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ABSTRAK 


Dewasa ini telah banyak perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah 
pegawai yang banyak dan jenis kegiatan yang kompleks beroperasi di 
Indonesia.Untuk menunjangkinerja yang baik dati perusahaan, maka dituntut adanya 
sumber daya manusia yang baik pula. Sumber daya manusia sangat berperan penting 
dalam operasi perusahaan. seperti apakah seseorang akan bekerja sekedarnya atau 
secara optimal, apakah ia loyal terhadap perusahaan tersebut ataU akan mencari 
perusahaan lain dengan imbalan yang lebih menarik. Oleh sebab itu manajemen harus 
memberi perhatian agar produktivitas pegawai terus meningkat yang pada akhimya 
perusahaan berjalan baik. Salah satu cara untuk meningkatktan produktivitas pegawai 
adaJah melalui sistem pemberian imbalan yang cepat dan akurat. 

Untuk menciptakan sistem pemberian imbalan yang cepat dan akurat. maka 
gaji dan upah yang diberikan kepada pegawai harus ditata dalam suatu sistem 
informasi ahmtansi yang baik dan memadai. Sistem inforrnasi akuntansi yang baik 
akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeJiruan, penyelewengan dan 
kecurangan yang dapat merugikan pegawai dan perusahaan. Sistem penggajian dan 
pengupahan menurut Bodnar dan Hopwood mencakup seluruh tahap pemrosesan 
penggajian dan pelaporan kepegawaian. Sistem menyajikan cara..cara penggajian 
pegawai secara memadai dan akurat. menghasilkan laporan-laporan penggajian yang 
diperlukan • dan menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada, manajemen. 
Pemrosesan harus meliputi pengurangan pajak. potongan tertentu. dan persyaratan
persyaratan kepegawaian lainnya. Sistem yang efisien diperlukan untuk menjaga 
hubungan baik antara pegawai dan pemberi kerja. 

Dalam organisasi besar seperti PT.PLN kantor Pusat Jakarta. penggajian dan 
pengupahan merupakan prosedur paling kompleks dalam operasi. Sebab arti penting 
sosial penggajian yang banyak mengaJami perubahan asumsi dalam nenerapa dekade 
terakhir. Salah satu yang harus dihadapi perusahaan adalah masalah efektifitas dan 
efisiensi dalam pembayaran gaji dan upah. Penanganan gaji dan upah harus dilakukan 
secara cermat, tepat waktu, dan adiJ. Penerapan teknologi informasi berupa 
komputerisasi akan sangat membantu dalam mendukung sistem informasi akuntansi 
penggajian dan pengupahan yang dilakukan perusahaan. terutama dalam proses 
pengolahan data. 

Dengan demikian penelitian yang mengambil judul "Evaluasi Penerapan 
Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada PT.PLN Kantor Pusat 
Jakarta" diangkat sebagai penelitian utama peneliti untuk: membahas, memahami dan 
menganalisa secara langsung realita yang ada. Dari basil tersebut di atas, akan 
menghasilkan informasi mengenai praktek sistem informasi akuntansi gaji dan upah 
melalui pengolahan data elektronik yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan. 
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