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ABSTRAK 

 

Sistem pengendalian internal (internal control) adalah sistem dan 

prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan 

untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, 

serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. 

Sumber daya manusia sebagai mencapai tujuan perusahaan 

merupakan salah satu faktor penentu dalam kinerja suatu perusahaan. 

Oleh karena itu, sumber daya manusia yang baik juga berhak 

memperoleh imbalan kerja, dalam hal ini gaji sesuai dengan 

kualitasnya. Untuk itu diperlukan teknologi komputerisasi untuk 

meminimalisir terjadinya manipulasi gaji karyawan oleh pihak-pihak 

tertentu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

penerapan sistem pengendalian intern berbasis komputerisasi terhadap 

pembayaran gaji pada Perusahaan Entitas Syariah? Dan Bagaimana 

sistem pengendalian intern berbasis komputerisasi terhadap 

pembayaran gaji pada Perusahaan Entitas Syariah menurut Perspektif 

Islam?. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana 

penerapan sistem pengendalian intern berbasis komputerisasi terhadap 

pembayaran gaji pada Perusahaan Entitas Syariah, serta bagaimana 

sistem pengendalian intern berbasis komputerisasi terhadap 

pembayaran gaji pada Perusahaan Entitas Syariah menurut Perspektif 

Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di 

BPRS Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan data pimer 

dengan metode wawancara dan dokumentasi serta data sekunder 

dengan studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka Penerapan sistem dan 

prosedur pembayaran gaji yang dilaksanakan BPRS Kota Bandar 

Lampung, menggunakan sistem dan prosedur pembayaran gaji yang 

berbasis komputer. Sistem dan program yang digunakan adalah power 

builder dari sofware Islamic Banking Application (IBA) menggunakan 

sistem terkomputerisasi yang sudah memadai, serta pembayaran gaji 

karyawan sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah yang diterapkan dan 

sesuai dengan nilai-nilai islam. 

 

Kata kunci: Sistem pengendalian intern, Komputerisasi, Efektivitas 

Pembayaran Gaji Karyawan  
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ABSTRACT 

 

Internal control systems are systems and procedures and 

processes used by the company to protect company assets, process 

information accurately, and ensure compliance with applicable laws 

and regulations. Human resources as achieving company goals is one 

of the determining factors in the performance of a company. 

Therefore, good human resources are also entitled to work benefits, in 

this case the salary is in accordance with the quality. For this reason, 

computerized technology is needed to minimize the manipulation of 

employee salaries by certain parties. 

The formulation of the problem in this study is how to apply a 

computerized-based internal control system to the payment of salaries 

in Islamic Entity Companies? And how is the computerized-based 

internal control system for the payment of salaries in Islamic Entity 

Companies according to an Islamic Perspective?. This study aims to 

find out how the implementation of a computerized-based internal 

control system for payment of salaries in Islamic Entity Companies, as 

well as how the computerized-based internal control system for 

payment of salaries in Islamic Entity Companies according to an 

Islamic perspective. This research is a field research using a 

qualitative descriptive approach conducted at the BPRS Bandar 

Lampung. This research uses primary data with interview and 

documentation methods and secondary data with literature study. 

Based on the results of this study, the application of salary 

payment systems and procedures implemented by BPRS Bandar 

Lampung City, uses computer-based salary payment systems and 

procedures. The system and program used is a power builder from 

Islamic Banking Application (IBA) software using an adequate 

computerized system, and the payment of employee salaries is in 

accordance with the teachings of the Prophet which is applied and in 

accordance with Islamic values. 

 

Keywords: Internal control system, Computerization, Effectiveness 

of Paying Employee Salaries 
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MOTTO 

َِمَعِالِْاِِ ا ِنَّ ِيُْْسً َِّكِفَاْرغَْبُِعْْسِ َِرب َِوِاٰلى فَِاَذاِفََرْغَتِفَانَْصْبْۙ  

Artinya : “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap.”(Q.S Asy-Syarh :6-8) 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi 

ini, maka adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut diharapkan dapat menghindari kesalah 

pahaman bagi pembaca, disamping itu langkah ini merupakan 

proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Penggunaan 

Sistem Pengendalian Intern Berbasis Komputerisasi terhadap 

Efektivitas Pembayaran Gaji Karyawan pada Perusahaan Entitas 

Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Kota Bandar Lampung)”. Maka 

terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkadung dalam judul 

tersebut. 

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya danpenelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu sistem yang meliputi 

struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-

ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh kekayaan 

organisasi dari berbagai arah.
2
 Sedangkan pengertian lain 

tentang pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk 

memberikan kepastian yang layak mengenai percapaian tujuan 

manajemen tentang reabilitas  pelaporan keuangan, efektivitas 

dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku.
3
 

3. Komputerisasi adalah alat elektronik otomatis yang dapat 

menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang 

                                                           
1Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk 

Perguruan Tinggi (Jakarta: Akademika Presindo, 2006), h.32. 
2Mardi, Sistem Informasi Akuntansi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.59. 
3Alvins Arens dan James, Auditing Edisi Indonesia, Alih bahasa oleh Amir 

