
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Manajemen suatu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 

memperhatikan, mengelola, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang mereka 

miliki. Perhatian terutama harus diberikan kepada sumber daya manusia, karena 

manusia merupakan penggerak perusahaan dimana sumber-sumber pemikiran 

berasal dari manusia. 

Tanpa mengesampingkan peranan dan manfaat seluruh sumber daya yang 

ada dalam pencapaian tujuan perusahaan, dapat dikatakan bahwa manusia 

merupakan sumber daya utama perusahaan. Manajemen harus menerapkan cara 

yang tepat dalam memperoleh, memelihara serta mempertahankan sumber daya 

manusia. 

Pengelolaan sumber daya manusia secara tepat merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam merealisasikan 

tujuannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan kompensasi 

finansial yang tepat sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan karyawan 

kepada perusahaan, yaitu berupa pemberian gaji dan upah. Gaji umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang 

mempunyai jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran 

atas jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji 

dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari 

kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. 

Pemberian kompensasi secara tepat akan menimbulkan kepuasan kerja karyawan 

serta meningkatkan motivasi dan loyalitas kepada perusahaan, sehingga mereka 

akan memberikan prestasi yang terbaik bagi perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan pada umumnya membutuhkan pengawasan 

terhadap jalannya segala kegiatan yang dilakukan perusahaan, sehingga aktivitas-

aktivitas yang ada dapat dilakukan tanpa menemui kesalahan-kesalahan ataupun 

penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pihak perusahaan. Untuk itu 
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dibutuhkan sistem yang diperlukan dalam segala aktivitas yang dilakukan 

perusahaan terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, 

misalnya pembayaran gaji dan upah karyawan. 

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor internal yang 

sangat berperan penting dalam melaksanakan pengendalian terhadap operasi 

perusahaan dan dalam menunjang efektivitas pembayaran gaji dan upah 

karyawan. Hal ini dikarenakan jika terdapat penyimpangan dalam operasi 

perusahaan maka akan dapat dengan mudah untuk segera diambil tindakan 

perbaikan terhadap penyimpangan tersebut sehingga akibat yang ditimbulkannya 

dapat ditekan seminimal mungkin. Sistem informasi akuntansi yang baik akan 

menghasilkan informasi yang terstruktur, yaitu : tepat waktu, relevan, dan dapat 

dipercaya. Sehingga secara keseluruhan sistem informasi akuntansi berguna bagi 

pimpinan dan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan secara cepat 

dan tepat. 

Dalam perusahaan mutlak perlu diselenggarakannya suatu sistem 

pengendalian internal terhadap pembayaran gaji dan upah pegawai. Sistem 

pengendalian internal terhadap pembayaran gaji dan upah biasanya diterapkan 

pada perusahaan yang memperkerjakan banyak karyawan atau pegawai, karena 

biasanya pada perusahaan yang seperti ini banyak sekali kemungkinan untuk 

terjadinya penyimpangan pada pembayaran gaji dan upah karyawannya. 

Sistem informasi akuntansi penggajian yang baik dan akurat akan 

meningkatkan sistem pengendalian internal dapat dicapai, yaitu antara lain: 

meningkatkan ketelitian, dapat dipercayainya data akuntansi, mendorong ditaati 

dan dilaksanakan kebutuhan perusahaan serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas. Adapun ciri-ciri sistem pengendalian internal yang memadai 

mencakup unsur-unsur: 

1. Suatu bagan organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi yang tepat. 

2. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak. 

3. Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

bagian organisasi. 

4. Karyawan-karyawan yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya. 
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Sistem informasi akuntansi pada umumnya terbagi lagi menjadi beberapa 

sub-sistem. Setiap sub-sistem dirancang untuk mengolah jenis transaksi yang 

berbeda, antara lain transaksi penjualan, pembelian dan penggajian. Prosedur-

prosedur yang disusun dalam sub-sistem akuntansi ini dapat disebut juga dengan 

istilah siklus akuntansi. 

 Selanjutnya ke dalam siklus akuntansi ini biasanya diterapkan serangkaian 

prosedur pengendalian untuk mencegah, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga membantu usaha manajemen dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan andal. Penyelenggaraan siklus penggajian 

dan kepegawaian yang dilengkapi dengan serangkaian pengendalian diharapkan 

akan menunjang kecermatan dan ketepatan penghitungan gaji karyawan, sehingga 

perusahaan dapat memberikan kompensasi yang tepat atas kontribusi karyawan 

mereka. 

 Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah sistem informasi akuntansi penggajian pada PT. 

Kartika Prasarana Telekomunikasi  di daerah Bandung, dimana hasil penelitian 

tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ”Peranan Aktivitas 

Pengendalian Atas Sistem Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas 

Pembayaran Gaji Karyawan”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah aktivitas pengendalian atas sistem penggajian yang diterapkan 

perusahaan telah memadai ? 

