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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin maju dan seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seluruh perusahaan 

harus mempunyai kemampuan mengelola Sistem Informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan yang dapat mempermudah pekerjaan organisasi tersebut. Sehingga 

sistem informasi yang dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan 

berdasarkan visi dan misi perusahaan. Ferianto dan Nurhadi (2016) menyatakan 

bahwa tujuan penerapan teknologi informasi komputer adalah untuk mempercepat 

dan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi..  

CV Laut Selatan Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

distributor penjualan alat kosmetik yang terletak di Jl. Laksaman Malahayati 

No.58, Teluk Betung Selatan, kota Bandar Lampung, Lampung, sistem 

penggajian  khususnya pada bagian admin dalam pengelolaan data gaji sudah 

dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, walaupun sudah secara semi 

terkomputerisasi tetapi masih terdapat beberapa masalah. 

Masalah yang dihadapi CV Laut Selatan Jaya diantaranya adalah terjadi 

kekeliruan dalam perhitungan gaji dikarnakan harus melihat berkas daftar hadir 

secara satu persatu sehingga memerlukan waktu yang lama, dan sering terjadi 

kesalahan penulisan, penumpukan berkas file gaji, kehilangan data gaji karyawan, 

belum adanya laporan sesuai dengan priode, semua kegiatan dari pengiputan data 

gaji, data karyawan, data absensi serta pembuatan laporan masih di lakukan oleh 

satu orang yaitu kasir dikarnakan belum ada pemisahan tugas dalam penggajian, 

dalam penyampaian informasi masih kurang tepat waktu dan kurang terjamin 
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kerahasiannya karena masih belum menerapkan teknologi informasi, serta belum 

terdapat aplikasi penyimpanan data gaji. Sistem pengendalian intern penggajian 

yang ada CV Laut Selatan Jaya belum sesuai berdasarkan unsur pengendalian 

intern serta kebijakan dan aturan yang memberikan jaminan yang sesuai sehingga 

dalam pengendalian intern belum tercapai.  

Pengendalian intern  adalah rancangan yang dibuat oleh perusahaan untuk 

menjaga harta perusahaan dengan membuat peraturan atau  kebijakan untuk 

dipatui manajemen (Tampi dan Tinangon, 2015). Pengendalian intern disebut 

memadai apabila dengan diterapkannya sistem tersebut dan semua tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Krismiaji (2005) menyebutkan bahwa pengendalian 

intern memiliki lima unsur antara lain : Lingkungan pengendalian, aktivitas  

pengendalian, perhitungan resiko, informasi dan komunikasi, pemantauan.  

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan 

sebagai bentuk konsekuansi dari statusnya sebagai seorang karyawan yang 

memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan (Rivai, 2006). Atau 

dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena 

kedudukannya dalam perusahaan. 

Sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian adalah sistem yang 

harus dimiliki perusahaan yang harus diterapkan dengan baik karena untuk 

melihat apakah pemberian gaji telah di lakukan oleh perusahaan telah efektip dan 

sesuai prosedur yang digunakan ataukah terjadi penyelewengan dalam pemberian 

gaji atau terjadi kesalahan dalam pencatan yang akan dievaluasi untuk 

meminimalisir keslahan sehingga tercipta kelancaran kegiatan suatu perusahaan 

(Putri, 2017). 
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Alternatif dari masalah diatas yaitu dapat dibangunn sistem penggajian 

karyawan dan dapat menggunakan aplikasi berbasis desktop, web, dan mobile. 

Aplikasi berbasis desktop Sendiri adalah aplikasi yang dioprsikan dengan cara 

menginstal terlebih dahulu di sistem operasi, sedangkan aplikasi berbasis web 

adalah aplikasi yang dijalankan dengan menggunakan browser dan koneksi 

internet, dan aplikasi berbasis mobile adalah aplikasi yang ditujukan untuk 

perangkat smartphone. Sistem yang akan dikembangkan ini akan menggunakan 

aplikasi berbasis web karena sistem berbasis web dapat dijalankan pada sistem 

oprasi manapun, akses informasi yang jauh lebih mudah, dan tidak perlu 

spesifikasi komputer yang tinggi sehingga akan menghemat biaya, untuk itu 

sistem berbasis web cocok digunakan dalam sistem yang diusulkan yaitu sistem 

penggajian. 

Solusi dari permasalahan dibutuhkan sistem yang dapat membantu 

memudahkan dalam proses pengolahan data gaji karyawan secara 

terkomputerisasi. Sehingga dalam perhitungan serta pembuatan laporan 

pembayaran gaji karyawan lebih mudah dan cepat, serta menghasilkan laporan 

dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka dari itu penulis 

mengangkat masalah tersebut ke dalam laporan akhir studi yang berjudul “Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Pembayaran Gaji ( Study Kasus: CV Laut 

Selatan Jaya)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dibuat suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana membuat sistem pengendalian 

intern terhadap pembayaran gaji pada CV Laut Selatan Jaya?.” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah dalam perancangan aplikasi sistem penggajian pada  

CV Laut Selatan Jaya adalah hanya membahas masalah penggajian karyawan, 

sedangkan data-data yang dikelolah adalah data karyawan, absensi, dan data 

penggajian. pada CV Laut Selatan Jaya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mempermudah mengelola data pembayaran gaji kariawan terhadap 

pengendalian internal pada CV Laut Selatan Jaya. 

2. Membuat sistem penggajian terhadap pengendalian internal pada CV Laut 

Selatan Jaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

berpikir ilmiah dan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah dalam 

sistem pembayaran gaji. 
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2. Bagi CV Laut Selatan Jaya.hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

atau pertimbangan dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam 

mengembangkan sistem dan pemanfaatan teknologi sistem informasi 

dalam kegiatan rutinitas sistem dan dapat meningkatkan kinerja sistem 

kepegawaian serta membantu mempermudah admin dalam proses 

pendataan dan penginputan data  pembayaran gaji. 

3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan 

khususnya bidang studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah 

terapan ilmu di perpustakaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 

Universitas Teknokrat Indonesia.  