Abadi Yusuf, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 412. 
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diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat 

menjalankan sistem multimedia (film, musik, televisi, 

faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas unit 

pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit 

pengontrolan.
4
 

4. Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang tepat dengan 

melakukan sebuah pilihan yang tepat dengan melakukan sebuah 

pilihan yang tepat dari serangkaian alternatif untuk 

pengambilan sebuah keputusan. Memiliki pengertian berhasil 

atau tepat guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5
 

5. Pembayaran gaji adalah kompensasi sebagai kontra prestasi atas 

pengorbanan pekerja. Upah dan gaji pada umumnya diberikan 

atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan standar kinerja 

yang ditetapkan maupun disetujui bersama berdasarkan 

personal contract.
6
 

6. Entitas Syariah, Entitas adalah sesuatu yang memiliki 

keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus 

dengan bentuk fisik. Abstraksi misalnya, biasanya dianggap 

juga sebagai suatu entitas. Entitas dalam informatika adalah 

benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang 

mempresentasikan data, dan data tersebut akan disimpan ke 

dalam pangkal data. Sedangkan Syariah adalah seperangkat 

norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

hubungan manusia dengam sesamanya dalam kehidupan sosial, 

hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan 

hidupnya.
7
 Jadi Entitas Syariah merupakan suatu entitas atau 

                                                           
4Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), tersedia di: 

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/komputerisasi diakses pada (22 Desember 2020). 
5Kadek Chendi Antasari, D‟yan Yaniartha, “Pengaruh Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual 

Dengan Keputusan Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi”, Jurnal Akuntansi, Vol. 10 

No 2 (2015), hal. 35 
6Wibowo, Manajemen Kinerja Edisi Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 298. 
7Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), h. 3. 

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/komputerisasi%20diakses%20pada%20(22
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organisasi yang berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya 

berlandasan prinsip syariah.
8
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini sangat pesat. Hal ini 

ditandai dengan tajamnya persaingan dalam dunia usaha guna 

mempertahankan dan meningkatkan usahanya. Perusahaan harus 

mampu mencari metode yang tepat dalam kegiatan usahanya agar 

mampu mencapai efektivitas dalam kegiatan usahanya sehingga 

dapat bersaing dalam dunia bisnis. Salah satu hal penting bagi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan ditingkat manajemen 

adalah memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia 

(SDM). Karena manusia menjadi faktor utama dalam setiap 

Kegiatan perusahaan. Perhatian tersebut dapat berupa skill atau 

kemampuan dengan cara pelatihan, pembekalan studi lanjut 

maupun pemberian balas jasa  yang layak. Manajemen yang baik 

memerlukan pengendalian yang efektif. Pengendalian diperlukan 

untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan 

direncanakan. Pengendalian yang baik memerlukan perencanaan 

dan perencanaan yang baik memerlukan pengendalian.
9
  

Pengelolaan manajemen sumber daya manusia (SDM) 

merupakan salah satu hal yang harus dioptimalkan. Maka dari itu, 

pengelolaan manajemen SDM adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Sumber daya manusia mempunyai peranan 

utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung 

dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang berlebihan, 

tetapi tanpa didukung sumber daya manusia yang handal kegiatan 

tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus 

                                                           
8Fani Andrian Permana, Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Bengkulu Berkarir di Entitas Syariah, Skripsi Program Studi 

Akuntansi (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2015), h. 12. 
9Mahmud M. Hnanafi,  Manajemen Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), h. 384 
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diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Dalam hal ini, sumber 

daya manusia yang dimiliki perusahaan adalah karyawan.
10

 

Masalah gaji merupakan masalah manajemen kepegawaian 

yang paling kompleks dan merupakan salah satu aspek yang paling 

berarti, bagi karyawan maupun perusahaan. Istilah gaji biasanya 

digunakan untuk pembayaran atas jasa material, administratif, dan 

jasa-jasa yang sama. Tarif gaji biasanya diekspresikan dalam 

periode bulanan. Gaji adalah bentuk kompensasi atas prestasi 

karyawan yang bersifat finansial yang menimbulkan kepuasan 

kerja. Kompensasi merupakan pemberian pembayaran kepada 

karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan 

dan sebagai motivator pelaksaan kegiatan diwaktu yang akan 

datang. Karyawan akan merasa puas apabila besarnya gaji yang 

diterima sesuai dengan keahlian dan jabatannya. Sehingga 

karyawan akan terdorong dan termotivasi untuk semaksimal 

mungkin bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pembayaran 

dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis oleh perusahaan 

kepada tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang sudah 

atau akan dipekerjakan atau jasa-jasa yang sudah atau akan 

diberikan. Pemberian gaji yang tidak efektif dapat menimbulkan 

masalah bagi perusahaan terutama berkaitan dengan kinerja SDM. 

Pembayaran gaji kepada semua karyawan haruslah diberikan 

sesuai aturan dan jumlah yang benar serta pada waktu yang tepat, 

karena dapat timbul masalah dan kecurangan. Hal ini dapat dicegah 

apabila terdapat pengawasan dan pengendalian manajemen yang 

dilaksanakan secara baik.
11

 

Gaji yang diberikan kepada karyawan harus memadai dan 

layak. Gaji yang dibagikan harus sesuai standar atau diatas standar 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran gaji dilaksanakan 

berdasarkan perjanjian tertulis oleh perusahaan kepada karyawan 

untuk pekerjaan yang sudah atau akan dikerjakan atau jasa-jasa 

                                                           
10Riawati, dkk, “Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan 

Pelatihan kerja terhadap Kinerja Karyawan”, Jurnal Progresif Manajemen Bisnis 

(JIPMB), Vol. 12 No. 2 (2016), h. 121 
11

 Ribka Fininalee Tampi, Jantje J. Tinangon, “Analisis Sistem Pengendalian 

Intern terhadap Penggajian Grand Sentral Supermarket Tomohon”. Jurnal Emba, Vol. 

