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MOTTO 

 

 Barang siapa mengharap kebahagiaan didunia maka hendaklah ia 

berilmu dan barang siapa berharap bahagia di akhirat maka hendaklah ia 

berilmu, dan barang siapa mengharap kebahagiaan keduanya maka 

hendaklah ia berilmu.(Sahabat Nabi) 

 

 Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya 

jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu 

dari rumah-rumah Allah ,ereka membaca kitabullah dan saling 

mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka 

ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan 

Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-

Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak 

akan bisa dipercepat oleh nasabnya. (H.R Muslim dalam Shahih-nya).  
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ABSTRAK 

 
 

Perusahaan mana pun, baik perusahaan swasta maupun perusahaan 

instansi pemerintah, tentu menggunakan ilmu penggajian dalam mencatat 

keuangan perusahaan, mulai dari transaksi penggajian, pembayaran hutang kepada 

bank, penerimaan pembayaran atau piutang dari pelanggan, penggajian karyawan, 

biaya operasional, dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi laporan keuangan 

perusahaan.  

Pengambilan keputusan bagi seorang manajer merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam memimpin sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang 

tepat dapat diambil dari data-data yang telah diolah menjadi informasi. Informasi 

didapatkan dari laporan-laporan keuangan perusahaan yang bisa dipertanggung 

jawabkan keakuratannya. Semakin cepat dan tepat informasi didapatkan maka 

akan semakin cepat dan tepat pula pengambilan keputusannya. Semakin cepat dan 

tepat pengambilan keputusannya maka semakin baik pula perusahaan yang 

dipimpinnya. 

Komputer merupakan alat hitung yang dapat membantu manusia dalam 

aktivitasnya sehari. Komputer dapat diperintah sesuai dengan kebutuhan manusia, 

mulai dari perintah penghitungan sampai perintah mengolah data menjadi 

informasi yang dapat bermanfaat bagi mereka.  

Perusahaan dapat memanfaatkan komputer untuk membantu dalam 

melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnisnya, khususnya dalam pembukuan 

keuangannya. Semua transaksi perusahaan dapat dicatat, digolongkan, 

diringkaskan, dan dilaporkan dengan cara sistematis serta dapat diotomatisasikan 

oleh komputer. Komputer akan menerima perintah-perintah tersebut dan akan 

mengeksekusinya sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan.  

Sistem Informasi Penggajian merupakan sistem yang dirancang khusus 

untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem Informasi 

Penggajian akan secara otomatis mencatat, menggolongkan, meringkas, dan 

melaporkan transaksi-transaksi keuangan perusahaan dengan sistematis. Sistem 

tersebut akan mempermudah serta meminimalisir operasional perusahaan serta 

dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat bagi 

perusahaan.  

Kata kunci: Sistem Penggajian 

 


