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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Pada masa Pandemi COVID19 ini, seluruh masyarakat Indonesia terkena 

dampak di bidang ekonomi. Sulitnya mencari pekerjaan, pengurangan pegawai 

tetap dikarenakan berkurangnya keuntungan perusahaan yang berdampak pada 

sistem penggajian perusahaan. 

Sistem informasi akuntansi dapat didefinsikan sebagai sistem yang 

menghasilkan output, input, dan berbagai proses untuk mencapai tujuan 

manajemen perusahaan, dimulai dari proses seperti pengumpulan, pengukuran, 

penyimpangan, analisis laporan, dan pengolahan informasi, dari kegiatan 

tersebut dapat menjadi suatu unsur pengambilan keputusan yang dilakukan 

perusahaan untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin dengan modal yang 

seminimal mungkin, agar dapat terwujud smua kegiatan itu harus dilakukan 

dengan sangat teliti dan sumber daya manusia yang mumpuni agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian merupakan salah satu faktor 

berkembangnya perusahaan, dimulai dari kualitas SDM dalam perusahaan, 

kemajuan perusahaan ditentukan oleh keputusan yang diambil perusahaan dan 

sumber daya manusia yang membuat perusahaan terus berjalan, maka sebagai 

impact dari sumber daya manusia kepada perusahaan, perusahaan wajib 

memberikan gaji dan upah sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak. 

Perusahaan diwajibkan memiliki sistem akuntansi penggajian yang tersusun 

rapih dan teratur, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan data yang 

akurat untuk perusahaan, dengan sistem akuntansi penggajian yang baik, 

perusahaan dapat menghasilkan profit semaksimal mungkin dengan modal 

seminimal mungkin, lalu dengan sistem akuntansi penggajian yang baik 

perusahaan dapat menghindari atau mengurangi kecurangan dan fraud yang 

terjadi pada sistem penggajian.
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Sistem Informasi Akuntansi Penggajian berdampak banyak untuk 

perkembangan perusahaan, dengan sistem penggajian yang rapih dan teratur 

akan membawa banyak sekali perubahan kepada perusahaan maupun sumber 

daya manusia yang ada didalamnya. Contohnya pada masa pandemi ini banyak 

faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kantor Akuntan Publik yang 

menyebabkan pengurangan pegawai pada sejumlah perusahaan, penurunan gaji 

dan upah, kemungkinan kehilangan staff auditor dikarenakan corona, tantangan 

terhadap penilaian going concern, mengurangnya pendapatan biaya audit dari 

client, mengurangnya efektifitas pekerjaan auditor karena peraturan pemerintah 

terkait Corona/COVID19. Mengurangnya pendapatan dari biaya audit yang 

diberikan client, berdampak pada sistem penggajian para staff di Kantor 

Akuntan Publik, namun tidak menutup kemungkinan jika Kantor Akuntan 

Publik tersebut memiliki sistem akuntansi penggajian yang tersusun rapih dan 

efektif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dibahas mengenai sistem informasi 

akuntansi di Kantor Akuntansi Publik Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti, 

karena diketahui bahwa dampak dari COVID19 sangat luas hingga mencakup 

keseluruhan wilayah Indonesia, dampak tersebut berupa penurunan ekonomi 

besar-besaran yang mengakibatkan berubahnya Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian di beberapa perusahaan. Maka dari itu penulis memilih judul untuk 

tugas akhir “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Kantor 

Akuntan Publik BAMS”. 

 

I.2    Tujuan Penelitian 

I.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak 

COVID19 terhadap sistem informasi akuntansi penggajian pada Kantor 

Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan, Sayuti. 

I.2.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tentang Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di KAP 

BAMS 
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2. Mengetahui perubahan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian akibat 

dampak COVID19 di KAP BAMS 

I.3    Manfaat 

I.3.1 Manfaat Teoritis 

1. Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan tentang pengaruh COVID19 

terhadap Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di KAP BAMS 

2. Mengetahui tentang Sistem Akuntansi Penggajian yang digunakan oleh 

KAP BAMS 

3. Penulis mendapatkan ilmu dan wawasan tentang bagaimana cara kerja 

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di KAP BAMS 

 

I.3.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan wawasan tentang bagaimana Sistem Informasi Akuntansi 

Penggajian di KAP BAMS, Sehingga pembaca dapat menerapkan Sistem 

tersebut di masa depan. 

2. Penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat dan menambah pengetahuan 

tentang Sistem Informasi Akuntansi Penggajian.


