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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk mencari

laba (keuntungan) sekaligus untuk mengusahakan bagaimana perusahaan

tersebut bisa terus berlangsung hidup dimasa yang akan datang. Untuk

menjalankan usaha maka perusahaan memerlukan karyawan guna menjalankan

aktivitas perusahaan. Untuk melaksanakan aktivitas tersebut diperlukan

karyawan yang cukup yang akan ditempatkan pada bagian-bagian yang

mempunyai tugas serta fungsi yang berbeda.

Dari pada itu juga perusahaan harus bisa memenuhi kesejahteraan

karyawannya terutama masalah gaji. Masalah pembayaran gaji merupakan

masalah yang sangat penting yang harus diselenggarakan oleh setiap

perusahaan sebagai imbalan jasa bagi karyawan yang telah melaksanakan

kawajibannya sebagai karyawan diperusahaan tersebut.

Biaya gaji merupakan biaya yang penting dan terus-menerus diukur.

Dengan demikian, apabila semakin besarnya suatu perusahaan maka akan

bertambah besar pula jumlah karyawan yang diperlukan dalam perusahaan

tersebut. Dalam hal itu pula masalah yang dihadapi perusahaan juga semakin

konflik seperti pengawasan dan pengendalian pembayaran gaji yang tepat

untuk pengolahan karyawan, dimana hal ini merupakan suatu faktor yang

penting dalam suatu perusahaan. Dengan dilakukan pembayaran gaji yang
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benar, maka perusahaan akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya

masalah yang berhubungan dengan gaji. Hal ini tentunya berguna bagi pihak

perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Pentingnya gaji yang layak dalam

perusahaan adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kelancaran kegiatan-

kegiatan perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila para karyawan merasa puas

dengan gaji yang diberikan secara tepat waktu, maka hal tersebut akan

memberikan motivasi bagi karyawan dalam bekerja sehingga tujuan

perusahaan yang telah direncanakan akan tercapai. Salah satunya sistem gaji

yang layak pada karyawan serta adanya imbalan atau bonus pekerjaan

karyawan pada perusahaan tersebut. Sistem gaji merupakan sistem yang sangat

penting dan yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, begitu juga pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang dalam

menjalankan aktifitas perusahaannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM AKUNTANSI

PENGGAJIAN KARYAWAN PADA PDAM TIRTA DHARMA

BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis

angkat yaitu “Bagaimana Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang Kabupaten

Kampar”.
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pembayaran gaji pada

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Bangkinang

Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan

pemahaman di bidang akuntansi khususnya pada sistem akuntansi

pembayaran gaji karyawan.

b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk

penerapan sistem akuntansi penggajian yang lebih baik.

c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang

ingin melakukan  penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirta Dharma Bangkinang, Jln. Sudirman No. 107, Kec. Bangkinang

Kota, Kab. Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2014.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari

perusahaan dalam bentuk jadi seperti prosedur penggajian, tabel

karyawan, sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi

perusahaan.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian

personalia/umum dan pembukuan berupa ketentuan umum

penggajian dan tabel nama karyawan berdasarkan golongan, bagian

dan jenis kelamin. Sedangkan sejarah dan struktur organisasi

perusahaan didapat dari bagian administrasi umum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada

pengurus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma

Bangkinang pada bagian Kabag Umum dan Kabag Pembukuan

untuk memperoleh informasi mengenai sistem akuntansi penggajian

karyawan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data melalui dokumen

atau arsip yang ada pada objek penelitian.
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c. Penelitian pustaka

Penelitian pengumpulan data dengan pembahasan yang diambil dari

literatur-literatur, bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan

dengan judul penelitian.

1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini akan disajikan terdiri dari IV (empat)

bab dimana masing-masing bab dibagi atas sub-sub dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode

pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan

diantaranya tentang sejarah berdirinya PDAM Tirta Dharma

Bangkinang, struktur organisasi, visi dan misi serta aktivitas

PDAM Tirta Dharma Bangkinang.

BAB III : Tinjauan Teori Dan Praktek

Pembahasan mengenai teori dan praktek.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.


