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ABSTRACT 
 

ULFAH SALSABILA.2022. Skripsi.Analysis of the Aplication of   the Worker 

Protection Informastion System (SMILE) at BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch 

guided by Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK,CA dan Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak.,CA. 

The purpose of this research to know and analyze application of the worker 
protection information system (SMILE) for BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch. 
The object of this research is BPJS  Ketenagakerjaan Makassar Branch. This 
study uses qualitative methods and data is collected through interviews with the head of 

the field and two employees of the finance sector of BPJS Ketenagakerjaan Makassar 

Branch. 

The results showed that the worker protection information system (SMILE) at 
BPJS Ketenagakerjaan Makassar Branch was effective because it is in accordance with 
the  measurement  indicators  according  to  the  American  Institute  of  Chartered  Public 
Accountans (AICPA) 
 
Keywords: Worker protection information system (SMILE)
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ABSTRAK 

 
ULFAH SALSABILA.2022.Skripsi.Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Perlindungan Pekerja (SMILE) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dibimbing 

oleh Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK,CA dan Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak.,CA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem 
informasi perlindungan pekerja (SMILE) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 
sudah efektif atau belum. 

Objek penelitian adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Penelitian ini 
menggunakan  metode  kualitatif  dan  data  dikumpulkan  melalui  wawancara  bersama 
kepala bidang dan dua orang karyawan bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Makassar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Infromasi Perlindungan 

Pekerja (SMILE) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah efektif karena 

sudah memenuhi indikator pengukuran menurut American Institute of Chartered 

Public Accountans (AICPA). 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bekerja merupakan suatu bentuk ativitas yang melibatkan kesadaran 

manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesadaran untuk 

melakukan aktivitas dan paham akan tujuan yang akan diraih merupakan hal yang 

penting dalam bekerja. Tujuan dari bekerja merupakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia dengan hasil yang diraih (gaji) selama bekerja. Manusia 

bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, mencari kepuasan, dan 

mengaktualisasikan dirinya dalam bekerja. 

Seriap orang bekerja selalu menghadapi resiko yang dapat berupa 

kecelakaan, sakit, cacat, dan meninggal dunia saat sedang melakukan pekerjaan 

atau sedang tidak dalam melakukan pekerjaan. Akibatnya pendapatan atau 

pengahasilan berkurang atau hilang keseluruhan. Anggota keluarga pekerja pun 

akan mendapatkan dampak resiko kehilangan penghasilan. 

Untuk menanggulangi resiko tersebut, dibutuhkan jaminan sosial yang 

akan mengganti sebagian dari pendapatan atau penghasilan. Dengan demikian, 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan agar tidak membebani anggota keluarga 

maka sangat perlu untuk mempunyai jaminan sosial. 

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian dari sistem perlindungan 

sosial (social protection) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada 

mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat dan 

penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.  
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Bersadarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992 Pasal 1 angka 1  Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan 

sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. 

Jaminan sosial yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan atau buruh 

merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Telah menjadi 

kodrat, bahwa manusia yang telah memiliki keluarga atau berkeluarga mempunyai 

kewajiban untuk menanggung keluarganya. Maka dari itu, kesejahteraan yang 

dikembangkan bukan hanya untuk tenaga kerja sendiri, tetapi juga untuk 

keluarganya.  

Kesejahteraan pekerja meliputi upah atau gaji, tunjangan kesehatan dan 

jaminan sosial tenaga kerja perlu diperhatikan. Jaminan sosial tenaga kerja dapat 

dilaksanakan melalui program JAMSOSTEK sehingga dapat menciptakan rasa 

aman dan ketenangan pekerja saat berkerja yang pada akhirnya meningkatkan 

produktivitas perusahaaan. 

Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk 

mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan 

eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Informasi akuntansi 

sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan 

akuntansi dalam hubungannya sumber daya informasi. Sistem ini dianggap 

sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. 
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Menjadi unggul dalam pesaingan usaha, perusahaan harus memiliki 

sebuah manajemen yang baik, sistem informasi akuntansi yang baik, menyediakan 

informasi akuntansi yang baik, dan bisa menyediakan informasi yang cepat untuk 

para pengguna informasi sebagai alat pengambilan keputusan sehingga tujuan 

utama perusahaan tercapai, selain itu tujuan umum sebuah perusahaan adalah 

berorientasi pada laba yang maksimum. Besar kecilnya suatu laba yang dhasilkan 

perusahaan akan menjadi tolak ukur prestasi perusahaan tersebut terhadap 

pengelolaan manajemen yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan dan unggul 

dalam persaingan berbagai cara dilakukan perusahaan seperti halnya pemanfaatan 

sumber daya, semua sistem informasi dan teknologi. 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar merupakan  badan hukum publik 

yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial 

ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi 

sosial. Penyelengggran jaminan sosial ini adalah salah satu tanggung jawab dan 

kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja. 

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Makassar yaitu Program Jaminan Hari Tua (JHT),  Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). 

