
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi informasi yang semakin berkembang menuntut segala aspek 

kehidupan mengikuti perkembangan ini. Keberadaan teknologi mampu 

memudahkan pencarian sumber informasi, mempercepat kinerja perusahaan 

ataupun lembaga. 

Sistem informasi menjadi bagian yang cukup vital dalam suatu lembaga. 

Karena setiap informasi yang dimiliki oleh lembaga akan diolah untuk 

menghasilkan suatu laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan berfungsi 

sebagai penilaian dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan sistem 

informasi yang tepat, proses pengolahan data akan menjadi lebih terstruktur, dan 

efisien.  

Salah satu transaksi dalam suatu lembaga yang membutuhkan sistem 

informasi adalah penggajian. Penggajian merupakan bentuk balas jasa yang 

diberikan kepada pegawai. Selain itu, biasanya juga terdapat kompensasi lain 

berupa tunjangan. Dengan adanya berbagai tunjangan yang dibayarkan kepada 

pegawai, maka perlu adanya sistem penggajian yang tepat serta pengawasan yang 

memadai. 

Salah satu lembaga yang membutuhkan adanya sistem informasi adalah 

Yayasan Bina Darma. Saat ini Yayasan Bina Darma masih mengolah data – data 

penggajian dan keuangan secara manual dikarenakan sistem yang tersedia dinilai 

terlalu rumit, dan sulit untuk dioperasikan. Hal tersebut dikarenakan terlalu 

banyaknya menu yang tidak dikenali fungsinya, sistem yang tersedia saat ini 

berbentuk aplikasi desktop, alur sistem yang tidak jelas, dan kurangnya sosialisasi 

dari pembuat sistem tersebut ke seluruh staff yayasan. Oleh karena itu Yayasan 

Bina Darma membutuhkan sistem informasi yang mudah untuk digunakan dalam 

pengolahan data, mudah diakses oleh user untuk menginputkan, dan memproses 

data penggajian dan keuangan. Sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih 

efisien, dan pekerjaan bisa dilakukan lebih efektif. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini penulis mengambil judul Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Yayasan Bina Darma Salatiga. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan Umum 

a. Agar mahasiswa mampu menyusun dan membuat suatu 

sistem informasi khususnya dapat membuat Sistem Informasi 

Akuntansi Penggajian Pada Yayasan Bina Darma 

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

sehingga mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan dalam 

menghadapi dunia kerja. 

c. Merupakan syarat matakuliah praktek kerja dan tugas akhir 

dan menjadi syarat kelulusan. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Bagi Mahasiswa : 

a. Sebagai langkah atau gambaran awal dalam memasuki dunia 

kerja yang sesungguhnya dengan persaingan dunia kerja yang 

begitu ketat. 

b. Untuk mengembangkan ilmu dan merealisasikan pelajaran 

yang didapatkan selama dibangku perkuliahan. 

c. Untuk menambah pengetahuan ditempat kerja praktek yang 

saya jalani. 

Bagi Instansi : 

a. Mempermudah proses pengolahan data penggajian. 

b. Memudahkan dalam proses penyimpanan data – data 

penggajian dan pencetakannya sehingga lebih fleksibel. 

c. Menyediakan informasi penggajian yang efektif dan akurat.
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1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Agar pembahasan masalah menjadi lebih jelas dan terarah maka 

diperlakukan batasan masalah. Adapun ruang lingkup Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian Pada Yayasan Bina Darma Salatiga yang akan dibahas antara lain :  

- Komponen gaji yang digunakan dalam sistem penggajian Yayasan 

Bina Darma.  

- Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian Yayasan Bina 

Darma. 

- Dokumen serta catatan yang digunakan dalam sistem penggajian 

Yayasan Bina Darma. 

- Alur sistem penggajian Yayasan Bina Darma. 

 

1.4 Jadwal Praktek Kerja Lapangan 

Berikut adalah kegiatan setiap minggunya :  

2 Mei – 26 Mei 2017 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 
2 Mei – 5 

Mei 

- Pengamatan terkait Yayasan Bina 

Darma 

II 
8 Mei – 12 

Mei 

- Memeriksa  data pengeluaran 

untuk bulan sebelumnya 

- Mengecek data dengan 

pengeluaran kas 

III 
15 Mei – 19 

Mei 

- Membantu membuat transkrip 

- Membantu membuat dan 

menyiapkan nota pengeluaran 

IV 
22 Mei – 26 

Mei 

- Mencatat pengeluaran dan 

pemasukan kas 

- Mencari data tentang sejarah 

Yayasan Bina Darma 

29 Mei – 30 Juni 2017 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 
29 Mei – 2 

Juni 
- Membantu membuat jurnal harian 

II 
5 Juni – 9 

Juni 

- Memasukkan data pembelanjaan 

ke dalam buku catatan 

pengeluaran kas. 
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III 
12 Juni – 17 

Juni 

- Mengumpulkan data mengenai 

prosedur penggajian yang berlaku 

di dalam Yayasan 

IV 
19 Juni – 24 

Juni 

- Membantu menyiapkan nota 

pengeluaran kas 

- Mencatat pengeluaran tersebut 

kedalam buku catatan pengeluaran 

kas 

V 
26 Juni – 30 

Juni 

- Memeriksa data pengeluaran 

selama satu bulan 

Juli – 31 Juli 

Minggu Tanggal Kegiatan 

I 1 Juni - Membantu menyiapkan nota gaji 

II 3 Juli – 8 Juli 

- Membantu membuat jurnal harian 

- Memasukkan data pembelanjaan  

barang ke dalam buku catatan 

pengeluaran kas 

III 
10 Juli – 15 

Juli 

- Mengecek data dengan 

pengeluaran kas 

IV 
17 Juli – 22 

Juli 

- Merekap data pengeluaran 

- Merekap data pemasukan 

V 
24 Juli – 31 

Juli 
- Mengarsip data keuangan 

 

1.5 Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1. Praktek Kerja 

Metode pengambilan data dengan cara melakukan praktek kerja 

lapangan di Yayasan Bina Darma, yang dimulai pada bulan mei 

hingga juli 2017. 

2. Pengamatan 

Metode pengambilan data dengan cara mengamati alur kerja bagian 

keuangan Yayasan Bina Darma terkait proses penggajian. Dimulai 

dari staff keuangan menyiapkan kuitansi gaji sebelum tanggal 1. 

Setelah itu staff keuangan menghubungi wisma bina darma, dan 

melakukan pengambilan uang ke wisma. Setelah uang diterima dari 

wisma, staff keuangan akan menyiapkan nota atau slip gaji, yang 

kemudian pada tanggal 1 akan diserahkan kepada pegawai secara 

tunai. 
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3. Wawancara 

Metode pengambilan data dengan cara  wawancara yang dilakukan 

terhadap staff keuangan Yayasan Bina Darma untuk mendapatkan 

informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Informasi 

mengenai prosedur penggajian, dokumen – dokumen yang 

digunakan, serta kelengkapan – kelengkapan data yang 

dipergunakan. 

4. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data menggunakan data – data dari dokumen 

atau arsip yang ada di Yayasan Bina Darma, buku – buku, maupun 

internet. 