3 No. 3 (September 2015), h. 64 
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yang sudah akan diberikan. Permasalahan yang sering terjadi 

dalam pengelolaan gaji adalah adanya perhitungan yang keliru 

pada jam kerja maupun tarif upah, memasukan karyawan fiktif, 

pemotongan gaji yang salah dan pembayaran gaji yang salah 

berakibat pada penurunan pangkat atau mutasi. Pengelolaan gaji 

yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan 

mengakibatkan kekecewaan pada karyawan. Fakta yang kita temui 

atau yang sering kita adalah maraknya aksi demontrasi para 

karyawan yang menuntut kenaikan gaji dan perbaikan 

kesejahteraan karyawan.
12

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat beragam 

dan berkembang dengan pesat, membuat banyaknya inovasi yang 

muncul dibidang teknologi informasi. Dalam sebuah instansi atau 

perusahaan baik itu instansi pemerintah maupun perusahaan swasta 

pastilah memerlukan sebuah sistem untuk mempermudah 

penyimpanan ataupun pengolahan data dalam melakukan tugas 

dengan baik.
13

 Suatu perusahaan yang telah berjalan tidak boleh 

tidak memonitor kegiatannya dan hasilnya. Manajemen harus 

mempunyai pandangan dan sikap yang profesional untuk 

memajukan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapainya. 

Pandangan dan sikap tersebut dinyatakan dalam kesibukan 

manajemen untuk selalu melihat, meneliti, menganalisa dan 

mengambil keputusan atas laporan-laporan yang telah dibuat.
14

. 

Sistem informasi akuntansi berbasis komputer adalah sistem 

informasi yang menggunakan teknologi komputer dalam mengelola 

data atau transaksi perusahaan menjadi suatu informasi yang tepat, 

akurat, dan relevan dalam pengambilan keputusan.
15

 Teknologi 

Informasi berbasis komputer mempunyai pengaruh yang cukup 

                                                           
12 Indra Bastian, Audit Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 7 
13Parnami, Ni Putu, dan I. Gst Ayu Eka Damayanthi, "Penilaian Efektivitas 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Dinas Perindustrian 

Dan Perdagangan Provinsi Bali”, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 4 No.1 (2014), h. 22 
14Bambang Hartadi, Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya 

Dengan Management Dan Audit, ( Yogyakarta: BFPE, 1990), h. 1 
15Rochmawati dan Valeria, "Pengembangan sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas berbasis komputer pada perusahaan kecil (studi kasus 

pada PT. Trust Technology)”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 12 No.1 (2014), h. 

17 



 

 

 

6 

besar dalam masyarakat modern terutama bagi organisasi 

perusahaan. Sekarang ini perusahaan dihadapkan dalam 

lingkungan yang berubah-ubah dan sangat kompetitif. Untuk itu 

peran teknologi informasi sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

membantu dalam perbaikan proses bisnis dan pengambilan 

keputusan. Proses bisnis dan pengambilan keputusan akan lebih 

baik apabila perusahaan menerapkan teknologi infomasi dengan 

baik dan benar, untuk itu dibutuhkan proses pengendalian intern 

yang baik terhadap aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang ada 

dalam perusahaan.
16

  

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk 

melakukan pengecekan terhadap sistem penggajian. Suatu 

keharusan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian 

intern untuk mencegah terjadinya manipulasi, penyelewengan dan 

kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya 

sistem pengendalian intern yang baik diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Sistem pengendalian intern akan 

menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen, dalam arti 

bahwa dapat: 

1. Mengamankan sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan, 

dan ketidak efisienan 

2. Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercapainya data akuntansi 

3. Mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan 

4. Meningkatkan efisiensi. 

Sistem pembayaran  gaji yang efektif juga penting untuk 

menjaga hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan 

pemberi kerja. Pembayaran gaji dapat berjalan baik apabila 

memiliki unsur-unsur sistem pengendalian. Pengendalian intern 

dalam perusahaan perlu dilakukan untuk menghindari adanya 

kecurangan dan kesalahan dalam pemberian gaji atau upah. Sistem 

pengendalian intern akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

bagi perusahaan, yaitu untuk mengamankan sumber-sumber dari 

pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan, meningkatkan 

                                                           
16Agus Prasetyo Utomo, "Dampak pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

proses auditing dan pengendalian internal." Jurnal Teknologi Informasi Dinamik , 

Vol.11 No.2 (2006), h. 66 
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ketelitian dan dapat dipercayai data akuntansi, mendorong ditaati 

dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan, meningkatkan 

efisiensi. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus pada PT 

BPRS Bandar Lampung (Bank Syariah Bandar Lampung). PT 

BPRS Bandar Lampung (Bank Syariah Bandar Lampung) 

diresmikan ditanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang 

beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung. 