Sistem informasi akuntansi pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

menggunakan sebuah aplikasi yang mengontrol pembayaran, perhitungan, dan 

pengeluaran kas. Aplikasi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah 

aplikasi SMILE (Sistem Informasi Perlindungan Pekerja). 
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Sistem informasi perlindungan pekerja (SMILE) adalah infromasi 

perlindungan pekerja yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang 

terintegrasi dengan seluruh kantor BPJS Keteanagakerjaan. Selain itu SMILE juga 

membutuhkan koneksi internet untuk digunakan dan dapat diakses dengan alamat 

IP (Internet Protocol) pada jaringan tertentu. 

Aplikasi SMILE ini memiliki tujuan untuk pendaftaran kepesertaan, 

pengelolahan klaim ketenagakerjaan, pengolahan keuangan, pembayaran, alih 

kepesertaan, pengecekkan status kepesertaan serta digunakan untuk mengelola 

kegiatan administrasi pada BPJS Ketenagakerjaan. 

Pada bidang keuangan memiliki kendala sistem informasi akuntansi pada 

aplikasi SMILE dikarenakan menu reporting (laporan) yang belum terintegrasi 

secara sempurna. Hal ini membuat penyajian laporan keuangan yang akan dikirm 

dari kantor cabang ke kantor pusat belum maksimal. 

Dari uraian diatas dapat diketahui masalah yang ada pada BPJS 

Ketenagakerjaaan Cabang Makassar. Jadi untuk menghindari timbulnya 

permasalahan seperti masalah belum maksimalnya penyajian laporan keuangan 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar  dibutuhkan sistem informasi 

akuntansi pada aplikasi SMILE yang efektif. 

Maka dari itu penulis mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN 

SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN PEKERJA (SMILE) PADA BPJS 

KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang ada maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah yaitu “Apakah sistem informasi perlindungan pekerja (SMILE) 

pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah efektif?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sistem 

informasi perlindungan pekerja (SMILE) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Makassar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan hasil penelitian ini, 

antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sistem infromasi akuntansi 

pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar dan sebagai bahan pertimbangan 

teori-teori dengan penerapan perusahaan. 

2. Bagi Mahasiswa 

 Untuk membantu memberikan gambaran dan pandangan mengenai sistem 

informasi akuntansi pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar dan 

sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang 

sejenis. 
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3. Bagi BPJS Ketenagakerjaan 

 Untuk dapat memberikan manfaat kepada  pihak BPJS Ketenagakerjaan 

untuk melihat apakah sistem informasi akuntansi pad aplikasi sistem 

informasi perlindungan pekerja (SMILE) sudah efektif atau belum 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1. Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan 

bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa sehingga 

menjadi suatu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara 

garis besar sistem merupakan suatu komponen dan elemen yang saling 

terintegrasi, komponenen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan 

suatu tujuan tertentu. 

Menurut Kristanto (2018) pengertian “Sistem merupakan kumpulan 

elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan 

(input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut 

sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan”. 

Menurut Robert J. Verzello/John Reuter III (1982) Informasi adalah suatu 

data yang diolah untuk disampaikan kepada seseorang yang membutuhkan 

informasi tersebut. Informasi dan data adalah dua hal yang berbeda. Data adalah 

suatu fakta yang belum diolah, sehingga harus mengalami proses agar data itu bias 

menjadi suatu sistem informasi yang bermanfaat bagi yang menerimanya. 

Sedangakan, menurut Abdul Kadir (2018) infromasi adalah data yang telah diolah 

menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sedangkan Menurut 
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Surabri (2004) informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau 

diolah diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

Menurut Hantono dan Rahmi (2018) yaitu : 

“Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapihan,ketelitian, 

kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara 

yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-

kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil 

pencatatan tersebut”. 

 

Menurut Agie Hanggara (2019) mengumukakan bahwa akuntansi 

merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi 

ekonomi yang bermanfaat sebagai penelitian dan pengambilan keputusan.  

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dibuat 

sebagai media khusus yang berkaitan dengan akuntansi. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi dapat mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan 

akuntansi.  Menurut Romney & Steinbert (2018:10) sistem informasi akuntansi 

adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses 

data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. 

Menurut Azhar Susanto (2018) yaitu : 

“Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari 

sub-sub sitem / komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan 

dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi 

yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”. 

 

Menurut Nadya (2019) sistem informasi akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laoran yang dikoordinasikan sedemikian rupa unruk 

menyediakan informasi keuangan yang diburuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 
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Sedangkan menurut Chindy (2018) sistem informasi akuntansi merupakan 

sistem yag bertujuan mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan 

informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan 

melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai 

dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat digunakan untuk 

pengguna mengambil keputusan. 

2.1.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

 Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut (Romney & 

Steinbart (2018), yaitu : 

1. Para pengguna yang menggunakan sistem. 

2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan 

menyimpan data. 

3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.  

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. 

5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, 

perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam 

mengolah sistem informasi akuntansi. 

6. Pengendalian internal dan prosedur kemanan guna melindungi sistem informasi 

akuntansi. 
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2.1.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

 Romney & Steinbart (2018) mengatakan keenam komponen sistem 

informasi akuntansi diatas memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk 

memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan 

organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki 

sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian 

bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang. 

2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan 

personil orangnisasi. 

3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data 

organisasi. 

