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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan adanya perkembangan global dan kemajuan teknologi 

menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Kualitas sumber daya 

manusia yang tinggi memerlukan upaya peningkatan sumber daya manusia 

diantaranya dengan adanya pemberian gaji yang sesuai. Dalam ayat al Quran 

memberikan upah itu di wajibkan kepada pekerja  

Allah berfirman dalam  surah QS. Ath Tholaq: 6 

َضع نَْ فَإِنْ                                 أُُجوَرُهنْ  فَآتُوُهنْ  لَُكمْ  أَر   

“Kemudianْjikaْmereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlahْkepadaْmerekaْupahnya’’ 

Gaji atau upah merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada 

karyawan dan pegawai atas prestasi dan hasil kinerja yang di dapat dan Gaji 

sebagai salah satu hal yang paling penting bagi setiap karyawan yang bekerja 

di sebuah perusahaan atau instansi, karena gaji dapat memotivasi dan 

mendorong setiap karyawan atau pegawai untuk lebih bersungguh-sungguh 

dalam bekerja dan menyelesaikan tugasnya , dan biasanya berupa uang. Gaji 

dalam instansi swasta biasanya diberikan dan ditetapkan sesuai dengan 

perjanjian kerja, kesepakatan, serta peraturan perundang-undangan. Dalam 

instansi pemerintah juga memiliki sistem penggajian untuk membayar gaji 

Pegawai Negeri Sipil. Dalam instansi pemerintah terdapat beberapa sistem 

yang berguna untuk mendukung aktivitas yang dilakukan. Instansi pemerintah 

sebagai pelayanan masyarakat khususnya di daerah dan wilayah setempat, 

seharusnya memberikan pelayanan yang optimal. Maka dengan itu, instansi 

pemerintah mempunyai sistem penggajian. Sistem penggajian pada instansi 

pemerintahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  
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Sistem penggajian pada Kantor wilayah Bea Cukai wilayah riau Pegawai 

Negeri Sipil diatur pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib 

membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan 

PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, 

tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. 

Suatu instansi pemerintah harus mempunyai sistem penggajian, agar tidak 

terjadi kerugian terhadap perusahaan dan instansi pemerintah. Sistem 

penggajian pada Kantor wilayah Bea Cukai riau sangatlah penting, karena 

dengan adanya sistem penggajian dapat memudahkan pembayaran gaji. Pada 

Kantor wilayah bea dan Cukai Penulis menemukan kurang baiknya sistem 

penggajian pada pegawai Negeri Sipil seperti halnya adalah tidak 

terpengaruhnya absen kerja dalam perhitungan gaji pegawai dan tidak ada 

kartu jam kerja yang membuat pegawai sering tidak maksimal dalam jam 

bekerja. 

Setiap elemen dalam organisasi memiliki tugas serta fungsi masing-

masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Pelaksanaan kegiatan oleh masing-

masing elemen harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 

perusahaan. Agar pelaksanaan setiap transaksi dapat berjalan dengan baik, 

maka harus diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam 

pelaksanaannya. Adapun cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas 

Setiap transaksi yang terjadi harus ada campur tangan dari pihak lain, hal 

ini untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan ataupun tindak kejahatan 

lainnya. Dengan demikian, akan terjadi saling internal check terhadap 

pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait sehingga setiap unit 

organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalampelaksanaan tugasn 

Peneliti disini ingin mengetahui apakah system atau sop yang telah di tetapkan  

berjalan dengan baik dan peneliti ingin mengetahui apakah semua yang 

berkaitan dengan masalah penggajian baik dari sitem maupun sdm nya berikut 
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penulis memberikan contoh perhitungan gaji pokok di kantor wilayah bea dan 

cukai wilayah riau 

Berikut perhitungan gaji pokok pada kantor wilayah bead an cukai riau 

Penulis mengambil contoh perhitungan gaji pokok  dari golongan III/d dan 

mempunyai 1 istri dan 2 anak, dengan nama Pegawai Koen Rachmanto selama 

3 bulan yaitu: April, Mei, Juni dengan rincian sebagai beriku 

Implementasi Perhitungan Gaji Pokok pada Kantor wilayah 

direktorat jendral bea dan cukai riau 

 Keterangan April Mei Juni 

Perhitungan Gaji:    