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek 

yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-

satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah PT 

BPRS Bandar Lampung. Sehingga dengan adanya BPRS 

diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar 

Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Bank berdasarkan 

prinsip syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan adanya suatu 

keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas 

perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah.
17

 

Perusahaan ini memberikan imbalan atas jasa tenaga kerjanya 

berupa gaji dam upah, dan menerapkan sistem akuntansi atas gaji 

dan upah untuk pengendalian gaji dan upah.  

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti misalnya seperti 

yang disampaikan Bapak Marsono selaku Direksi Utama pada saat 

observasi di BPRS Kota Bandar Lampung yang menyatakan 

permasalahan yang terdapat pada BPRS Kota Bandar Lampung 

diketahui bahwa terdapat perangkapan tugas yang dilakukan oleh 

fungsi keuangan, fungsi keuangan yang membuat daftar gaji dan 

upah serta fungsi keuangan juga yang melakukan pembayaran. 

Pembuatan daftar gaji dan upah seharusnya dilakukan oleh fungsi 

pembuatan daftar gaji dan upah tetapi dilakukan oleh bagian 

personalia. Fungsi keuangan hanya mengecek dan menghitung 

kembali daftar gaji dan upah, serta melakukan pembayaran gaji 

kepada karyawan. 

                                                           
17Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h. 39 
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Tabel 1.1 

Nama, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, dan Pendapatan 

Gaji/Upah Pimpinan PT BPRS Bandar Lampung 

 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Jabatan Pendidi 

kan 

Terakhir 

Gaji/ 

Upah 

1 Dr.Ridwansyah, 

S.E., M.E.Sy 

Laki-Laki Direktur 

Utama 

S3 >10 

Juta 

2 Marsono,S.E. Laki-Laki Wakil 

Direktur 

S1 >10 

Juta 

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021, BPRS Kota Bandar Lampung 

 

Tabel 1.2 

Nama, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, dan Pendapatan 

Gaji/Upah Karyawan PT BPRS Bandar Lampung 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

Pendapatan 

Gaji/Upah 

1 Adelia Sari Perempuan S1 3-5 Juta 

2 Amirrudin Laki-Laki S1 3-5 Juta 

3 Andre Sofyan Laki-Laki S1 3-5 Juta 

4 Ardi Okta 

Syaputra 

Laki-Laki S1 1-2 Juta 

5 Firmansyah 

Hanibal 

Laki-Laki S1 6-10 Juta 

6 Hasrul Zein Laki-Laki S1 1-2 Juta 

7 Hervina Yunesti Perempuan S1 1-2 Juta 

8 Kholilul Rahman Laki-laki S1 1-2 Juta 

9 Muhammad Ammar Rido Laki-laki 
S1 3-5 Juta 

10 Muhammad kamal insani Laki-laki 
S1 3-5 Juta 

11 Nita Yuliza Perempuan 
S1 3-5 Juta 
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12 Pizere AB Perempuan S1 3-5 Juta 

13 Roudhotul Azizah Perempuan S1 6-10 Juta 

14 Retna Farida Perempuan S1 3-5 Juta 

15 Rizki Iswandi Yusuf Laki-laki 
S1 3-5 Juta 

16 Rizki Prasetya Dewi Laki-laki S1 3-5  Juta 

17 Indri Perempuan S1 6-10 Juta 

18 Salsabila Perempuan S1 3-5 Juta 

19 Sophi Perempuan S1 3-5 Juta 

20 Septi Mastaliza Perempuan S1 3-5 Juta 

21 Siti Fatonah Perempuan S1 6-10 Juta 

22 Siti Suryati Perempuan S1 6-10 Juta 

23 Tias Perempuan S1 3-5 Juta 

24 Tika Perempuan S1 3-5 Juta 

25 Wawan Laki-laki S1 3-5 Juta 

26 Yudhistira Ade Aprianto Laki-laki S1 6-10 Juta 

27 Yulianti Laki-laki S1 3-5 Juta 

28 Zheldi Afriza Laki-laki S1 1-2 Juta 
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    Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021, BPRS Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan  tabel 1 dan 2, jumlah pimpinan dan karyawan di 

BPRS Kota Bandar Lampung terdapat 16 laki-laki dan 14 

perempuan, jadi jumlah keseluruhan yang bekerja di PT BPRS 

Bandar Lampung berjumlah 30 orang. Dari total jumlah 

keseluruhan yang bekerja di PT BPRS Bandar Lampung di atas, 

pimpinan dan karyawan memiliki latar belakang pendidikan 

sarjana, akan tetapi itu semua belum tentu cukup dalam hal 

meningkatkan pengendalian intern dalam pembayaran gaji. 

Adapun permaslahanm lain yaitu perusahaan  tidak memberikan 

slip gaji untuk karyawan sehingga karyawan tidak dapat 

menghitung kembali rincian gaji dan upah yang mereka terima 

apakah jumlah sudah sesuai dengan semestinya. 

Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Penggunaan Sistem 

Pengendalian Intern Berbasis Komputerisasi Terhadap 

Efektivitas Pembayaran Gaji Karyawan Pada 

Perusahaan Entitas Syariah (Studi Kasus Pada BPRS 

Kota Bandar Lampung)” 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern berbasis 

komputerisasi terhadap pembayaran gaji pada Perusahaan 

Entitas Syariah (Studi Pada BPRS Kota Bandar Lampung)? 