2.1.4 Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney & Steinbart (2018) sistem informasi akuntansi yang 

dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk 

organisasi dengan: 

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa) 

2. Meningkatkan efisiensi. 

3. Berbagi pengetahuan. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (supply chains).  

5. Memperbaiki struktur pengendalian internal. 

6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan. 
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2.1.5 Indikator Kualitas Sistem Informasi Akuntansi 

 Indikator sistem informasi akuntansi yang berdasarkan keandalan sebuah 

sistem yang dapat dikatakan sebagai sistem yang berkualitas menurut AICPA 

(American Institute of Chartered Publik Accountants) adalah sebagai berikut : 

1. Ketersediaan (availability) merupakan sistem yang tersedia untuk dioperasikan 

dan digunakan dengan mencantuman pada pernyataan atau perjanjian tingkat 

pelayanan. 

2. Keamanan (security) merupakan sistem dilindungi dari akses fisik maupun 

logis yang tidak memiliki otorisasi yang akan membantu mencegah 

penggunaan yang tidak sesuai, pemutar balikan, penghancuran, pengungkapan 

informasi, software, dan pencurian sumber daya sistem. 

3. Dapat dipelihara (maintainability) merupakan sistem dapat diubah apabila 

tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integrasi sistem. 

4. Integrasi (integrity) merupakan pemrosesan sistem bersifat tepat waktu, dan 

diotorisasi sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat 

melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara 

keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi 

maupun yang tidak disengaja. 

2.1.6 Sarana Pendukung Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat mendukung penyajian 

informasi keeyangan ataupun non keuangan secara akurat dan tepat waktu. Untuk 

menyempurnakan manfaat yang diperoleh dari penerpanan sistem informasi 

akuntansi, maka digunakan tambahan sarana pendukung. Sarana pendukung 
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sistem informasi akuntansi dipercaya penting untuk dapat menambah efektivitas 

penerepan sistem informasi akuntansi. Dengan adanya sarana pendukung sistem 

informasi akuntansi diharapkan sistem informasi akuntansi dapt memberikan 

manfaat yang optimal bagi perusahaan. 

 Beberapa perusahaan tidak menggunakan komputer serta sistem yang 

terkomputerisasi. Hal tersebut dapat menjadikan komputer dan software berada 

pada kategori sarana pendukung dalam penerapan sistem informasi akuntansi. 

Jaringan internet seperti WAN dan LAN juga merupakan contoh lain dari sarana 

pendukung dalam penerapan sistem informasi akuntansi. 

 Keberadaan lingkungan kerja yang nyaman juga dapat berpengaruh terhadap 

efektivitas penerpan sistem informasi akuntansi. Salah satu vontohnya adalah 

ketersediaan ruangan yang memadai bagi sistem serta kenyamanan dan kerapihan 

ruangan yang dapat memberikan tambahan motivasi atau semangat bekerja para 

pegawai dalam meningkatkan kinerjanya (Fildzah Nurul 2019). 

2.1.7 Pengertian Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) 

 Sistem informasi perlindungan pekerja (SMILE) adalah infromasi 

perlindungan pekerja yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang 

terintegrasi dengan seluruh kantor BPJS Keteanagakerjaan. Selain itu SMILE juga 

membutuhkan koneksi internet untuk digunakan dan dapat diakses dengan alamat 

IP (Internet Protocol) pada jaringan tertentu. 

2.1.8 Fungsi Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) 

 Aplikasi SMILE ini memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1.  Pendaftaran kepesertaan  
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2.  Pengelolahan klaim ketenagakerjaan 

3.  Pengolahan keuangan 

4.  Pembayaran klaim ketenagakerjaan 

5.  Alih kepesertaan 

6.  Pengecekkan status kepesertaan  

7.  Mengelola kegiatan administrasi pada BPJS Ketenagakerjaan. 

2.1.9 Pengertian Jaminan Sosial 

 Program jaminan sosial mempunyai arti yaitu program perlindungan yang 

bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan 

dan kepastian terhadap resiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin 

arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari 

terjadinya resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan 

tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program jaminan 

sosial tersebut terbatas ketika terjadi peristiwa kecelekaan saat bekerja, meninggal 

dunia, hari tua, dan pensiun (Fildzah Nurul 2019:22) 

Berdasarkan UU No.6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 4 tentang Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial mendifinisikan pengertian jaminan sosial sebagai 

perwujudan dari sekuritas Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial adalah seluruh 

sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara 

yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf 

kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan International Labour Organization (ILO), Social Security pada 

prinsipnya adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga 
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negaranya, melalui berbagai usaha untuk mengahdapi resiko-resiko ekonomi atau 

sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan. 

Jaminan sosial tenaga kerja (workers’ social security) adalah suatu bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai 

resiko pasar tenaga kerja (labor market risks), mislanya: resiko kehilangan 

pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat. Lanjut usia, meninggal 

dunia, dan lain-lain.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial 

tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan 

berupa uang sebagai pengganti sebagaian dari penghasilan yang hilang atau 

berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh 

tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal 

dunia. 

