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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu entitas didirikan dengan tujuan untuk berkelangsungan hidup atau 

beroperasional secara jangka panjang atau terus menerus (going concern) (Kartika, 

2012). Usaha yang dibuat harus dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga 

dengan adanya usaha-usaha yang bertumbuh dan berkembang akan 

menguntungkan dalam segi pertumbuhan ekonomi dan perekrutan tenaga kerja, 

agar pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Berdirinya sebuah perusahaan 

tidak hanya berakhir sampai pada tahap itu saja, dalam aktivitasnya sehari-hari juga 

harus selalu diawasi baik oleh pemilik maupun manajer agar dapat diketahui segala 

kendala, kebutuhan dan peristiwa yang terjadi diantara perusahaan dan karyawan. 

Kurangnya pengawasan dalam perusahaan baik dalam hal kejujuran, kinerja 

karyawan, pemasok, dan hal lainnya dapat merugikan dalam keberlangsungan 

hidup perusahaan.  

CV. Grotas Creative merupakan tempat penulis melakukan kegiatan kerja 

praktik. Hal yang penulis lakukan pertama kali adalah melakukan wawancara untuk 

mengetahui kendala dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kendala 

yang dirasakan oleh pemilik antara lain adalah kurangnya pengawasan terhadap 

barang yang datang dari pemasok. Penyesuaian barang datang dengan total barang 

yang dipesan dirasa harus disesuaikan, karena tidak dapat dihindari bahwa pemasok 

dan karyawan gudang bisa saja melakukan kecurangan atau kesalahan dalam 

pengiriman jumlah barang yang dipesan dan dalam penghitungan stok barang. 

Hal kedua yang diperlukan oleh perusahaan ini adalah sistem pengontrolan 

terhadap kas kecil. Semua kalangan membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup 

sehingga ini menjadikan uang sebagai hal yang sensitif bagi semua orang. 

Keresahan ini menimbulkan kebutuhan dalam kegiatan pengawasan terhadap kas 

dengan tujuan agar uang yang ada pada kas kecil dapat dikontrol dan diharap dapat 

memperkecil adanya kecurangan. Tujuan lain yang dapat dicapai adalah agar 

pemilik dapat melihat segala pengeluaran baik yang lazim maupun tidak.  
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Hal ketiga yang dibutuhkan adalah sistem gaji yang dapat membantu 

pemilik dalam menghitung gaji secara cepat dan akurat. Beberapa kesalahan pernah 

terjadi pada saat penghitungan gaji karyawan sehingga penerimaan gaji yang 

diterima karyawan tidak sesuai (kurang atau lebih) dan menimbulkan protesnya 

karyawan terhadap gaji yang kurang atau bahkan karyawan tidak mengembalikan 

kelebihan gaji akibat kesalahan perhitungan yang dilakukan perusahaan. 

Permasalahan ini akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk sistem gaji yang 

dimodifikasi dengan penambahan perhitungan pajak sehingga memudahkan proses 

penghitungan gaji dan pajak penghasilan orang pribadi yang berujung hasil akhir 

gaji yang dapat dibawa pulang oleh para karyawan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki tugas dan tanggung 

jawab dalam proses pembuatan dan penerapan sistem agar dapat membantu pihak 

pemilik dan karyawan dalam mengerjakan tugas sehingga dapat menciptakan cara 

kerja yang efektif dan efisien. Permasalahan tersebut menjadi fokus penulis dalam 

kerja praktik ini sehingga dilakukan penelitian dan disalurkan dalam bentuk laporan 

kerja praktik yang berjudul “Perancangan dan Penerapan Sistem Perhitungan 

Gaji, Pph 21, dan Sistem Pengendalian Internal Pada CV. Grotas Creative.” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada proyek ini adalah perancangan dan pembuatan sistem 

manajemen biaya, sistem gaji dan perhitungan PPh 21 dengan mempergunakan 

Microsoft Access. Kerja praktik akan dimulai dari pembuatan form jurnal, 

penginputan data-data yang berhubungan dengan transaksi tunai, data-data 

perhitungan gaji sampai dengan penyajian total gaji yang dibawa pulang setelah 

dikurangi PPh 21. Ruang lingkup yang telah penulis susun pada laporan ini berdasar 

kepada permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan oleh pemilik tempat kerja 

praktik.  

 

1.3 Tujuan Proyek  

Merancang sebuah sistem manajemen biaya serta gaji sesuai dengan 

kebutuhan CV. Grotas Creative merupakan tujuan dari proyek ini. Sistem ini 

ditujukan untuk membantu mempermudah proses pengecekan biaya tidak terduga 
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dan perhitungan gaji secara cepat dan akurat. Sistem yang telah dirancang dan 

dibuat diharap dapat mempermudah serta membantu pekerjaan karyawan pada 

bidang terkait serta meningkatkan pengawasan antara pemilik dan manajer dengan 

karyawan.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Merancang formulir untuk penanganan biaya tidak terduga dan sistem 

perhitungan gaji serta PPh 21 dengan fitur sebagai berikut: 

1) Form selisih stok barang, 

2) Form kas kecil dan kas besar, 

3) Sistem perhitungan gaji,  

4) Sistem perhitungan PPh 21. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Laporan kerja praktik serta sistem yang dibuat memiliki manfaat terhadap 

sejumlah pihak, antara lain: 

1. Pemilik  

 Pemilik dapat menggunakan sistem yang telah dibuat agar dapat 

digunakan oleh karyawan. Pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya dalam 

pembuatan sistem karena dalam penyusunan dan perancangan sistem 

dilakukan secara sukarela oleh mahasiswa (penulis). Pengawasan yang 

lebih ketat dapat dilaksanakan oleh pemilik sesuai dengan permintaan dan 

kebutuhan yang telah disampaikan pada saat proses wawancara.  

2. Akademisi 

Laporan ini dapat menjadi acuan para akademisi dalam membuat sistem. 

Pemahaman dan respon terhadap permasalahan yang dihadapi, serta 

kebutuhan yang diperlukan perusahaan harus benar-benar dilakukan dan 

difokuskan oleh akademisi. Seorang akademisi harus sigap dan tanggap 

dalam melakukan pemecahan masalah serta mampu memikirkan jalan 

keluar dalam sebuah permasalahan, sehingga akan memberikan nilai dan 

pandangan yang positif dari perusahaan terhadap akademisi.  
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika ini terdiri dari tujuh bab, yaitu:  

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini memberikan uraian latar belakang masalah, ruang lingkup, 

tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek serta sistematika 

pembahasan pada penyusunan laporan kerja praktik. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai 

referensi penulisan laporan kerja praktik. 

BAB III  GAMBARAN UMUM USAHA 

 Bab ini mendeskripsikan bidang perusahaan, struktur organisasi 

serta kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

 Bab ini diisi dengan langkah-langkah selama proses pengerjaan kerja 

praktik dan berisi pemaparan jadwal survei sampai penerapan sistem 

yang telah dibuat. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab kelima ini, dijelaskan mengenai proses analisis dan interview 

kegiatan usaha sebagai langkah perancangan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

 Bab ini menjelaskan mengenai penerapan sistem dan hasil setelah 

sistem diterapkan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan berbagai kesimpulan serta saran kepada 

perusahaan maupun peneliti selanjutnya terkait hal-hal yang terjadi 

selama proses kerja praktik. 
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