2. Bagaimana sistem pengendalian intern berbasis komputerisasi 

terhadap pembayaran gaji pada Perusahaan Entitas Syariah 

menurut Perspektif Islam (Studi Pada BPRS Kota Bandar 

Lampung)? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan diharapkan bisa tercapai dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern 

berbasis komputerisasi terhadap pembayaran gaji pada 

Perusahaan Entitas Syariah (Studi Pada BPRS Kota Bandar 

Lampung). 

2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern berbasis 

komputerisasi terhadap pembayaran gaji pada Perusahaan 

Entitas Syariah menurut Perspektif Islam (Studi Pada BPRS 

Kota Bandar Lampung). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis 

sendiri maupun orang lain, manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini diantara lain : 

1. Bagi teoritis 

a.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, 

yaitu memperluas wawasan mengenai sistem Pengendalian 

intern berbasis komputerisasi, terhadap pembayaran gaji dan 

dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam 

penelitian ini. Selain itu dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori ilmu manajemen. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi rujukan 

untuk penelitian lanjutanmenjadi tambahan pembendaharaan 

bacaan, dan menambah pengetahuan mengenai pengendalian 

intern pada perusahaan. 

2. Bagi praktisi 

a.Bagi peneliti dapat mengembangkan kemampuan berfikir 

kritis dengan pola fikir yang dinamis kemudian 

menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Menjadi 

tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

didapat selama perkuliahan. 

b. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi 

mengenai wawasan dan pandangan terhadap perkembangan 

Sistem Pengendalian Intern Berbasis Kompterisasi. 
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c.Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

masukan bagi perusahaan tentang pentingnya Sistem 

Pengendalian Intern. 

 

F. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan 

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada 

penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh I komang juni indrawan, 

Ni kadek sinarwati, dan Edy sujana (Tahun 2017) dengan judul 

Analisis Sistem Pengendalian Intern pada penggajian karyawan 

PT PLN (Persero). Menunjukkan bahwa prosedur penggajian 

PLN (Persero) dilakukan dengan komputerisasi dengan 

menggunkan SAP dan telah terintegrasi dengan baik, fungsi-

fungsi dan jaringan prosedur serta dokumen yang digunakan 

dalam sistem pengendalian intern sudah cukup baik dan telah 

memenuhi unsur-unsur pengendalian intern, efektivitas sistem 

pengendalian intern telah memadai berdasarkan unsur-unsur 

yang ada, kelemahan sistem pengendalian intern pada PT PLN 

(Persero) Area Bali utara yaitu terletak pencatatan daftar hadir 

yaitu tidak ada pencadangan dokumen dan tidak ada 

pencocokan sebelum input kedalam sistem.
18

 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rendy satria  agrianto 

(Tahun 2014) dengan judul Analisis sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan dalam upaya meningkatkan 

efektivitas pengendalian internal perusahaan (Studi kasus pada 

PT Duta Paper Prigen Pasuruan). Menunjukan bahwa penerapan 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan sudah cukup baik 

atau mendukung pengendalian intern. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya pemisahan fungsi antara pembuat daftar gaji dan 

fungsi pembayaran gaji. Berdasarkan pembahasan dari hasil 

penelitian dapat disampaikan saran yang berkaitan dengan 

                                                           
18I komang juni indrawan, Ni kadek sinarwati, dan Edy sujana, “Analisis 

Sistem Pengendalian Intern pada penggajian karyawan PT PLN (Persero)”. Jurnal s1 

ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8 No. 2 (2017), hal. 3. 
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sistem akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT Duta 

Paper antara lain perbaikan pada struktur organisasi, perbaikan 

pada formulir yaitu membuat judul beserta identitas terhadap 

formulir, dan membentuk staf khusus untuk pemeriksaan intern 

yang berguna untuk mengawasi jalannya operasional.
19

 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Violita Saraswati, 

Darminto, Maria Goretti Wi Endang NP (Tahun 2014) dengan 

judul Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan 

Sebagai Upaya Mendukung Tujuan Pengendalian Intern 

Perusahaan (Studi Pada Hotel Batu Permai Kota Batu). 

Menunjukan bahwa menemukan bukti bahwa bagian Akuntansi 

masih bertanggungjawab dalam pembayaran gaji dan upah 

karyawan serta masih bertanggungjawab melakukan 

pengawasan terhadap pengisian daftar hadir karyawan dan 

membuat rekap daftar hadir karyawan, jumlah kehadiran 

karyawan masih belum dilibatkan atau tidak mempengaruhi 

jumlah gaji yang akan dibayarkan kepada karyawan. Praktek 

yang sehat yang diterapkan untuk mendukung pengendalian 

intern adalah gaji pokok karyawan dibayarkan dengan 

mentransfer gaji pokok ke rekening masing – masing karyawan 

olehDirektur, slip gaji dibuat rangkap dua, dan penggunaan 

formulir bernomor urut tercetak pada bukti kas keluar.
20

 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut aristina dewi, 

Anantawikrama tungga atmadja, dan Nyoman ari surya 

darmawan (Tahun 2014) dengan judul Analisis sistem 

pengendalian intern terhadap sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan pada hotel “The Damai”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa gaji dan upah yang merupakan masalah yang 

paling penting bagi perusahaan dan karyawan. Dikatakan 

                                                           
19Rendy satria  agrianto, “Analisis sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan 