Jaminan sosial tenaga kerja (BPJAMSOSTEK) merupakan bagian dati 

sistem perlindungan sosial (social prtotection) yang memberikan perlindungan 

tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh 

masyarakat.  

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial 

tenaga kerja adalah perlindungan sosial bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko 

sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme 

asuransi sosial. 
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2.1.10 Asas Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 

Pasal 2 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan atas 

beberapa asas yaitu: 

1. Asas kemanusiaan, yaitu berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat 

manusia. 

2. Asas manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan 

pengelolaan yang efektif dan efisien. 

3. Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan asas yang 

bersifat ideal. 

Ketiga asas tersbut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program 

dan hak peserta.  

2.1.11 Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Pada umumnya perusahaan yang mengadakan atau memberikan jaminan 

sosial mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian jaminan sosial adalah 

(Noviana Noni 2020:28) : 

1. Perusahaan menginginkan karyawan dapat bekerja lebih baik. 

2. Untuk memnuhi kebutuhan karyawan agar dapat tercapai tingkat produktivitas 

yang tinggi. 

3. Untuk menambah kegairahan kerja dan semangat kerja yang tinggi dari 

karyawan. 

4. Karyawan betah bekerja sehingga turn over karyawan menjadi lebih rendah. 
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Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun  2004 Pasal 3 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) jaminan 

sosial memiliki tujuan yaitu: 

“Sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yag layak bagi setiap peserta dan / atau 

anggota keluarganya.” 

Berdasarkan beberapa tujuan jaminan sosial diatas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memberikan 

perlindungan sosial bagi pekerja untuk menagatasi risiko sosial ekonomi sehingga 

menambah semangat  kerja yang tinggi agar dapat tercapai tingkat produktivitas 

yang tinggi. 

2.1.12 Indikator Jaminan Sosial 

 Menurut Imam Soepomo (2008), Jaminan sosial adalah suatu 

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 

pengganti yang hilang atau berkutang. Dan indikator pengukuran dari jaminan 

sosial sebagai berikut: 

1. Tunjangan kecelakaan kerja 

Tunjangan yang diberikan untuk perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan 

yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan dari rumah menuju tempatkerja atau sebaliknya. 
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2. Tunjangan hari tua 

Tunjangan yang dibayarkan sekaligus oleh perusahaan kepada karyawan yang 

telah mencapai usia pension dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau 

keadaan lain yang ditentukan. 

3. Tunjangan kematian 

Tunjangan yang diberikan kepada ahli waris ketika ahli peserta meninggal 

dunia bukan kecelakaan kerja. 

4. Tunjangan kesehatan 

Tunjangan yang diberikan berupa perawatan kesehatan seperti, pelayanan 

kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan 

rawat inap. 

5. Rasa aman dan nyaman 

Suatu fasilitas yang dberikan perysahaan dalam menunjang pekerjaan dan 

membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 

2.1.13 Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

 Perlindungan sosial pada pinsipnya merupakan salah satu asset ekonomi 

yang berfungsi sebagai sitem perlidungan dasar bagi masyarakat beserta 

keluarganya terhadap resiko-resiko sosial-ekonomi. Pelrindungan sosial sebagai 

bagian dari kebijakan ekonomi makro juga merupakan salah satu komponen hak 

asasi manusia yang berdimensi luas bagi harkat dan martabat manusia. Dalam 

pelaksanaannya perlindungan sosial berkaitan dengan kewajiban Negara untuk 

melindungi warga negaranya. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab 

untuk memastikan penyelenggaraannya dan ikut serta membiayanya dalam 
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penelitian Daniel Perwira, Alex Arfianto, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto 

(2003). 

Adapun pada 9 (sembilan) prinsip yang diselenggarakan berdasarkan Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu: 

1. Kegotong-royongan 

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jamaninan 

sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran 

sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilanya. 

2. Nirbala 

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil 

pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya nagi seluruh 

peserta. 

3. Keterbukaan 

Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi 

setiap peserta.  

4. Kehati-hatian 

Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib. 

5. Akuntabilitas 

Prinsip pelaksanaaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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6. Profibilitas 

Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah 

pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

7. Kepesertaan bersifat wajib 

Prinsip yang mengahruskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, 

yang dilaksanakan secara bertahap. 

8. Dana Amanat 

Bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dan titipan dari peserta untuk 

digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 

9. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 

Bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk 

kepentingan peserta jaminan sosial. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan variabel yang berasal dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu 

diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh 

peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Pada BPJS Ketenagakerjaan” adalah sebagai berikut: 
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1. Irdanasari, Rizka Ventia, dan Iin Wijayanti (2021)  

