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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

 Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri, 

atau diberikan tugas negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai 

unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam 

penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan (Buku 

Pintar Pintar Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008). 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional diperlukan pegawai 

negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas secara adil 

dan merata,menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan penuh 

kesetiaan kepada Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945. Guna 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pegawai negeri yang mempunyai 

kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. 

Untuk mendapatkan pegawai negeri yang seperti itu, maka diperlukan 

usaha-usaha yang memicu kinerja pegawai negeri. 

Ada beberapa hal di dalam manajemen kepegawaian yang 

digunakan sebagai pemicu semangat kerja pegawai yang akan 

menghasilkan kinerja yang baik juga. Yang pertama, adalah dengan sistem 

penggajian yang berfungsi sebagai balas jasa atau penghargaan atas 

prestasi kerja serta untuk memenuhi kebutuhan hidupbersama keluarganya 

secara layak yang bertujuan agar ia dapat memusatkanperhatian dan 

kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. 
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Cara yang kedua, adalah dengan ditegakkannya suatu peraturan 

disiplinpegawai negeri sipil untuk mengontrol perilaku mereka agar selalu 

melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan 

terarah. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan sistem kenaikan 

pangkat yang diberikan kepada mereka yangtelah menunjukkan prestasi 

kerja yang tinggi. Cara yang keempat adalah promosi ataukenaikan pangkat 

berhubungan pula dengan penghasilan. Promosi atau kenaikan pangkat adalah 

sesuatu yang pada umumnya diidam–idamkan oleh masing-masing pegawai,  

dengan demikian ia memiliki hak-hak dan kekuasaan yang lebih besar dari 

sebelumnya, dan berarti menaikkan penghasilannya. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung 

keberhasilan suatu perusahaan atau instansi untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, upaya penciptaan kondisi kerja yang baik 

dengan memberikan perlakuan adil kepada pegawai dan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja yang akan berpengaruh langsung pada 

kinerja suatu perusahaan atau instansi tersebut. 

Salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja 

adalah masalah kepegawaian, khususnya penggajian. Masalah ini 

memerlukan perhatian dan penanganan tersendiri mengingat hal ini 

menyangkut manusia sebagai sumber daya dalam menjalankan kegiatan 

operasional dalam perusahaan atau instansi, untuk itu diperlukan suatu 

prosedur penggajian yang memiliki seluruh tahap pemrosesan penggajian 

dan pelaporan kepegawaian. Penyusunan Prosedur itu sebaiknya 

menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada. Prosedur yang sesuai 

akan menghasilkan suatu sistem yang memadai dan akan menambah 

semangat kerja pegawai karena adanya struktur gaji yang adil sesuai 

pangkat maupun jabatan memberikan motivasi maupun prestasi dalam 

bidang kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa prosedur 

penggajian merupakan salah satu pendukung yang telah ditetapkan. 

Penting sekali dalam mempelajari prosedur penggajian karena penggajian 
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melibatkan beberapa orang dalam departemen yang berhubungan dengan 

transaksi anggaran yang dikeluarkan dan juga untuk menghindari  

penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran di dalam prosedur 

penggajian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui prosedur 

pembayaran gaji yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan. Penulis 

memilih judul “PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN 

PADA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK BANYUMAS”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana prosedur pembayaran gaji karyawan pada KANTOR BADAN 

PUSAT STATISTIK BANYUMAS. 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

1.3.1. Tujuan Kerja Praktek  

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur 

Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Pusat 

Statistik Banyumas. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian pada 

program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Muhammadiyah Purwokerto. 

1.3.2. Manfaat Kerja Praktek 

a. Bagi Penulis  

1. Untuk memperluas dan memantapkan keterampilan sebagai 

bekaluntuk memasuki dunia kerja dengan program studi yang 

dipilih. 

2. Sebagai bahan perbandingan antara teori – teori yang didapat di 

bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

3. Memperoleh Pengalaman kerja praktek. 
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4. Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan 

pengalaman kerja di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan Tugas Akhir. 

 

b. Bagi Instansi atau Perusahaan 

1. Mengetahui keadaan perusahaan dari sudut pandang dunia 

akademis. 

2. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam bidang pendidikan. 

3. Mengetahui sudut pandang masyarakat Kantor Badan Pusat 

Statistik Banyumas. 

 

c. Bagi Pihak lain 

Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran 

mengenai Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada 

Kantor Badan Pusat Statistik Banyumas. 
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1.4. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja 

A. Tahap Persiapan 

a. Mengurus perjanjian pada tempat kerja praktek 

b. Mengajukan usulan kerja praktek kepada pembimbing 

c. Meminta ijin dari fakultas untuk melaksanakan kerja praktek 

d. Melaksanakan kerja praktek sesuai dengan jadawal kegiatan 

yang telah ditentukan 

B. Tahap Pelaksanaan 

a. Tempat kerja praktek : Kantor Badan Pusat Stastistik 

Banyumas 

b. Bagian   : Akuntansi 

c. Waktu Pelaksanakan : 1 Maret – 9 April 2017 

d. Jadwal Pelaksanaan : 

Minggu I 

1) Orientasi tempat kerja praktek 

2) Tinjauan Umum Perusahaan 

Minggu II 

Mempelajari Prosedur kerja kantor Badan Pusat Statistik 

Banyumas 

Minggu III 

Mempelajari prosedur Penggajian pada Kantor Badan Pusat 

Statistik 

Minggu IV 

1) Menginput Data-data terkait penggajian Pegawai Badan 

Pusat Statistik Banyumas 

2) Mencatat dan Mengarsip Data Pegawai Badan Pusat 

Statistik Banyumas 
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1.5.Metode Pengumpulan Data 

 

1.5.1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Badan 

Pusat Statistik Banyumas. 

Data primer dapat diperoleh melalui : 

 

a. Metode Interview 

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan 

perusahaan/instansi. 

 

b. Metode Observasi 

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan 

kerja praktek. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan 

dengan laporan kerja praktek. 

 

1.5.2. Data Sekunder 

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan 

kerja praktek. 

Data sekunder dapat diperoleh melalui : 

 

a. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Banyumas 

dengan cara melihat arsip yang disimpan disuatu media yang 

terdiri dari kumpulan karakter yang didokumentasikan. 

 

b. Studi Pustaka 

Menggunakan buku-buku yang ada di lingkungan Praktek kerja 

Lapangan (PKL) yang berhubungan dengan prosedur pada Kantor 

Badan Pusat Statistik Banyumas. 
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