2. Bagaimana efektivitas pembayaran gaji karyawan yang diterapkan oleh 

perusahaan ? 

3. Apakah aktivitas pengendalian atas sistem penggajian karyawan berperan 

dalam menunjang efektifitas pembayaran gaji karyawan ? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka maksud dari 

penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis data dan informasi tentang 

siklus penggajian karyawan dalam perusahaan. 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui kememadaian aktivitas pengendalian pada sistem 

penggajian karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan. 

2. Untuk mengetahui efektivitas aktivitas pembayaran gaji karyawan yang 

dijalankan oleh perusahaan. 

3. Untuk mengetahui peranan aktivitas pengendalian pada sistem penggajian 

yang efektif dalam pembayaran gaji karyawan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung : 

1. Penulis 

Penelitian ini berguna sebagai salah satu usaha peningkatan pemikiran 

penulis dengan memperhatikan dunia praktek “Peranan Aktivitas 

Pengendalian“ terutama dalam hal penggajian yang diterapkan secara 

umum dalam suatu perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah 

satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Sarjana 

Ekonomi pada Universitas Widyatama Bandung. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang berguna bagi 

perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan pembayaran 

gaji yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan perbaikan bagi 

perusahaan guna menyusun kebijaksanaan tentang prosedur penggajian 

yang akan diterapkan guna mencapai tujuan perusahaan di masa yang akan 

datang sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efektif. 
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3. Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan juga 

menjadi sumbangan pemikiran dan berguna sebagai acuan (referensi) bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan serta tidak 

menutup kemungkinan untuk mengadakan penyempurnaan terhadap hasil 

penelitian ini. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran  

Dalam era globalisasi, dunia usaha di Indonesia telah berkembang pesat 

dan telah berada dalam kondisi “persaingan ketat”. Dengan kondisi seperti ini, 

manajemen perusahaan harus dapat menjalankan kegiatan operasionalnya 

seefektif mungkin agar perusahaan mampu bersaing, mempertahankan 

eksistensinya bahkan terus mengembangkan dirinya. 

Dalam mengelola kegiatan usaha tersebut, manajemen akan selalu 

membutuhkan informasi mengenai keadaan di dalam perusahaan secara jelas, 

benar dan tepat waktu untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan yang terbaik bagi perusahaannya. Proses ini tentu saja 

tidak mudah, apalagi untuk perusahaan berskala besar dengan jumlah karyawan 

yang sangat banyak. 

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Wilkinson (2000;8) terbagi 

menjadi dua yaitu : Tujuan Utama dan tujuan Spersifik. Tujuan utamanya 

adalah sebagai berikut : “To provide accounting information to a wide variety of 

users”. Sedangkan tujuan spesifiknya ada tiga, yaitu : 

1. To support the day operations 

2. To support decision making by internal decision makers  

3. To fulfill obligations relating to stewardship 

Penyelenggaraan sistem informasi akuntansi yang tepat akan sangat 

membantu manajemen dalam mengelola aktivitas penggajian dan epegawaian 

tersebut. Menurut Barry E. Cushing yang diterjemahkan oleh Azhar Susanto 

dan La Midjan (2003;11), Sistem Informasi Akuntansi merupakan seperangkat 

sumber manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk 
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menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari 

pengumpulan dan memproses data. Pada dasarnya sistem akuntansi ini dibentuk 

untuk membantu usaha manajemen dalam memperoleh informasi yang akurat, 

andal dan tepat waktu. Melalui serangkaian prosedur pada sistem akuntansi atau 

sistem penggajian dan pengupahan karyawan, akan diperoleh informasi mengenai 

keadaan dan kegiatan para karyawannya. 

Manajemen harus menangani masalah penetapan, penghitungan dan 

pembayaran gaji dengan hati-hati, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan transaksi ini jumlahnya cukup besar sehingga akan mempengaruhi 

pendapatan dan laba perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, resiko 

kemungkinan terjadinya pemborosan yang timbul akibat adanya kecurangan 

manipulasi dan persekongkolan dalam bidang bidang penggajian juga cukup 

besar. Kecurangan ini bias saja dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama 

karyawan fiktif ke dalam daftar gaji dan upah, atau membayar lebih kepada 

karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan. Kesalahan dalam menghitung 

atau menjumlahkan angka-angka yang terdapat dalam daftar gaji juga mungkin 

saja terjadi.  

Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan di dalam perusahaan 
dianggap penting karena dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam 
pelaksanaan pembayaran gaji karyawan. M.T. Efendi Hariandja (2002;245) 
menyebutkan “gaji dan upah sudah barang tentu merupakan salah satu 
alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang 
paling penting di antara yang lain seperti untuk berprestasi, berafiliasi 
dengan orang lain, mengembangkan diri,  atau untuk mengaktualisasi diri”.  
 