Penelitian ini berjudul “Analisis Sitem Informasi Akuntansi Ditinjau dari 

Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan 

Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Madiun”.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah banyak peserta 

yang ingin klaim di BPJS Ketenagakerjaa Cabang Madiun namun banyak juga 

mengalami keterlabatan proses pembayaran klaimnya atau gagal diproses. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem infromasi 

akuntansi ditinjau dari prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua, jaminan 

pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan data 

yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi ditinjau 

dari prosedur pembayaran klaim jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan 

kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketengakerjaan Cabang 

Madiun sudah sesuai dengan teori, mulai dari bagian yang terkait, fungsi yang 

terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, serta 

prosedur yang membentuk sistem. Namun berdasarkan wawancara dengan bagian 

pelayanan dan keuangan terdapat kendala dalam prosedur pengajuannya yaitu 

dimana peserta yang tidak melampirkan persyaratan klaim dengan lengkap, status 

peserta masih aktif, proses klaim untuk jaminan kecelakaan kerja lama hal ini 

dikarenakan harus melalui beberapa tahap. 
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Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini 

sedang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai sistem informasi akuntansi 

pada BPJS Keteangakerjaan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti 

untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti mengenai sistem 

informasi akuntansi. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah penelitian sekarang berfokus pada sistem informasi 

akuntansi yang ada pada bidang keuangan yang menjadi masalah dimana pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar menggunakan aplikasi sistem informasi 

perlindungan pekerja (SMILE) sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada 

sistem informasi akuntansi  yang ditinjau dari pembayaran klaim jaminan hari tua, 

jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Madiun. 

2. Regita Ameylia (2020) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Piutang 

Untuk Meminimalisir Tagihan Iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lodaya 

Bandung”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya 

peningkatan jumlah tagihan iuran (piutang) pada tahun 2018-2019 di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Lodaya Bandung. Piutang tersebut timbul karena adanya 

keterlambatan dari peserta dalam membayar iuran pada setiap bulannya. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi 

piutang yang di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lodaya, untuk mendeskripsikan 

sistem pengendalian internal yang dilaksanakan  BPJS Ketenakerjaan Kantor 

Cabang Lodaya, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BPJS 
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Ketenagakerjaan Kantor Cabang Losaya untuk meminimalisir piutang. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yaitu mengumpulkan 

semua data-data dan di uraikan secara keseluruhan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, 

pemgendalian intern, dan penagihan tagihan iuran (piutang) pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Lodaya semua telah dilakukan dengan baik hanya perlu 

adanya pengoptimalan yang lebih untuk meminimalisir tagihan iuran (piutang) 

tersebut. 

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini 

sedang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai sistem informasi akuntansi 

pada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan peneliti menggunakan penelitian ini sebagai 

referensi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti mengenai sistem 

informasi akuntansi. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah penelitian sekarang berfokus pada sistem informasi 

akuntansi pada BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan aplikasi sistem 

informasi perlindungan pekerja (SMILE) sedangkan penelitian terdahulu berfokus 

pada penegendalian imtern dan sistem informasi akuntansi atas piutang yang 

diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lodaya Bandung. 

3. Fildzah Evania (2020) 

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara”. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah karyawan bagian 

pelayanan mengalami kesulitan dalam mengecek berkas karena berkas-berkas 
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yang ,masuk melalui situs yang telah disediakan harus dicek satu persatu data 

yang sudah diupload peserta yang ingin klaim, hingga memakan waktu yang 

cukup lama dalam pengurusannya karena tidak dilakukan secara manual lagi dan 

lamanya pencairan dana dan sistem aplikasi tergantung dengan jaringan, kalau 

jaringannya susah maka sistem klaim jaminan hari tua tidak lancar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem 

informasi akuntansi pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Untuk 

mengetahui dan menganalisis prosedur klaim jaminan hari tua pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem klaim jaminan 

hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara pada umumnya belum 

sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didsarkan dengan adanya peserta yang 

tidak melampirkan surat keterangan berhenti bekerja atau surat eterangan tidak 

bekerja lagi saat melakukan klaim jaminan hari tua. Keefektifan sistem klai 

jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara yaitu 

kurang efektif pemanfaatannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta 

yang melakukan klaim hanya di kantor cabang, dan melalui online. Kurangnya 

informasi mengenai sistem klaim jaminan hari tua membuat peserta melakukan 

klaim jaminan hari tua hanya di kantor cabang saja. 

Adapun persaamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini 

sedang diteliti adalah sama-sama membahas mengenai sistem informasi akuntansi 

pada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan peneliti menggunakan penelitian ini sebagai 
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penelitian terdahulu diantara banyaknya penelitian terkait adalah untuk dijadikan 

panduan (referensi) untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. 

Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah penelitian sekarang hanya berfokus pada sistem informasi akuntansi pada 

BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang keuangan yang menggunakan aplikasi 

sistem informasi pekerja (SMILE) sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada 

sistem informasi akutansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada perkembangan teknologi saat ini, informasi sangat berperan di segala 

aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun organisasi. Semakin baik 

kualitas informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi maka akan semakin baik 

pula komunikasi yang terjadi didalamnya. Sama halnya dengan semakin baik 

sistem informasi akuntansi pada suatu perusahaan  jaminan sosial tenaga kerja 

akan mempermudah sistem untuk mengontrol pembayaran, perhitungan, dan 

pengeluaran kas dan membuat karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

lebih mudah dalam pekerjannya. Oleh karena itu sangat perlu dengan adanya 

penerapan terhadap sistem informasi akuntansi pada jaminan sosial tenaga kerja. 

