
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan untuk menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan 

dan bekerja dengan baik. Informasi merupakan bagian yang penting dan berharga. 

Informasi yang tepat waktu dan akurat akan dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

mempertahankan dan mengembangkan organisasi dan usaha yang akan dilakukan, 

adanya informasi sehingga dapat mendukung kegiatan operasional dan manajerial 

organisasi. 

Karyawan lepas adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan rutin perusahaan, dalam kelangsungan masa kerja dari karyawan lepas 

dinilai dari hasil prestasi kerjanya. Beberapa syarat atau kriteria yang menjadi 

tolak ukur kelayakan dari prestasi kerja karyawan adalah kinerja, kedisiplinan, 

loyalitas, tingkat pendidikan dan lama pengalaman kerja. Jika karyawan lepas 

tersebut telah memenuhi syarat atau kriteria yang layak maka dapat ditentukan 

karyawan lepas tersebut dapat menjadi karyawan tetap. 

Penggajian merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seorang atas 

jasanya yang telah bekerja disuatu instansi atau perusahaan. Gaji dapat disebut 

sebagai upah yang sama - sama memberikan imbalan kepada seseorang atas 
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prestasi atau jasa selama bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. PT Bukit 

Asam Persero merupakan suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak pada bidang pertambangan batubara. Pada pengolahan data 

penggajian karyawan lepas yang dimiliki oleh perusahaan masih menggunakan 

pencatatan pada buku khusus yang dikelola oleh bagian keuangan.  

Berdasarkan proses tersebut timbul suatu permasalahan yaitu terkait 

terjadinya kerangkapan data pada proses pencatatan pembayaran gaji karena 

seringkalinya data tercatat pada agenda pembagian gaji karyawan lepas yang 

hanya mengandalkan penandatanganan tanda terima gaji dan kemudian dicatat 

pada buku penerima gaji, kemudian rawannya tindak manipulasi data karena 

prosesi penghitungan gaji masih menggunakan penghitungan konvensional berupa 

mengkalkulasikan data jumlah hari kerja dan melakukan pentotalan dengan alat 

bantu hitung, terkadang jumlah hari kerja yang dihitung tejadi selisih mengingat 

prosesi yang masih belum menggunakan sistem saat ini, kemudian dalam 

melakukan penyimpanan data saat ini belum menggunakan database yang 

mengakibatkan seringnya terjadi kehilangan data dan sulitnya dalam melakukan 

pencarian data gaji karyawan lepas yang ada pada perusahaan. 

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas maka dibutuhkan sistem yang dapat 

membantu memudahkan dalam proses pengolahan data penggajian karyawan 

lepas agar proses pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan cepat, tidak lagi 

harus menghitung secara konvensional karena sistem yang akan dibangun 

nantinya diharapkan mampu melakukan penghitungan gaji karyawan lepas 

berdasarkan SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang ada pada perusahaan, 
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kemudian sistem baru dapat memberikan akses bagi pimpinan dalam 

mempermudah proses kinerja dalam hal ini melakukan monitoring. Terkait 

pengolahan data karyawan lepas yaitu sistem yang baru akan berbasis web dan 

dilengkapi dengan media penyimpanan database, untuk mengatasi permasalahan 

kerangkapan dan kehilangan data serta mempermudah proses pencarian data 

karyawan lepas yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Karyawan Lepas Pada PT Bukit Asam Persero”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah  :   

1. Agar dapat menganalisa sistem informasi akuntansi data penggajian 

karyawan pada PT Bukit Asam Persero? 

2. Agar dapat merancang sistem informasi akuntansi penggajian karyawan 

lepas pada PT Bukit Asam Persero yang dapat melakukan pengolahan 

data penggajian karyawan pada perusahaan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Adanya hasil analisis sistem informasi akuntansi data penggajian 

karyawan yang mengelola data penggajian karyawan dan dapat mengatasi 

kendala yang terjadi saat ini terkait data penggajian karyawan lepas pada 

PT Bukit Asam Persero. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

1. Dapat membantu proses pekerjaan dari bagian accounting pada PT Bukit 

Asam Persero. 

2. Dapat mengurangi kesalahan dan tindak manipulasi data pada penggajian 

karyawan lepas. 

3. Membantu dalam melakukan pembuatan pelaporan penggajian karyawan 

lepas pada PT Bukit Asam Persero. 

 

1.5.  Batasan Masalah 

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh, maka 

penulis membatasi pada hanya membahas hasil pengolahan data penggajian 

karyawan lepas pada PT Bukit Asam Persero. 

 

I.6.      Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1.6.1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian accounting yang bersangkutan mengenai data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam 

lampiran. 

1.6.2. Pengamatan (Observation) 
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Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan 

yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem dalam 

penulisan laporan ini.  

1.6.3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan data 

yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan 

selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data 

penggajian yang ada pada PT Bukit Asam Persero. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Lepas 

Pada PT Bukit Asam Persero, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. 

Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai 

penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian terkait penggajian karyawan. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  