Gaji pokok 3.807.300 3.807.300 3.807.300 

Tunj.keluarga.istri (10%) 380.730 380.730 380.730 

Tunj.anak (2 anak @2%) 152.292 152.292 152.292 

Total gaji 4.340.322 4.340.322 4.340.322 

Tunjangan jabatan (Kepala sub.bagian) 540.000 540.000 540.000 

Tunjangan beras (40 kg) 279.040 289.680 289.680 

Tunjangan khusus pajak 99.758 100.266 100.266 

Jumlah penghasilan kotor 5.259.120 5.270.328 5.270.328 

Potongan:    

Iuran wajib Pegawai (10% dari total 

Gaji) 

434.032 434.032 434.032 

Pajak penghasilan PPh pasal 21 99.758 100.266 100.266 

Sewa rumah tunggakan utang lebih 49.830 49.830 49.830 

Taperum (Gol III) 7.000 7.000 7.000 

Jumlah potongan (590.620) (591.128) (591.128) 

Jumlah bersih yang dibayarkan 4.668.500 4.679.200 4.679.200 

 

bias dilihat pada bulan  mei dan juni mengalami peningkatan gaji.yang 

penulis teliti apakah peningkatan tersebut sudah sesuai dengan aturan 
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pemerintahan dan sistem penggajian pada kantor wilayah bea dan cukai riau 

dan penulis ingin mengetahui apa dasar kenaikan tunjangan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil tugas 

akhir dengan judul “ANALISIS SISTEM  INFORMASI AKUNTANSI 

PENGGAJIAN PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI 

WILAYAH RIAU” 

1.2  Alasan mengambil objek penelitian 

Dalam penelitian ini.penulis mengambil di kantor bea dan cukai karna 

penulis melihat ada kegiatan ekspor dan impor dan penulis juga mnegetahui 

bahwa potensi kecurangan seperti penyuapan bisa dengan mudah terjadi.oleh 

karna itu penulis meneliti apakah hal ini berpengaruh pada system penggajian. 

penulis juga ingin mengetahui apakah system akuntansi penggajian sudah di 

jalan kan dengan baik atau tidak  dan mungkin bisa menjadi hasil rujukan dari 

kantor wilayah bea dan cukai riau untuk mengambil keputusan. 

1.3 Rumusan Masalah 

2.Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor wilayah bea 

dan cukai wilayah riau. 

3.Apakah sistem informasi akuntansi pada kantor wilayah bea dan cukai sudah 

sesuai dengan tinjauan pustaka atau tidak 

4.Bagaimana  sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor wilayah bea 

dan cukai wilayah riau. 

5.Bagaimana prosedur penggajian pada Kantor wilayah bea dan cukai wilayah 

riau. 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor 

wilayah bea dan cukai wilayah riau. 

2. untuk mengetahui system informasi akuntansi pada kantor wilayah bead 

an cukai sudah sesuai dengan tinjauan pustaka atau tidak 

3. untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor 

wilayah bea dan cukai wilayah riau. 

4. untuk mengetahui prosedur penggajian pada Kantor wilayah bea dan cukai 

wilayah riau. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Bagi Pembaca 

   Penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna untuk menambah 

wawasan pembaca tentang sistem penggajian yang ditetapkan dalam 

instansi yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

dan referensi. 

2. Bagi Instansi 

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

sistem penggajian yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh 

instatansi dalam menggambil keputusan serta kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja di instansi dan mengoptimalkan pelaksanaan sistem 

penggajian. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan informasi tentang sistem akuntasi 

penggajian pegawai pada Instansi Pemerintahan. 

1.5 metodologi penulisan  

dalam pembuatan tugas akhir ini.penulis membutuhkan data data 

yang berhubungan dengan kajian penulis, yaitu bersumber dari: 

1.5.1 studi pustaka  

yaitu penelitian dengan mengumpulkan data data tertulis seperti 

buku buku, catatan-catatan dan referensi lainya yang bersifat 

tertulis.sebagai pendukung teori 

1.6.2   studi lapangan 

 Yaitu dengan cara penulis mendatangi kantor instan 
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si dan mengumpulkan data data dan bukti bukti pendukung 

sehingga penulis dapat mempertanggung jawabkan penulisan 

ini.dengan cara observasi,dokumentasi data data pendukung. 

a) Pengamatan  

Penulis mendapat gambaran dan contoh mengenai prosedur 

terjadi melalui pengamatan langsung pada kantor wilayah 

bead an cukai riau 

b) Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang berwenang 

di intansi 

 

 

 

 