Penerapan ini akan mengidentifikasi dan mencocokan teori dan praktik yang 

diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketengakerjaan Kantor Cabang 

Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km 4,5, Pampang, Kecamatan 

Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan 

triangulasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi Sugiyono (2018). 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung di lokasi 

penelitian di bidang keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam 

penelitian in peneliti melakukan wawancara dengan menyiapkan daftar 

pertanyaan agar jawabannya tidak keluar dari pembahasan dengan alat bantu 

berupa buku catatan dan perekam suara saat melakukan wawancara di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 
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4. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan mengenai berbagai hal 

yang berhubungan dengan ruang lingkup kinerja yang menerapkan sistem 

informasi perlindungan pekerja (SMILE) pada bagian keuangan di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makssar 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data  

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif . Menurut Sugiyono 

(2018) kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen, kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti menggunakan hasil wawancara yang 

didapatkan dari informan mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer adalah wawancara yang dilakukan dengan 

karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan mengenai 

sistem informasi akuntansi pada sistem infromasi perlindungan pekerja 

(SMILE). 
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3.4 Metode Analisis  

  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan 

wawancara langsung kepada beberapa informan yang berkompeten dan terkait 

pada pemersalahan yang peneliti lakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana keefektifan sistem informasi akuntansi yang dijalankan sehingga 

diketahui apakah masih perlu perbaikan dalam menggunakan sistem informasi 

akuntansi pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

3.5 Definisi Operasional : 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat menghasilkan 

informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, 

memproses sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang dapat 

digunakan untuk pengguna mengambil keputusan. 

2. Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan sosial bagi tenaga kerja untuk 

mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya 

menggunakan mekanisme asuransi sosial. 

3. Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) adalah infromasi 

perlindungan pekerja yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang 

terintegrasi dengan seluruh kantor BPJS Keteanagakerjaan. Selain itu SMILE 

juga membutuhkan koneksi internet untuk digunakan dan dapat diakses dengan 

alamat IP (Internet Protocol) pada jaringan tertentu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.1.1 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan) merupakan suatu badan hukum publik yang 

bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan bagi tenaga kerja 

untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya 

menggunakan mekanisme asuransi sosial. 

Sistem informasi akuntansi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

menggunakan sebuah aplikasi yang mengontrol pembayaran, perhitungan, dan 

pengeluaran kas. Aplikasi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah 

aplikasi SMILE (Sistem Informasi Perlindungan Pekerja). 

Sistem informasi perlindungan pekerja (SMILE) adalah infromasi 

perlindungan pekerja yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang 

terintegrasi dengan seluruh kantor BPJS Keteanagakerjaan. Selain itu SMILE juga 

membutuhkan koneksi internet untuk digunakan dan dapat diakses dengan alamat 

IP (Internet Protocol) pada jaringan tertentu. 

Aplikasi SMILE ini memiliki tujuan untuk pendaftaran kepesertaan, 

pengelolahan klaim ketenagakerjaan, pengolahan administrasi dan keuangan, 
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pembayaran, alih kepesertaan, pengecekkan status kepesertaan serta digunakan 

untuk mengelola kegiatan administrasi pada BPJS Ketenagakerjaan. 

BPJS Ketengakerjaan Cabang Makassar memiliki tugas-tugas dan fungsi, 

adapun tugas-tugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar yaitu melakukan 

atau meneriman pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari 

peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola 

dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola 

data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat atau membiayai 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan 

memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada 

peserta dan masyarakat. Dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

adalah para pekerja nantinya akan mendapat perlindungan atas jaminan sosial 

seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 

Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP). 

Adapun logo BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Logo BPJS Ketenagakerjaan 

 

 

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (2022) 
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Arti logo BPJS Ketenagakerjaan : 

Logo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan empat warna berbeda yaitu hijau, 

putih, kuning dan biru. Penggunaan warna yang lebih beragam ini bukan sekedar 

agar logo baru ini terlihat lebih menarik. Tapi, dibalik warna-warna tersebut 

mengandung nilai dan makna filosofis tertentu, yaitu:  

HIJAU:  

1. Warna hijau melambangkan kesehjateraan  

2. Warna hijau diharapkan dapat mempersentasikan nilai-nilai pertumbuhan , 

harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.  

PUTIH:  

1. Warna putih melambangkan integritas  

2. Warna putih diharapkan dapat mempersentasikan kemurnian, kebersihan dan 

kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.  

KUNING:  

1. Warna kuning melambangkan optimisme  

2. Warna kuning diharapkan dapat mempersentasikan optimisme, pencerahan dan   

kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan lebih baik.  

BIRU:  

1. Warna biru melambangkan keberlanjutan  

2. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan 

kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik. 

 

 



 
32 

   

4.1.2 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

  Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung 

jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi 

kepada masyarakat. Sesuai dengan konisi kemampuan keuangan Negara. 

Indonesia seperti halnya berkemebang lainnya, mengembangkan program jaminan 

sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh 

peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Adapun 

tugas dan sejarah BPJS Ketengakaerjaan sebagai berikut :  

1. 1947  

Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, 

dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 

tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), 

diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara 

kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. 

2. 1977 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan 

hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 

diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi 

sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi 
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kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit 

pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK 

yaitu Perum Astek. 