(Studi kasus pada PT Duta Paper Prigen Pasuruan)”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 

7 No. 1 (2014), hal. 4 
20 Violita Saraswati, Darminto, dan Maria Goretti Wi Endang NP, “Analisis 

Sistem Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan Sebagai Upaya Mendukung Tujuan 

Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Pada Hotel Batu Permai Kota Batu)”. Jurnal 

Administrasi Bisnis, Vol. 15 No. 2 (2014), hal. 1 
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penting karena gaji dan upah adalah alat yang dapat mendorong 

karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Analisis 

ini dilakukan dengan menggambarkan atau menguraikan secara 

umum mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

hotel The damai yang kemudian dibandingkan dengan teori 

yang ada.
21

 

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yenni Vera Fibriyanti 

(Tahun 2017) dengan judul Analisis sistem infromasi akuntansi 

penggajian dalam rangka  efektivitas pengendalian internal 

perusahaan (Studi kasus pada PT Populer Sarana Medika 

Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem 

informasi akuntansi akuntansi penggajian yang telah diterapkan 

PT Populer Sarana Medika dan juga untuk menganalisa sistem 

informasi. Menunjukkan bahwa menemukan bukti bahwa 

bagian akuntansi masih betanggung jawab dalam pembayaran 

gaji dan upah karyawan serta masih bertanggungjawab 

melakukan pengawasan terhadap pengisian daftar hadir dan 

membuat rekap daftar hadir karyawan sehingga memungkinkan 

adanya penyelewengan. Praktek yang sehat yang diterapkan 

untuk mendukung efektivitas pengendalian intern adalah gaji 

pokok karyawan dibayarkan dengan mentransfer gaji pokok 

kerekening masing-masing karyawan oleh direktur dan slip gaji 

dibuat rangkap dua.
22

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai 

suatu tujuan.
23

 Sedangkan penelitian adalah penyaluran rasa ingin 

                                                           
21 Ketut aristina dewi, Anantawikrama  tungga  atmadja, dan Nyoman ari 

surya darmawan, Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Sistem Akuntansi 

Penggajian dan Pengupahan pada “Hotel The Damai”. Journal S1 Ak, Vol. 2 No. 1 

(2014), h.  5 
22 Yenni Vera Fibriyanti, “Analisis sistem informasi akuntansi penggajian 

dalam rangka  efektivitas pengendalian internal perusahaan (Studi kasus pada PT 

Populer Sarana Medika Surabaya)”. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 2 

No. 1 (Februari 2017), hal. 371 
23 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), h. 1 
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tahu terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti 

memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat, 

dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti 

kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu dan 

sebagainya).
24

 Jadi metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
25

 

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian 

a.Jenis penelitian 

1).Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) dengan metode kualitatif yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah dari pada melihat suat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini 

dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan tempat penelitian.
26

 Jenis penelitian ini 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan 

data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan 

(fakta) yang diperoleh dilapangan.
27

 Penelitian deskriptif 

sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. 

Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena 

yang ada, baik fenomena ilmiah ataupun rekayasa 

manusia. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun 

melalui data yang diperoleh di lapangan.  

2). Library Research : Studi kepustakaan berkaitan dengan 

kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, 

budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social 

                                                           
24 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2011), h. 1. 
25Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta,2014),. h.2 

26Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 2012, h. 185. 
27Suharsimi Ari Kunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 

1993), h. 309 
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yang diteliti.
28

 Yaitu penelitian kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat berbagai literatur atau bacaan yang sesuai 

dengan pokok bahasan, kemudian di saring ke dalam 

kerangka pemikiran teoritis. Library Research dilakukan 

dengan cara membaca, menelaah serta mencatat bahan 

dari berbagai literatur, seperti buku tentang sistem 

pengendalian intern, pengendalian akuntansi dan 

manajemen, akuntansi syariah, undang-undang, Al-Quran 

dan hadist serta literatur lainnya yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam 

penelitian ini. 

b.  Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu: penelitian 

yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap terhadap suatu yang diteliti. 

Sifat penelitian ini untuk menggambarkan atau mengangkat 

data sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh mardalis, bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa 

kondisi yang ada dan sedang terjadi.
29

 Berdasarkan 

pengertian di atas maka pengertian sifat penelitian yang 

penulis lakukan adalah suatu penelitian yang 

menggambarkan bagaimana sistem pengendalian intern 

berbasis komputerisasi yang akan mewujudkan efektivitas 

pembayaran gaji karyawan. 

2. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a.Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya 

                                                           
28Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D), (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 398 

29Rony Kountur, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara 2005), h. 43 
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dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh 

langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal 

dari lapangan.
30

 Data primer yaitu data yang telah diperoleh 

dari sumber pertama baik individu maupun perorangan. Data 

didapatkan langsung dari sumber dan objek utama, yang 

dihasilkan dari proses wawancara mendalam (indepth 

interview).
31

 Peneliti melakukan wawancara dengan 

berdasarkan pada pedoman wawancara. Wawancara dengan 

menggunkan pedoman (interview guide) bertujuan agar 

wawancara yang lebih mendalam dan fokus pada 

permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Biasanya 

pertanyaan pada pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang 

detail, namun hanya garis besarnya mengenai informasi atau 

data yang diinginkan dari narasumber yang nantinya bisa 

disumbangkan dengan memperhatikan perkembangan 

konteks  dan situasi wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara 

langsung dari sumbernya, data ini diambil dari berbagai 

dokumen-dokumen seperti laporan, buku-buku, karya tulis 

koran atau majalah ataupun seseorang yang mendapatkan 

informasi dari orang lain yang berkaitan dengan penelitian.
32

 

Data sekunder penelitian berasal dari dokumen-dokumen 

berupa rekaman, gambar, catatan atau foto dan hasil 

observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.
33

 

 

 

 

                                                           
30Iqbal Hasan, Analisis data dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004), h. 19 
31Amirudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), h. 30 
32Prasetya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian: {Pengantar Teori Dan 

PanduanPraktis Penelitian Social Bagi Mahasiswa Dan Peneliti Pemula, (Jakarta: 

STIA-LAN Press,1999), h.77-78 
33Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 326 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Langkah dalam Pengumpulan data dilakukan dari lokasi 

penelitian dan buku dari perpustakaan sehingga penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut : 

a.Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian. Observasi memiliki tiga macam jenis 

yaitu, observasi partisipatif, terus terang atau tersamar, tak 

berstruktur. Menurut Spadley ada tiga tahapan observasi, 

yaitu observasi deskriptif,observasi terfokus, dan observasi 

terseleksi.
34

 Teknik observasi yaitu peneliti secara sistematis 

melakukan pencatatan dan pengamatan langsung mengenai 

fenomena yang diselidiki. Penulis mengumpulkan data 

dalam penelitian ini dengan mengamati langsung 

pembayaran gaji yang ada pada BPRS Kota Bandar 

Lampung. Metode ini adalah metode pengumpulan data, 

mencatat informasi yang disaksikan selama penelitian dan 

mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan data 

yang diteliti.  

b. Wawancara  

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
35

 

Metode wawancara ini yaitu metode secara langsung dalam 

mendapatkan informasi melalui meminta keterangan kepada 

pihak pertama yang dianggap bisa memberi jawaban dan 

keterangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, 

hal ini dilakukan dengan mengadakan pembicaraan secara 

langsung dengan karyawan pada BPRS Kota Bandar 

Lampung. 

c.Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai 

hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat 

                                                           
34Sugiyono, Op.Cit. h. 297 
35Ibid, h.316 
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kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.
36

 

Dibutuhkan alat atau instrument untuk pengambilan data dan 

dokumen pada tahap pengumpulan data melalui 

dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa gambar, foto, 

struktur organisasi, peta, catatan bersejarah, grafik dan 

lainnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan 

pengendalian intern dan pembayaran gaji. Pengumpulan data 

dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang 

digunakan.
37

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses menyusun secara 

sistematis data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara, 

observasi, studi dokumen dan catatan lapangan, dengan 

menyusun kedalam pola, mengorganisasikan data, memilih 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan agar mudah 

dipahami diri sendiri dan orang lain maka dibuat kesimpulan.
38

 

Menurut Nasution menyatakan bahwa analisis dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun 

kelapangan dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. 

Analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. 

Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual 

yang tinggi. 

Menurut Bodgan Analisa data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola dan 

memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga 

dapat ditarik kesimpulan.
39

 Metode analisis yang digunakan 

                                                           
36Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi aksara, 1996), 

h. 6 

37Mukhtar, Bimbingan skripsi, Tesis, dan artikel ilmiah. (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2009), h. 26 
38Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224 
39Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2014 ), h. 
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adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata 

tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dimengerti.
40

Dalam 

penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Tujuan dari analisis ini yaitu 

menggambarkan secara akurat, faktual dan sistematis tentang 

fakta dan hubungan antara fenomena yang di selidiki, setelah 

data-data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisa. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi 

lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki 

bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul depan 

(cover), lembar pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. Sistematika pembahasan yang menjadi 

langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya 

yaitu: 

Pada bab pertama atau pendahuluan berisikan dari uraian 

Penegasan Judul, Latar belakang Masalah, Fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Pada bab kedua atau landasan  teori berisikan tentang teori 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada bab ketiga atau 

deskripsi objek penelitian berisikan dari uraian gambaran umum 

objek, penyajian fakta dan data penelitian. Pada bab keempat atau 

analisis penelitian berisikan tentang analisis data penelitian, dan 

temuan penelitian. Pada bab kelima atau penutup berisikan tentang 

kesimpulan, dan rekomendasi dalam penelitian. 

