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ABSTRAKSI  
 

PERANAN SISTEM PENGGAJIAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 
PERUSAHAAN PADA PT. MUTUAL PERSADA 

 
 

Oleh: 
EVA FIDIYA ASTUTIK 

 
Dosen Pembimbing:  

EMAN SETIAWAN,S.KOM, MM 

 

Buku adalah jendela pengetahuan, buku merupakan pusat untuk pintar. Dengan 
membaca buku akan banyak pengetahuan yang dapat kita peroleh. Keberadaan manusia 
sebagai makhluk sosial mendorong manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini 
dapat diwujudkan dengan bekerja. Perusahaan adalah tempat manusia untuk memenuhi 
kebutuhan, dengan bekerja secara langsung akan menghasilkan suatu pencapaian yaitu 
berupa gaji. Sistem penggajian yang baik berperan dalam menunjang efektifitas perusahaan. 
Skripsi dengan judul “ PERANAN SISTEM PENGGAJIAN DALAM MENUNJANG 
EFEKTIFITAS PERUSAHAAN” pada PT Mutual Persada menggunakan metode kualitatif 
dengan tidak disertakan dengan hipotesis. 

 PT. Mutual Persada merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Salah 
satu jasa tersedia di PT. Mutual Persada   adalah jasa pemeliharaan dan pengelolaan gedung 
misalnya cleaning service. 

 Peranan sistem penggajian sangat diperlukan, hal ini menyangkut hasil dan 
pencapaian oleh masing-masing sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia 
merupakan faktor utama dalam perusahaan. Dengan kinerja yang baik, maka akan pada 
kemajuan dan perkembangan perusahaan. 

 

 

Kata kunci : system penggajian , system penggajian yang diusulkan 

 

 

 

 

 



http://skripsi.narotama.ac.id 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini dunia usaha mengalami perkembangan yang cukup pesat, 

seiring dengan kemajuan teknologi yang ada. Perusahaan dagang maupun jasa dituntut untuk 

dapat mengikuti perkembangan teknologi. Peranan teknologi sangat penting dalam 

menunjang kegiatan operasi perusahaan. Dan hal  ini  juga harus ditunjang oleh para sumber 

daya manusia yang mempunyai tingkat kecerdasan yang cukup baik. Dalam hal ini sumber 

daya manusia sebagai faktor utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya 

sumber daya manusia sebagai faktor utama, maka perusahaan memberikan suatu imbalan atas 

prestasi yang dicapai yaitu berupa gaji. 

 Gaji didefinisikan sebagai pemberian atas prestasi kerja yang telah dicapai dari  suatu  

usaha  tenaga  kerja. Misalnya gaji harian, gaji mingguan, gaji bulanan dan gaji lainnya. Gaji 

sebagai tolak ukur suatu prestasi yang dicapai, maka dalam proses penggolongan, 

penghitungan, penetapan, pencatatan serta pembayarannya memerlukan ketelitian. 

 Ketelitian diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam proses penggolongan, 

penghitungan, penetapan, pencatatan serta pembayarannya. Selain memperhatikan peraturan 

perusahaan. Tingkat kesenjangan ekonomi para tenaga kerja harus diperhatikan. Ketentuan 

dan peraturan yang dibuat harus ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada, misalnya 

perusahaan mematuhi peraturan pemerintah daerah tentang besaran pembayaran gaji pada 

tenaga kerja sesuai dengan upah minimum kota. Dalam proses menjalankan sistem tersebut 

diperlukan proses pendataan dan pencatatan.  Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan  
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guna  menghindari pengeluaran perusahaan yang fiktif, sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada perusahaan. Dalam suatu perusahaan berskala besar, terdapat pembagian 

departemen-departemen yang menangani tiap-tiap bidang tertentu. Hal ini dilakukan karena 

seorang pimpinan perusahaan tidak mungkin mengatur dan mengendalikan seluruh biaya 

tenaga kerja. Untuk menghindari kesalahan data tentang gaji, maka diperlukan sistem 

pengendalian internal. 

