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1.1 Latar Belakang Masalah

PT  Adikarya  Gemilang  beralamat  di  Jl  Yos  Sudarso  No  29  Panjang,

Bandarlampung, didirikan pada tahun 1973. PT Adikarya Gemilang menjadi salah

satu  anggota  dari  Sungai  Budi  Group, salah  satu  perintis  industri  pertanian di

Indonesia yang didirikan pada tahun 1947.  PT Adikarya Gemilang adalah salah

satu perusahaan manufaktur yang ada di Bandarlampung, yang dalam pengolahan

industri nya PT Adikarya Gemilang menghasilkan sebuah produk yaitu gula. 

Perusahaan tersebut  memiliki  jumlah karyawan yang cukup banyak,  salah

satunya  adalah  karyawan  harian  atau  harian  lepas.  Karyawan  harian  adalah

karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja,

berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau

penyelesaian suatu jenis pekerjaan. Penghasilan karyawan harian atau tenaga kerja

lepas, berupa upah harian dan upah mingguan. 

Proses pengupahan karyawan harian pada  PT Adi  Karya  Gemilang  sudah

terkomputersisasi,  tetapi  dalam  perhitungan  upah  karyawan  harian  masih

membutuhkan waktu selama 1 hari dikarenakan bagian HRD merekap daftar hadir

karyawan harian, melakukan perhitungan upah dan menunggu bagian keuangan

untuk membuatkan bukti  kas keluar untuk mencairkan dana. Kesulitan lainnya

adalah membutuhkan waktu untuk mengetahui laporan jumlah keseluruhan upah

karyawan harian per periode yang akan di berikan ke pimpinan dan belum adanya

pencatatan akuntansi karena biaya upah yang dikeluarkan sangat tinggi, untuk itu

diperlukan peranan sistem informasi akuntansi ( SIA ) dalam pemisahan fungsi

bagian keuangan agar meminimalisirkan terjadinya kecurangan. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  perlu  adanya  suatu  rancangan  sistem

informasi  akuntansi  pengupahan  yang  dikelola  menggunakan  database dalam

suatu program borland delphi 7.0 untuk memudahkan dalam proses perhitungan

upah karyawan harian dan memberikan informasi  laporan upah karyawan harian

pada PT Adi Karya Gemilang yaitu “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi

Pengupahan Karyawan Harian Pada PT Adikarya Gemilang”.

1.2 Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditetapkan rumusan

masalah antara lain:

1. Bagaimana prosedur sistem pengupahan karyawan harian pada PT Adi Karya

Gemilang Bandarlampung ?

2. Bagaimana  merancang sistem  pengupahan  karyawan  harian  pada

PT Adikarya Gemilang Bandarlampung ? 

3. Bagaimana mempermudah pembuatan  laporan upah karyawan harian  pada

PT Adikarya Gemilang Bandarlampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Adikarya Gemilang adalah

sebagai berikut :

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Adikarya Gemilang sebagai berikut:

1. Prosedur sistem pengupahan karyawan harian yang berjalan saat ini pada PT

Adikarya  Gemilang yaitu  bagian  HRD setiap  per  minggu  merekap  daftar

kehadiran karyawan untuk melakukan perhitungan upah dan diserahkan ke

bagian keuangan untuk di buatkan bukti kas keluar. 

2. Memberikan rancangan sistem yang baru kepada PT Adi Karya Gemilang,

agar  memudahkan dalam sistem pengupahan karyawan harian dan laporan

upah karyawan harian saat di perlukan. 

3. Perancangan sistem informasi akuntansi pengupahan karyawan harian dapat

mempermudah pembuatan laporan upah karyawan harian untuk di  berikan

ke pimpinan.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka penulis

menentukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada PT Adikarya Gemilang Bandarlampung. 

2. Input-an dibatasi dengan peng-input-an data karyawan harian, data absensi

karyawan harian, data perhitungan upah dan bukti kas keluar.



3

3. Output yang  dihasilkan  berupa  data  karyawan  harian,  laporan  upah

karyawan  harian per  periode,  laporan  kas  keluar  dan  slip  pembayaran

upah.

4. Sistem  yang  di  rancang  hanya  membahas  proses  perhitungan  upah

karyawan harian pada PT Adikarya Gemilang Bandarlampung.

1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kemudahan  dalam

proses  perhitungan upah dan pembuatan laporan upah karyawan harian dengan

menggunakan sebuah perangkat lunak dan database untuk membantu manajemen

dalam pengambilan keputusan. 

1.6 Keaslian Penelitian

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan  sistem

informasi akuntansi pengupahan diantaranya:

a.i.1. Devin Pratama dan Toto Sugiharto (2014),  meneliti tentang analisis sistem

informasi akuntansi penggajian pada PT Karya Murni Indah. Penelitian ini

bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  sistem  informasi  penggajian  yang

dimiliki dan diterapkan di perusahaan dan, berdasarkan hasil analisis kinerja

tersebut, membuat rancangan sistem penggajian yang lebih efektif, efisiesn,

dan  lebih  sesuai  dengan  proses  penggajian.  Masalah  yang  terjadi  yaitu

ditemukannya  perangkapan tugas,  sistem pencatatan  yang masih  manual,

belum adanya kartu kehadiran karyawan, dan kurang obyektifnya pemberian

bonus. Data  Flow  Diagram  (DFD)  dan  model  REA  digunakan  untuk

merancang-ulang sistem. Sistem antarmuka berbasis grafik yang dirancang

berdasarkan pada bagan alir sistem yang telah dirancang menggunakan DFD

dan database menggunakan model REA. Berdasarkan hasil analisis finansial

pengembangan  sistem,  perancangan-ulang  sistem  ifnormasi  akuntansi

penggajian layak untuk direalisasikan.  Hal ini  ditunjukkan dengan waktu

pengembalian yang lebih pendek daripada umur sistem dan selisih manfaat

yang lebih besar daripada biaya perancangan yang dikeluarkan.
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2. Adbi Putra (2015), meneliti tentang analisis sistem dan pengendalian intern

pembayaram gaji dan upah karyawan pada PT Bara Dinamika Muda Sukses.