3. 1992 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk 

memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan 

memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga 

sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat 

risiko sosial. 

4. 2004 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu 

berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 

ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut 

dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih 

berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 
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5. 2011 

Tahun 2011, ditetapkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial. 

6. 2014 

PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek 

(Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, dan JHT. 

7. 2015  

1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 1 Program baru yaitu 

Jaminan Pensiun sebagai perlindungan maksimal bagi pekerja indonesia. 

4.1.3 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

  Setiap perusahaan pasti memiliki visi misi termasuk BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar, adapun visi misi BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Makassar sebagai berikut : 

Visi : 

1. Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebangaan Bangsa, yang 

Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan. 

Misi :   

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan  

berkomitmen untuk : 

1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja 
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3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional 

4.1.4 Program BPJS Ketenagakerjaan 

Adapun 4 Program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu : 

1. Jaminan Hari Tua (JHT) 

Jaminan hari tua (JHT) adalah program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai 

pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karna meninggal, cacat, atau 

hati tua dan diselenggarakan dengan sistem hari tua. 

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah memberikan kompensasi bagi tenga 

kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai 

tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran 

program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. 

3. Jaminan Kematian (JKM) 

 Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program 

Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, tetapi jaminan 

kematian diperlukan supaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk 

biaya pemakaman maupun santunan berupa uang dan jaminan ini dibayarkan 

oleh perusahaan. 

4. Jaminan Pensiun (JP) 

Jaminan pensiun (JP) adalah jaminan yang akan diterima oleh pekerja yang 

terdaftar jaminan pensiun di BPJAMSOSTEK jaminan pensiun bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya 
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dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun. 

Manfaat. 

4.1.5 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

 

 

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (2022) 

4.1.6 Job Description 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar memiliki enam bagian bidang 

dan mempunyai tugas pada jabatan masing-masing pada BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Makassar. 

1. Kepala Kantor Cabang 

 Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional 

dikantor cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan 

dikantor wilayah, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah 
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secara optimal, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku 

diperusahaan dan menyerahkan dan memastikan peningkatan pelayanan 

kepada peserta. 

2. Kepala Bidang Pemasaran 

Merencanakan program formal, informal dan khusus (untuk pengembangan 

kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan melalui program Customer 

Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi 

pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja Marketing Officer (MO) 

dan Relationship Officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi 

kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan dan iuran di cabang tercapai 

dengan efektif dan efisien. 

3. Kepala Bidang Pemasaran BPU 

 Melaksanakan kegiatan pemasaran, guna meningkatkan perluasan 

kepesertaan sesuai target, menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan 

pemasaran, melakukan pertemuan kelompok serta kunjungan dalam rangka 

kepesertaan program khusus (sektor informal dan jasa konstruksi), dan 

menerima pendaftaran proyek dan peserta sektor informal. 

4. Kepala Bidang Pelayanan 

Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan dan pelaksanaan program JHT, JK, JPK dan JKK guna 

memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar 

kualitas yang ditentukan. 
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5. Kepala Bidang Keuangan 

 Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang dikantor cabang, 

melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi 

yang terjadi, serta memenuhi kewajiban pajak perusahaan, guna 

menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta 

dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan. 

6. Kepala Bidang Umum & SDM 

Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumberdaya 

manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset dan pelayanan umum 

bagi pegawai (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan, kearsipan, dll), 

serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna 

memberikan dukungan kepada aspek SDM dan umum bagi kelancaran bisnis 

dikantor cabang. 

4.2 Hasil Penelitian 

 Dalam pengelolaan data keuangan pada BPJS Ketenakerjaan Cabang 

Makassar dengan menggunakan aplikasi yaitu SMILE (Sistem Informasi 

Perlindungan Pekerja) sangat membantu karyawan karena meringankan pekerjaan 

secara operasional khusunya dalam mengontrol pembayaran, perhitungan, dan 

pengeluaran kas. 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teoritis, dan 

metodelogi penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Hasil 

penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan terkait dengan sistem 
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informasi akuntansi yang digunakan yaitu SMILE (Sistem Informasi 

Perlindungan Pekerja). Hasil penelitian dihasilkan dari wawancara berdasarkan 

pertanyaan penelitian yang telah peneliti siapkan. 

4.2.1 Penerapan Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) Pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

SMILE adalah infromasi perlindungan pekerja yang digunakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan seluruh kantor BPJS Keteanagakerjaan. 

Selain itu SMILE juga membutuhkan koneksi internet untuk digunakan dan dapat 

diakses dengan alamat IP (Internet Protocol) pada jaringan tertentu. 

Aplikasi SMILE ini memiliki tujuan untuk pendaftaran kepesertaan, 

pengelolahan klaim ketenagakerjaan, pengolahan keuangan, pembayaran, alih 

kepesertaan, pengecekkan status kepesertaan serta digunakan untuk mengelola 

kegiatan administrasi pada BPJS Ketenagakerjaan. Terbukti dengan hasil 

wawancara dengan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang 

keuangan mengenai SMILE, diantaranya dengan Bapak Risal selaku kepala  

bidang keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa: 

“Kalau ditanya mengenai SMILE yang kita gunakan dalam operasional kantor itu 

mencakup seluruh proses bisnis di BPJS Ketenagakerjaan dari pendaftaran 

perusahaan sampai nanti diakhirnya pembayaran klaim seperti itu”. 

