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ABSTRAKSI 


Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana 
penerapan pengendalian intern pada sislcm infonnasi penggajian dan pcngupahan 
terkomputerisasi" untuk kepentingan analisis, perencan~ pengendalian, dan 
pengambilan keputusan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa biaya gaji dan 
upah merupakan salah satu unsur pengeJuaran yang relatif besar jwnlahnya dan 
bersifat rutin serta san gat potensial untuk terjadi kecurangan dan penyelewengan 
sehingga pengendalian terhadap sistem penggajian dan pengupahan termasuk 
informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut rnerupakan masalah yang penting 
bagi perusahaan. 

Pendckatan pcnc1itian yang digunakan adalah pcndckatan kualitatif yang 
bersifat penjelasan (explanatory) yang bertujuan untuk mengungkapkan atau 
menjelaskan penerapan sistem in form asi penggajian dan pengupahan 
tcrkomputcrisasi dalam pcnyajian informasi dan mcnjclaskan juga kclcmahan
kelernahan yang terdapat dalam sistem penggajian dan pengupahan. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik: observasi, W'dwancara, kuesioner, dan dokumentasi. 

DaTi ha<;il anaHsa atas data-data atau keterangan yang diperoleh, dapat 
diketahui bahwa sistem infonnasi penggajian dan pengupahan yang diterapkan 
oleh perusahaan kurang memadai untuk digunakan scbagai alat untuk kepcntingan 
analisis, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Komputerisasi 
pada bagian pengolahan data lebih cenderung menekankan pada kccepatan 
pengolahan data. Selama jni perusahaan hanya mencetak atau menghasilkan 
infonnasi pokok dari sistem penggajian dan pengupahan yaitu daftar gaji dan upah 
dan daftar uang makan dan transport beserta rekapannya, padahal masih banyak 
informasi penting lainnya yang seharusnya dihasilkan secara rutin untuk 
kepentingan analisis. perencanaan. pengendalian, dan pengambilan keputusan. 
Informasi penring tersebut adalah daftar pendapatan kumulatif dalam bentuk kartu 
penghasilan karyawan, laporan kineIja karyawan. dan analisa pembayaran lembur 
per departemen. Selain itu operasi komputer untuk masing-masing bagian alau 
departemen dalam perusahaan masih bersifat desentralisasi dan digunakan hanya 
untuk kepentingan intern masing-masing bagian. Hal ini dapat mempedemah 
pengendalian ka.rena masing-masing bagian dalam departemen tidak dapat 
melakukan pengecekan satu sarna lain. Diketahui pula bahwa terdapat kelernahan 
pada prosedur dalam sistem penggajian dan pengupahan yaitu pada prosedur 
pencatatan waktu hadir dan waktu kcIja lcmbur, prosedur pembuatan daftar gaji 
dan upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji 
dan upah, sehingga periu dilakukan perbaikan agar sistem penggajian dan 
pengupahan benar-benar memadai sebagai sarana pengendalian. 
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