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui  sistem dan prosedur  pembayaran

gaji  dan  upah  karyawan  dan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai

penerapan  unsur-unsur  pengendalian  intern  dalam  sistem  dan  prosedur

akuntansi  pembayaran  gaji  yang  diterapkan  PT.  Bara  Dinamika  Muda

Sukses.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (a)  penerapan  sistem  dan

prosedur  pembayaran  gaji  dan  upah  karyawan  pada  PT.  Bara  Dinamika

Muda  Sukses  di  Malinau  sudah  cukup  baik,  namun  belum  sepenuhnya

memenuhi unsur-unsur pengendalian intern secara keseluruhan, atau dengan

kata lain masih terdapat  beberapa unsur  pengendalian intern yang belum

diterapkan dalam sistem dan prosedur akuntansi penggajian dan pengupahan

karyawan  tersebut,  (b)  pelaksanaan  sistem  dan  prosedur  akuntansi

pembayaran gaji dan upah karyawan pada PT. Bara Dinamika Muda Sukses

di Malinau tidak ada pemisahan antara fungsi pembuat daftar gaji dan upah

dengan fungsi  pembayaran,  (c)  untuk pembayaran  gaji  dan  upah dengan

menggunakan kas, fungsi pembuat daftar gaji dan upah karyawan sekaligus

sebagai  fungsi  pembayaran  gaji,  mengisi  slip  pengambilan  ke  bank,  dan

melakukan pengambilan uang ke bank guna pembayaran gaji. Saran yang

penulis  ajukan  adalah  (a)  sebaiknya  perusahaan  harus  memenuhi  unsur-

unsur  pengendalian  intern  penggajian  dan  pengupahan  agar  resiko  atau

akibat yang tidak baik bagi perusahaan dapat dihindari, (b) sebaiknya antara

fungsi pembuat daftar gaji dan upah dengan fungsi pembayaran diadakan

pemisahan tugas, sehingga dapat dijamin adanya praktik yang sehat dalam

pelaksanaan tugas. 

3. Meita  Riestiana (2014),  meneliti  tentang  sistem  informasi  penggajian

karyawan  pada  Commenditaire  Vennontschap (CV)  RGL  Bordir  Dan

Konveksi  Pacitan.,  masalah  yang  terjadi  adalah  bagaimana  membuat

pengembangan  sistem  informasi  pengajian  karyawan  pada

CommanditaireVennontschap  RGL  BORDIR  Pacitan  agar  tidak

mengunakan  sistem  manual  lagi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk

membuat  sistem  baru  supaya  lebih  fleksibel,  metode  pengumpulan  data
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dilakukan  dengan  cara  observasi,wawancara  atau  interview  dan  studi

kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah

program aplikasi yang nantinya dapat menjawab kesulitan yang seringkali

dihadapi oleh pegawai yayasan sehingga bisa jauh lebih efisien dan efektif. 

4. Miki Mania, Bambang Eka Purnama dan Sukadi (2016), meneliti tentang

sistem informasi penggajian karyawan   mitra karya prima di Pembangkit

Listrik Tenaga Uap, masalah yang terjadi adalah proses sistem penggajian

karyawan  masih  menggunakan  pencatatan data gaji  karyawan masih

konvensional dalam buku. Pihak Admin sangat  memerlukan sistem yang

dapat mengolah data gaji perharinya dan mengoptimalkan  keamanan data

dalam bentuk komputerisasi  system, agar dalam melakukan pencatatan

tidak lagi melakukan kesalahan. Metode penelitian yang digunakan seperti

observasi, wawancara, kepustakaan  serta analisis sistem,  sehingga dapat

menghasilkan  aplikasi untuk penggajian karyawan   seperti yang

diharapkan. 

5. Dwi  Jayanti  dan  Siska  Iriani  (2014),  meneliti  tentang  sistem  informasi

penggajian pada CV Blumbang Sejati Pacitan, masalah yang terjadi yaitu

data  karyawan tiap  bulan  masih  dicatat  dalam sebuah buku khusus,  dan

untuk menyerahkan bukti laporan gaji masih bersifat konvensional ketidak

konsistensian  data  yang  dapat  menyebabkan  kerangkapan  data,  apabila

dalam pencarian data membutuhkan waktu yang sangat lama karena masih

menggunakan  sistem  yang  konvensional,dan  keamanan  data  pun  masih

kurang  terjamin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menghasilkan  program

aplikasi untuk mengolah data penggajian dalam proses pembuatan laporan

penggajian perbulan dari sistem manual ke sistem komputerisasi yang akan

mempermudah pekerjaan dan mengolah penggajian karyawan secata cepat

dan tepat waktu.  Metode yang digunakan adalah metode interview, Studi

literatur, Analisis sistem, Perancangan sistem, Implementasi, Verifikasi, dan

Maintenance.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  diharapkan  dapat

menghasilkan  sistem penggajian  karyawan  yang  dapat  membantu  dalam

laporan gaji perbulan khususnya bagi CV. Blumbang Sejati sendiri.

 