Dasar masalah gaji adalah ikatan kerja dan prestasi kerja yang diberikan, 

seperti yang telah dimaksudkan dengan imbalan oleh Konvensi ILO  termasuk : 

“upah atau gaji biasa (!), pokok atau minimum dan setiap emolument tambahan 

yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai 

atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan 

kerja.” 

 Aktivitas pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan cukup untuk 

dapat membantu manajemen dalam mengisi masalah-masalah seperti yang 

disebutkan di atas. Aktivitas pengendalian tersebut untuk mencegah, mendeteksi, 
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dan mengoreksi kesalahan yang mungkin ada. Aktivitas pengendalian ini juga 

dapat melindungi sumber-sumber ekonomi perusahaan dan berbagai kemungkinan 

yang dapat merugikan perusahaan. 

 Pengintegrasian prosedur-prosedur pengendalian ke dalam sistem 

akuntansi akan membuat informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan 

andal serta dapat membeikan sarana untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya 

kecurangan-kecurangan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan seluruh kategori 

yang ada dalam prosedur pengendalian, yaitu otorisasi yang pantas akan transaksi, 

adanya pemisahan, adanya supervise atau pengawasan dalam melaksanakan tugas, 

penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan yang memadai 

atas aktiva dan catatan-catatan perusahaan, serta pengecekan internal yang 

independen terhadap hasil dari pengolahan data. 

 Sistem pengendalian harus selalu bergandengan dengan sistem informasi. 

Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi agar berguna 

bagi para pemakai (users) intern ataupun ekstern untuk mengambil keputusan, 

maka informasi tersebut harus mengandung unsur terkendali. 

 Aktivitas pengendalian menurut Arens, Elder,dan Beasley (2001;406) 

adalah : “Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk 

dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa 

tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian 

sasaran hasil entitas itu.” 

 Efektivitas mencerminkan sampai sejauh mana tujuan suatu unit telah 

tercapai. Hal ini dapat dijelaskan sesuai pengertian efektivitas yang dikemukakan 

oleh Alexander (2001;65) dalam bukunya “Manajemen” yaitu : “Efektivitas 

adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai untuk 

melakukan hal yang tepat”. Sedangkan Pengertian efektivitas menurut Anthony 

dan Vijaj Govindarajan yang dialihbahasakan Kurniawan Tjakrawala 

(2002;114) menyatakan : “efektivitas adalah penentuan antara output yang 

dihasilkan oleh pusat pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek 

(objectives).” 
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 Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana tujuan 

dan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas dihubungkan dengan 

penyelesaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi dapat dihubungkan dengan sumber 

daya yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

 Untuk dapat melaksanakan efektivitas pengendalian internal gaji dan upah 

dengan baik haruslah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian 

2. Perkiraan resiko yang timbul  

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi, dan 

5. Pengawasan 

 Dengan diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal, diharapkan 

aktivitas penggajian karyawan dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat 

meminimalkan segala kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan suatu hipotesa 

sebagai berikut : Aktivitas pengendalian atas sistem penggajian yang 

dijalankan secara memadai dapat berperan dalam menunjang efektivitas 

pembayaran gaji karyawan. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif analitis. Dimana metode ini dimulai dengan menyiapkan teori-

teori mengenai peranan aktivitas pengendalian secara umum yang diterapkan pada 

prosedur penggajian., kemudian dilakukan penelitian secara langsung pada 

perusahaan secara nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki dan dibandingkan dengan teori yang 

telah dipelajari oleh penulis. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, 

yaitu : 
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1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder, yang digunakan sebagai landasan teoritis 

masalah yang diteliti dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku 

referensi untuk memperoleh data atau informasi pendukung berupa teori-teori 

mengenai aspek-aspek yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

tinjauan langsung ke tempat penelitian dan mengadakan wawancara dengan 

pihak-pihak yang besangkutan. Penelitian lapangan dilakukan dengan maksud 

untuk memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara : 

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung tentang objek 

yang diteliti yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi yaitu 

tentang struktur organisasi perusahaan, siklus penggajian dan kepegawaian 

dari mulai fungsi pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji, 

sampai ke fungsi penyiapan serta pemberitahuan pajak. 

b. Wawancara. Dilakukan terhadap bagian-bagian yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

data yang dibutuhkan, yaitu mengenai aktivitas perusahaan, sistem 

akuntansi penggajian, pengendalian internal atas gaji, dan lain-lain. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka penulis melakukan penelitian di PT. KARTIKA PRASARANA 

TELEKOMUNIKASI yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi (internet, 

game cyber, dan wartel) di Jl. Ir.H.Juanda No.185, Bandung, Jawa Barat. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2006sampai dengan Febuari 2007. 