 Dengan diterapkannya sistem informasi maka akan berdampak positif bagi 

perusahaan tersebut.Apabila dipandang dari segi biaya, memang perusahaan akan 

mengeluarkan dana yang besar untuk pengadaan komputer serta peralatannya, juga 

mengeluarkan dana guna mendatangkan tenaga ahli sebagai penyuluh teknis dalam 

pengoperasian.Namun dengan diterapkannya sistem informasi ini perusahaan mendapatkan 

keuntungan, seperti pengumpulan dan cepatnya pemprosesan suatu data sehingga hal ini 

dapat menguntungkan pimpinan dalam melakukan pengawasan kerja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis di atas maka masalah 

yang hendak diungkapkan sebagai berikut : 

a. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian yang ditetapkan oleh perusahaan 

sudah efektif ? 

b. Apakah pengendalian internal atas penggajian yang ditetapkan perusahaan telah 

efektif ? 

c. Apakah sistem informasi akuntansi penggajian berperan dalam menunjang efektifitas 

pengendalian internal atas penggajian ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menilai apakah penerapan sistem informasi akuntansi 

penggajian yang ditetapkan perusahaan telah efektif. 

b. Untuk mengetahui dan menilai apakah pengendalian internal atas penggajian yang 

ditetapkan perusahaan telah efektif. 

c. Untuk mengetahui dan menilai apakah sistem informasi penggajian dalam menunjang 

efektifitas pengendalian internal atas penggajian. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai 

sistem informasi akuntansi penggajian yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan di bangku kuliah. 

b. Membantu PT Mutual Persada untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada 

sistem informasi akuntansi dalam hal ini penggajian. 

c. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan di lingkungan Fakultas Ekonomi 

Universitas Narotama. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut : 
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Bab 1: Pendahuluan 

 Latar belakang masalah : Aktifitas operasi perusahaan sangat bergantung pada sumber 

daya manusia yang bekerja pada perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan dan semakin 

berkembang, maka diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dengan tingkat kontra prestasi 

yang berbeda sesuai dengan prestasi yang telah disumbangkan pada perusahaan.Karena 

aktifitas gaji bersifat rutin dan dilakukan secara terus – menerus, maka diperlukan adanya 

suatu sistem informasi akuntansi penggajian agar dalam pelaksanaannya dapat terkodinir 

dengan baik. Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penggajian yang baik dalam 

perusahaan, maka diharapkan akan diperoleh suatu sistem informasi akuntansi yang pasti 

mengenai gaji sehingga perusahaan dapat mengalokasikan biaya gaji seefisien mungkin dan 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.. 

 Rumusan Masalah : Apakah sistem informasi akuntansi penggajian yang ditetapkan 

oleh perusahaan telah efektif, apakah pengendalian internal atas penggajian yang ditetapkan 

perusahaan telah efektif, apakah sistem informasi akuntansi penggajian berperan dalam 

menunjang efektifitas internal dan penggajian. 

 Maksud dan Tujuan Penelitian : Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

dalam penyusunan skripsi sebagai salah salah satu syarat dalam menyelesaikan program 

pendidikan sarjana fakultas ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Narotama. Sedangkan 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai apakah sistem informasi akuntansi 

dalam pengendalian internal penggajian yang ditetapkan perusahaan telah berjalan efektif. 

 Manfaat Penelitian : Diharapkan dapat memberikan masukan yang baik dari hasil 

penelitian ini terhadap kinerja perusahaan, dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dari hasil penelitian ini: 
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Bab II : Tinjauan Pustaka 

Sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia dan modal dalam 

organisasi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam hal ini berkaitan dengan 

keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data 

transaksi. 

Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen yaitu : 

a. Orang – orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai 

fungsi 

b. Prosedur- prosedur, baik secara manual maupun secara terotomalisasi yang dilibatkan 

dalam mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktifitas – aktifitas organisasi 

c. Data tentang proses – proses bisnis organisasi 

d. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi 

e. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan untuk komunikasi 

jaringan 

Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk 

memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan spesifik dari perusahaan akan tercapai. 

Gaji adalah Pemberian imbalan atas jasa oleh perusahaan kepada karyawan baik 

dalam bentuk upah, gaji, bonus dan dalam bentuk tunjangan lainnya. 

Bab III : Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skrispi ini dikategorikan sebagai 

penelitian lapangan, penulis menggungkapkan jenis pendekatan secara kualitatif. 
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Populasi dan sample pada PT Mutual Persada. 

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data primer dan data 

sekunder. 

Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 

Batasan penelitian hanya pada sistem informasi akuntansi yang dikaitkan pada pengendalian 

internal penggajian perusahaan. 

Analisis data yaitu berhubungan antara variable-variabel prosedur sistem informasi akuntansi 

yang digunakan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal penggajian 
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