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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai sebuah sistem, setiap perusahaan menerima berbagai 

masukan-masukan untuk ditransformasikan menjadi pengeluaran-pengeluaran 

dalam berbagai bentuk baik berupa jasa maupun berupa produk. Input yang 

dimaksud dapat berupa tenaga kerja, bahan baku, modal, mesin pasar maupun 

informasi. 

Diantara input-input di atas, tenaga kerja atau pegawai memiliki 

peranan yang sangat penting. Pegawai adalah orang-orang yang terlibat baik 

secara langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Selain itu pegawai memiliki peranan sebagai penggerak dalam 

kegiatan usaha perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang akan 

menentukan apakah perusahaan dapat mencapai tujuannya atau tidak. 

Secara kwantitas, biasanya pegawai berbanding lurus dengan 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Semakin berkembang suatu 

perusahaan maka jumlah pegawai yang terlibat akan semakin banyak dan 

sebaliknya semakin terpuruk suatu perusahaan akan terus melakukan 

perampingan tenaga kerja (Laila, 2010 : 23). Dalam kondisi dimana pegawai 

yang semakin bertambah dapat membuka kemungkinan terjadinya 

penyelewengan-penyelewengan di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu 

diperlukan sistem pengendalian yang ketat atas pegawai. Pengendalian intern 
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yang baik akan tercipta jika perusahaan yang bersangkutan juga memiliki 

sistem informasi akuntansi yang baik pula. 

Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik serta di 

implementasikan dengan baik akan menghasilkan informasi akuntansi yang 

andal. Ketersediaan informasi yang andal sebagaimana dimaksud akan 

mempengaruhi ketepatan menajemen perusahaan di dalam pengambilan 

keputusan yang muaranya adalah baik dan buruknya laju perusahaan itu 

sendiri (Setiadi, dkk, 2011 : 18). 

Sistem informasi akuntansi ini terdiri dari perangkat kumpulan sumber 

daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi 

informasi. Seiring denganmberkembangnya teknologi informasi yang semakin 

pesat diabad 21 ini, tentummembawa dampak pada bidang ekonomi. Dimana 

sistem informasi akuntansi yang sebelumnya dijalankan secara manual 

dirasakan tidak lagi mampu memberikan manfaat yang memadai dalam bidang 

operasional. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mulai beralih kepada 

sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Pengolahan data akutansi 

secara komputerisasi terbukti mampu memberikan informasi yang andal dan 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan (Rahayu, 2014 : 2). 

Pengolahan data akuntansi secara komputerisasi terbukti mampu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan. Terdapat banyak fasilitas 

yang dapat digunakan di dalam sistem komputerisasi salah satunya adalah 

kemampuan untuk shared database. Melalui fasilitas ini semua orang yang 

ada di dalam perusahaan dapat memperoleh kesempatan untuk akses ke pusat 
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informasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat segera dilakukan atas 

semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing personil 

(Setiadi, dkk, 2011 : 18). 

 Kegiatan ekonomi perusahaan pada umumnya diproses melalui tiga 

siklus transaksi yaitu siklus pengeluaran, siklus konversi dan siklus 

pendapatan. Sistem informasi penggajian adalah merupakan salah satu bagian 

dari siklus pengeluaran. Namun pada kenyataannya pemrosesan gaji 

merupakan kasus khusus dari siklus pengeluaran. Suatu perusahaan dapat 

mendesain prosedur pengeluaran umum yang kemudian dapat diterapkan 

kepada semua pemasok. Prosedur pembayaran gaji sangat berbeda di antara 

setiap pegawai. Hal ini disebabkan adanya perbedaan beban kerja serta 

tunjangan diantara masing-masing pegawai yang bersangkutan. Hal ini 

mengharuskan adanya prosedur akuntansi khusus untuk pengurangan pegawai 

dan pemotongan pajak yang tidak terdapat pada siklus pengeluaran lainnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah I Somoroto merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang juga memiliki sistem informasi 

penggajian. Meskipun lembaga pendidikan tidak murni berorientasi profit 

seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya tetapi dalam hal operasionalnya 

lembaga pendidikan juga berurusan dengan banyak biaya baik pemasukan 

maupun pengeluaran. Sekolah ini memiliki prosedur tersendiri dalam 

memberikan gaji pada guru dan karyawannya. Sekolah ini sudah menerapkan 

sistem komputerisasi tetapi masih belum dapat berjalan sepenuhnya. Hal ini 

dapat dilihat masih digunakannya catatan-catatan manual pada prosedur 
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pembayaran gaji dan upah. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, 

maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ; “AnalisisSistem Penggajian Terhadap Efektifitas dan 

Efisiensi Sistem informasi Akuntansi Pembayaran Gaji Guru dan 

Karyawan pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah I 

Somoroto”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah di 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi pembayaran gaji guru dan 

karyawan pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah I Somoroto? 

2. Apakah sistem informasi akuntansi pembayaran gaji guru dan karyawan 

pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah I Somoroto telah 

berjalan efektif  dan efisien. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi pembayaran gaji 

guru dan karyawan pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah I 

Somoroto. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem informasi akuntansi pembayaran gaji 

guru dan karyawan pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah I 

Somoroto telah berjalan efektif dan efisien. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan maanfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1.4.1 Bagi SMK Muhammadiyah I Somoroto  

1. Hasil penelitin ini di harapkan dapat digunakan sebagai masukkan 

dalam rangka membangun sistem akuntansi informasi penggajian agar 

lebih baik lagi.  

2. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi SMK Muhammadiyah I 

Somoroto dalam rangka melihat dan mengevaluasi efektifitas dan 

efisiensi Sistem Informasi Akuntansi pembayaran gaji yang telah 

diterapkan. 

1.4.2 Bagi Universitas 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan di bidang 

Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan penerapannya dalam 

pemerintahan dan berguna sebagai tambahan pengetahuan serta dapat 

dikembangkan di kemudian hari. 

1.4.3 Bagi Mahasiswa 

Memberikan semangat bagi mahasiswa untuk menganalisis masalah yang  

terjadi dan mencoba mengatasinya dengan mempraktekkan teori-teori  

yang  diterima selama di bangku kuliah. 

1.4.4 Bagi Peneliti Berikutnya 
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Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian selanjutnya dan sumbangan karya yang dapat menambah 

pembendaharaan pustaka bidang Sistem Informasi Akuntansi penggajian. 