                                                           
40Lexy j  Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif   (Bandung: Remaja Rosada 

Karay,2011), h. 3 
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Gambar 1.1 Kerangka berpikir 
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Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya 

kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern merupakan hal 

yang penting dalam perusahaan. Kemajuan perusahaan apabila 

sistem pengendalian intern diperusahaan tersebut berjalan dengan 

baik. Pengendalian intern tidak terlepas dari kepentingan 

perusahaan, dimana pengendalian intern dapat mengontrol segala 

aktivitas yang ada dalam perusahaan. Sistem pengendalian intern 

dalam sistem akuntansi manual, lebih difokuskan pada orang yang 

bertanggung jawab melaksanakan prosedur (sistem) tersebut. Jika 

sistem pengendalian intern berbasis komputerisasi maka komputer 

digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, maka akan terjadi 

pergeseran dari sistem yang berorientasi pada manusia beralih ke 

sistem yang berorientasi pada komputer.
41

 

Dalam perusahaan yang ruang lingkupnya besar maka akan 

memerlukan suatu penanganan yang baik dimana dalam hal ini  

menyangkut banyaknya jumlah karyawan, hal ini akan 

mendatangkan masalah apabila tidak mendapat perhatian, karena 

suatu pihak karyawan memberikan jasa, sehingga harus diberikan 

                                                           
41 Abdi Putra, “Analisis Sistem dan Pengendalian Intern pembayaran gaji dan  

upah karyawan pada PT Bara Dinamika Muda Sukses di Malinau”. Journal Ilmu 

Administrasi Bisnis, Vol. 3 No. 1 (2015), h. 131 

EFEKTIVITAS 

PEMBAYARAN GAJI 
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kompensasi sebagai balas jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

aktivitas penggajian. Aktivitas penggajian yang dimaksudkan yaitu 

kegiatan perusahaan yang mengatur jumlah gaji yang seharusnya 

diberikan kepada karyawan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

pembayaran gaji. Pembayaran gajj dilakukan oleh perusahaan 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja untuk 

mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan yaitu dengan 

memberikan gaji yang besar dan tepat waktu sesuai dengan jasa 

yang diberikan karyawan pada perusahaan.
42

 Dalam perusahaan 

menyangkut kesejahteraan sumber daya manusia merupakan 

perhatian yang serius, karena akan mempengaruhi prestasi dan 

semangat kerja karyawan. Pemerintah indonesia pada masa 

sekarang ini telah mengupayakan meningkatkan kesejahteraan 

hidup bagi para tenaga kerja di indonesia.
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42Sri Dewi Anggadini, “Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Dengan System 

Application And Product In Data Processing (SAP)”, MajalahIlmiah Unikom. Vol. 

10, No. 2 (2012), h. 191 
43Ribka Fininalee Tampi, Jantje J. Tinangon, Loc.cit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas penelitian yang diperoleh, maka dari hasil 

analisis data terhadap pengendalian intern pada sistem penggajian 

di BPRS Kota Bandar Lampung secara keseluruhan sesuai dengan 

teori yang digunakan. Penerapan sistem dan prosedur pembayaran 

gaji yang dilaksanakan BPRS Kota Bandar Lampung, 

menggunakan sistem dan prosedur pembayaran gaji yang berbasis 

komputer. Sistem dan program yang digunakakan adalah power 

builder dari sofware Islamic Banking Application (IBA) 

menggunakan sistem terkomputerisasi yang sudah memadai dan 

baik. Proses absensi hingga pembayaran gaji karyawan 

menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Penggunaan 

sistem yang terkomputerisasi memudahkan karyawan BPRS Kota 

Bandar Lampung dalam melakukan proses penggajian dan 

membantu melihat kesalahan-kesalahan atau kekeliuran dalam 

penggajian.Sistem dan prosedur pembayaran gaji berbasis 

komputer yang dilaksanakan BPRS Kota Bandar Lampung 

mempunya efektivitas dan efisiensi yang baik. Penerapannya sudah 

sesuai dengan tahapan proses yang dilakukan dalam sistem 

akuntansi yang terkomputerisasi dan lebih teliti dalam  

menggunakan pemrosesannya, sehingga dapat lebih cepat sasaran 

dan berdaya guna seta efisien dari segi waktu, dana maupun biaya. 

Menurut perspektif islam pengendalian intern dalam sistem 

penetapan gaji yang diterapkan BPRS Kota Bandar Lampung 

tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah yaitu 

atasan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa gaji yang akan 

diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Prosedur waktu 

pembayaran gaji karyawan pada BPRS Kota Bandar Lampung baik 

karyawan menerima gaji sesuai tanggal yang ditentukan dalam 

setiap bulannya sesuai dengan yang dianjurkan dalam islam bahwa 

gaji harus dibayar sebelum kering keringatnya dalam artian 

majikan dilarang menunda-nunda pembayaran gaji seorang 

karyawan. Jika dilihat dari sudut pandang nilai-nilai islam, BPRS 



 

 

 

90 

Kota Bandar Lampung sudah dikatakan baik karena nilai-nilai 

dalam islam sudah sepenuhnya terpenuhi. Konsep gaji dalam islam 

lebih menekankan pada gaji pekerja diberikan secara adil dan 

layak.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi BPRS Kota Bandar Lampung sebaiknya bagian personalia 

yang banyak andil dalam sistem pembayaran gaji tidak hanya 

ditanggungjawabkan oleh satu orang saja apalagi di BPRS Kota 

Bandar Lampung sudah memiliki cabang yaitu kantor kas jadi 

perlu penambahan anggota dibagian personalia. 

2. Peneliti selanjutnya 

Penulis berharap pada peneliti untuk penelitian selanjutnya 

yaitu penelitian sebaiknya memperluas objek yang diteliti. 
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