur 

tersebut. 

 Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan referensi dari penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Frita Kusuma Dwi Anggraini 

yang berjudul Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Gaji dan Upah (Studi Kasus Pada PT. TELKOM 

Tbk).  

 Hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh penulis dari penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

- Bahwa Audit Internal yang dilaksanakan PT. TELKOM Tbk. telah 

efektif, dimana hal tersebut didasarkan pada independensi dan 
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objektivitas, kecakapan professional, ruang lingkup audit, program 

pelaksanaan audit, dukungan manajemen, laporan hasil audit dan 

tindak lanjut hasil audit. 

- Pengendalian internal atas gaji dan upah yang dilaksanakan PT. 

TELKOM Tbk.  telah efektif, karena didukung seluruh unsur-unsur 

pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

kegiatan pengendalian dan komunikasi, dan pemantauan.   

- Audit Internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal atas jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilihat pada kepatuhan, 

verifikasi dan evaluasi. 

 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis pada PT. POS 

Indonesia, PT. TELKOM Tbk, PT. PLN (Persero), PDAM, dan PT. KAI (Persero) 

yaitu tentang: 

- Perencanaan pemeriksaan intern atas gaji dan upah pada perusahaan. 

- Pelaksanaan pemeriksaan intern atas gaji dan upah. 

- Pelaporan pemeriksaan intern atas gaji dan upah.. 

- Efektivitas dan efisiensi sistem penggajian. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengemukakan suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

“Pemeriksaan intern gaji dan upah berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektivitas dan efisiensi sistem penggajian”   

1.6  Metodologi Penelitian 

 Didalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa 

metodologi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Metodologi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

a. Wawancara (Interview) 

Merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek 

penelitiaan.teknik ini dilakukan terutama untuk jenis pertanyaan yang 
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memerlukan penjelasaan dari peneliti, namun dalam penelitian ini, 

wawancara bersifat conditional, artinya hanya digunakan jika dalam 

wawancara yang diperoleh dalam modus komunikasi pertama tidak 

memenuhi ketentuan data yang diterapkan. 

b. Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

serangkaian pertanyaan tertulis yamg dijawab oleh responden, 

pertanyaan dalam kuesioner ini mencakup pertanyaan tentang pendapat 

dan sikap responden tentang hal yang diteliti, dalam hal ini tentang 

efektivitas penerapan Sistem Pengendaliaan Mutu KAP dengan kinerja 

auditor 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara menggunakan data dari buku-buku, dan bahan-

bahan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitiaan yang sedang 

dibahas. 

Bertujuan untuk memperoleh data skunder dengan cara membaca, 

mengkaji, serta menelaah literatur yang ada kaitanya dengan 

penelitiaan.  Penelitiaan kepustakaan ini diperlukan penulis sebagai: 

a. Bahan panduan untuk melakukan penelitiaan di lapangan. 

b. Pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pembahasan    

masalah. 

c. Dasar perbandingan praktik di lapangan.   

 

 

 


