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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan zaman yang kian pesat, peranan sistem informasi di 

perusahaan, sangat membantu perusahaan dalam menghasilkan informasi yang 

berkualitas, khususnya sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi 

sangat penting bagi organisasi dalam mengelola data keuangan dan membantu 

manajemen dalam membuat pilihan. Tujuan keseluruhan Sistem Informasi 

Akuntansi sebagai sumber informasi bagi manajemen adalah untuk meningkatkan 

kualitas, penyajian data yang disediakan oleh sistem 

Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Undang - Undang nomer 24 tahun 2011 

adalah tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang menetapkan dua 

badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Sebelum dikenal dengan nama BPJS Ketenagakerjaan, program 

tersebut dikenal dengan nama Jamsostek, yaitu jaminan sosial yang diberikan 

kepada tenaga kerja. Seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib 

mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program tersebut. BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan layanan berupa jaminan sosial serta perlindungan yang diberikan 

kepada semua tenaga kerja yang ada di Indonesia sampai pensiun. 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlu mengkaji sistem akuntansi 

pengeluaran kasnya karena dalam penyelenggaraan pembayaran klaim ini 

diperlukan suatu prosedur yang tepat dan terarah sesuai dengan persyaratan yang 

benar sehingga akan terlihat aliran kas keluar. Dalam mengelola dana dari nasabah 

dan akan dikembalikan kepada nasabah bila terjadi kerugian finansial yang terduga 

maka perusahaan tentu saja memerlukan prosedur dan sistem akuntansi yang layak. 
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Untuk meminimalisir masalah terkait pembayaran, perhitungan dan 

pencatatan pengeluaran kas, maka BPJS Ketenagakerjaan perlu menganalisa serta 

menerapkan sistem akuntansi dalam pengeluaran kas. Sistem akuntansi yang ada 

belum dapat mencegah timbulnya kecurangan ataupun kesalahan baik dalam 

pencatatan, perhitungan, maupun pembayaran masih juga perlu diuji. Berdasarkan 

latar belakang di atas dan pentingnya sistem akuntansi di suatu instansi, maka 

penulis tertarik untuk membahas judul ini lebih lanjut.  

 

I.2 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

diantaranya : 

a. Untuk Mengetahui Prosedur Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT). 

b. Untuk Menguraikan Pengendalian Internal Prosedur Jaminan Hari Tua 

(JHT) BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota. 

I.3 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas akhir ini, 

diantaranya yaitu : 

I.3.1 Manfaat Teoritis 

a. Menjadi tambahan referensi pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) yang membahas tentang Sistem Pembayaran Klaim Jaminan Hari 

Tua. 

b. Membuka pengetahuan bagi para pembaca, mengenai penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) pada Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua. 

I.3.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara Sistem Informasi 

Akuntansi dalam Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua. 

b. Dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa Akuntansi yang sedang menulis 

Laporan Tugas Akhir yang tertarik pada mata kuliah Sistem Informasi 

Akuntansi. 
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