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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Masa kini sudah memasuki era globalisasi, dampak dari globalisasi adalah 

setiap perusahaan dituntut untuk lebih efisien, efektif, dan ekonomis dalam 

menetapkan besaran biaya operasional suatu perusahaan. Salah satu bidang yang 

terkena dampak globalisasi adalah bidang teknologi, teknologi masa kini semakin 

berkembang sehingga dapat memepengaruhi kinerja pegawai dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Selain teknologi adapun sumber daya manusia yang menunjang 

dalam menjalankan kegiatan operasional untuk membantu perusahaan untuk 

mewujudkan tujuannya, sumber daya manusia juga didukung dengan 

mempergunakan sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Menurut Marshall B. 

Romney dan Paul John Steinbart (2016:10) sistem informasi akuntansi merupakan 

suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan 

mengolah data dan diubah menjadi suatu informasi untuk pengambilan keputusan.  

Sistem informasi akuntansi membantu pihak manajemen untuk memperoleh 

informasi yang tepat, seperti pemberian atau pembayaran kompensasi kepada 

pegawai yang berupa gaji dan upah. Gaji merupakan biaya tenaga dan memerlukan 

ketelitian dalam menetapkan, pengelompokkan, pencatatan serta pembayarannya. 

Dalam aktivitas pembayaran gaji, sering terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

menurut (Intishar & ., 2018). 

Diperlukannya informasi yang akurat dan relevan untuk menghindari 

kerugian-kerugian yang bisa terjadi, maka dari itu sebuah perusahaan memerlukan 

sebuah sistem akuntansi penggajian yang baik dalam mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, mengolah data, dan menghasilkan sebuah informasi yang berguna 

untuk mengambil keputusan bagi seseorang yang memerlukan informasi tersebut. 

Sistem informasi akuntansi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan 

prosedur penggajian, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan prosedur atau 

sistem penggajian (Intishar & ., 2018). 
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I.2 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Menjadi salah satu implementasi teoritis ke dalam keadaan sesungguhnya 

2. Untuk mengetahui apakah RSUD Wira Bhakti sudah menerapkan sistem 

informasi akuntansi penggajian dalam melaksanakan proses penggajian.  

3. Untuk mengetahui berkas yang digunakan dalam sistem akuntasi penggajian 

yang dilakukan oleh RSUD Wira Bhakti Kota Mataram.  

 

II.3 Manfaat 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa  

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 

penerapan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan di 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang berkaitan dengan 

sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi komputerisasi.  

 

2. Bagi Pembaca 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

pemahaman bagi para pembaca terkait sistem informasi akuntansi atas 

penggajian di RSUD Wira Bhakti.  

 

3. Bagi RSUD Wira Bhakti 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan dapat 

meningkatkan kualitas terkait sistem akuntansi penggajian yang digunakan di 

RSUD Wira Bhakti.  

 

 


