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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

. Dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, kecanggihan teknologi sangat 

berperan penting. Kecanggihan tersebut telah diterapkan oleh setiap kantor 

pemerintah. Kecanggihan teknologi tersebut salah satunya adalah computer yang 

termasuk dalam teknologi muktahir yang sudah banyak digunakan pada saat ini. 

Salah satu penggunaan komputer juga diterapkan dalam sistem akuntansi, pekerjaan 

yang berhubungan dengan pengolahan data akuntansi yang biasanya dikerjakan 

dengan cara manual telah diganti dengan menggunakan komputer dalam pemprosesan 

datanya,sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan.  

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan merupakan lembaga peradilan yang 

memiliki kewenangan untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan. Kejaksaan 

Tinggi Sumatera Selatan berada di tingkat propinsi dan cakupannya adalah Kejaksaan 

Negeri Palembang, Pangkalan Balai, Sekayu, Kayu Agung, Prabumulih, Baturaja, 

Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan empat cabang Kejaksaan 

Negeri yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi, Cabang Kejaksaan 

Negeri Baturaja di Muara Dua, Cabang Kejaksaan Negeri Muara Enim di Pendopo, 

dan Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Martapura. 

Dalam menjalankan fungsinya, kantor pemerintah Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan selalu berusaha memberikan  pelayanan yang diberikan kepada 
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pegawainya. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada pegawai adalah 

salah satu kegiatan yang sangat mempengaruhi lancarnya kantor pemerintah 

Sumatera Selatan. Sistem Pengajian ini menjadi rumit bila sebuah kantor pemerintah 

terdiri dari beberapa bagian divisi dan golongan.  

Ditinjau dari kebutuhan dan proses pengawasan jalanya pembayaran gaji 

pegawai negeri sipil bedasarkan dari KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan 

Negara), tetapi yang mengolah data gaji tersebut bagian keuangan kantor pemerintah 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, maka perlu dimamfaatkan sarana dan prasarana 

komputer untuk lebih mengefektifkan pekerjaan pada seksi pengolahan daftar gaji 

pegawai.  

Sistem yang sekarang digunakan kantor pemerintah Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan sudah menggunakan program aplikasi gaji, untuk itu perlu adanya 

kegiatan analisis sistem yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 

permasalahan yang akan dibahas yaitu: 

1. Menganalisis sistem yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 

2. Menjelaskan prosedur sistem laporan penggajian  

3. Prosedur pencatatan gaji pegawai 

Dari penjelasan diatas penulis akan menganalisis data penggajian yang ada di kantor 

Pemerintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar menghasilkan informasi yang 

cepat akurat. Oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian atau magang di 

kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan memberikan solusi terhadap 
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permasalahan yang dihadapi oleh kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

Sehingga tugas akhir ini penulis untuk mengambil judul tugas akhir yaitu  

”SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI 

SUMATERA SELATAN”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Sehubungan yang telah dijelaskan latar belakang penulis permasalahan yang 

ada kaitanya dengan penulis laporan Tugas Akhir ini dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas sebagai beriku: 

1. Bagaimana sistem akuntansi penggajian  pada Kejaksaan Tinggi Sumatera 

Selatan ? 

2. Bagaimana sistem prosedur laporan keuangan penggajian pada Kejaksaan 

Tinggi Sumatera Selatan ? 

3. Bagaimana prosedur pencatatan gaji pegawai pada Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan ? 

 

 1.3   Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, dalam pengembangan 

sistem ini adalah agar penyelesaian masalah yang akan dibahas lebih terarah dan 

bersruktur tidak terlalu luas, maka ditetapkan batasan masalah yang diteliti. Hal ini 

agar langkah-langkah pemecahan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas. 
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Maka dari itu penulis mengadakan penelitian hanya pada pengolahan data gaji 

pegawai tetap yang akttif meliputi input data pegawai, data jabatan, data golongan, 

data unit kerja dan data gaji pegawai. Output meliputi laporan jabatan, laporan 

golongan, laporan pegawai per nip, laporan pegawai perjabatan, laporan pegawai per 

golongan, laporan pegawai keseluruhan, gaji per bulan, dan slip gaji data pegawai 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

 Tujuan  penulis  melakukan  dalam menyusun  Tugas  Akhir ini adalah: 

1. Menganalisis sistem akuntansi penggajian Kejaksaan Tinggi Sumatera 

Selatan, agar mengetahui permasalahan yang ada pada program aplikasi 

gaji. 

2. Membantu bagian keuangan dalam proses laporan data penggajian 

pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

3. Meperbaiki  prosedur pencatatan gaji pegawai, agar menjadi lebih baik   

1.4.2 Manfaat 

1. Memperbaiki sistem akuntansi penggajian yang masih  ada, agar  

menjadi lebih baik. 

2. Dapat membantu bagian keuangan dalam menyelesaikan laporan 

keuangan. 
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3. Dan meberikan solusi prosedur pencatatan  gaji pegawai .. Penulis dapat 

pengetahuan tentang pengolahan data penggajian pegawai dan memenuhi 

persyaratan penyelesaian study sekaligus untuk mengembangkan dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang dapat selama pendidikan serta 

diharapkan  dapat menjadi referensi pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