 

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Guritno selaku karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan mengatakan bahwa: 

“SMILE itu alat bantu tools pengelolaan pencatatan serta reporting di BPJS 

Ketenagakerjaan”. 

 

Selanjutnya Bapak Agus selaku karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Makassar bidang keuangan mengatakan bahwa: 
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 “SMILE itu alat yang digunakan oleh karyawan BPJS Ketenagakerjaan untuk 

operasional dan bekerja gitu”.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan mengenai pengertian SMILE 

dapat disimpulkan bahwa SMILE adalah alat bantu yang digunakan karyawan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar untuk pengelolaan pencatatan serta 

reporting yang mencakup seluruh proses bisnis di BPJS Ketenagakerjaan mulai 

dari pendaftaran sampai pembayaran. 

Selain pemahaman mengenai SMILE  menurut pendapat dari beberapa 

karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar perlu diketahui juga sejak 

kapan penerapan SMILE diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Makassar dalam hasil wawancara dengan Bapak Risal selaku kepala bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sebagai berikut: 

“Diterapkannya itu, sebenarnya SMILE ini merupakan aplikasi terbaru yang 

sebelumnya itu sudah berubah beberapa kali sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan sistem informasi yang ada di negara kita. Untuk SMILE sendiri itu 

2018 kita perbaharui yang sebelumnya itu ada yang namanya SIPP Online jadi 

SIPP Online dikembangkan lagi menjadi SMILE itu diawal 2018 kalau tidak 

salah Februari ya”. 

 Pertanyaan yang sama juga ditujukan pada Bapak Guritno selaku karyawan 

bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Berikut penjelasan 

Bapak Guritno: 

 “Sejak Februari 2018 digunakan”. 

 

 Selanjutnya penjelasan dari Bapak Agus selaku karyawan bidang keuangan 

bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengungkapkan 

sebagai berikut: 

 “Tahun 2018 bulan Februari”. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Makassar mengenai sejak kapan SMILE diterapkan pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar yaitu pada bulan Februari tahun 2018 SMILE 

diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Sebelum menggunakan 

SMILE BPJS Ketenagakerjaan menggunakan aplikasi yang bernama SIPP (Sistem 

Informasi Pelaporan Perusahaan) tetapi dikembangkan lagi sehingga menjadi 

SMILE. 

 Kita juga perlu mengetahui hal-hal yang dicakup oleh SMILE BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar apakah sudah mencakup semua hal yang 

dibutuhkan perusahaan atau belum. Berikut penjelasan mengenai hal-hal yang 

dicakup oleh SMILE BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

 Berikut ini wawancara dengan Bapak Risal selaku kepala bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

 “Untuk saat ini boleh dikata iya karena SMILE ini terus dikembangkan sesuai 

kebutuhan”. 

 

 Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Guritno selaku karyawan bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

 “Sejauh ini mencakup semua yang dbutuhkan karena diaplikasi SMILE itu yang 

mencatat program BPJS Ketenagakerjaan dari penerimaan iuran sampai 

pembayaran klaim jaminan”. 

 

 Adapun penjelasan dari Bapak Agus selaku karyawan bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

 “Sudah mencakup semua, jadi bidang tuh bisa menggunakan tidak hanya 

keuangan”. 
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 Berdasarkan wawancara diatas dengan beberapa karyawan bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar membuktikan bahwa SMILE sudah 

mecakup semua yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pendaftaran sampai 

pembayaran iuran klaim jaminan. 

 Kita juga perlu tahu apakah dengan adanya SMILE memudahkan pekerjaan 

karyawan bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

 Berikut hasil wawancara dengan Bapak Risal seelaku kepala bidang 

keungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

 “Iya betul karena aplikasi SMILE mudah digunakan sehingga mempermudah 

pekerjaan karyawan”. 
  

 Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Guritno selaku karyawan bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

 “Iya membantu karena lebih mudah digunakan”. 

 Adapun penjelasan dari Bapak Agus selaku karyawan bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengemukakan sebagai berikut: 

 “Iya lebih meringankan karena sudah membantu kerjaan secara operasional”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat dari karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar bahwa dengan adanya SMILE lebih 

meringankan pekerjaan karyawan karena lebih membantu pekerjaan secara 

operasional. 

 Selain itu, dalam penerapan SMILE BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Makassar tentunya karyawan bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Makassar harus mengetahui apakah penyajian, penyimpanan, serta keamanan 

laporan keuangan yang dihasilkan SMILE sudah konsisten atau belum.  
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 Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Risal selaku kepala 

bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

 “Konsisten dari segi keamanan iya karena yang namanya aplikasi butuh ini ya 

perangkat-perangkat atau sistem-sistem yang dijamin keamanannya inilah yang 

menjadikan laporan-laporan yang dihasilkan dari sistem itu bisa konsisten dan 

akurat”. 

 

 Sedangkan menurut Bapak Guritno karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar saat wawancara yaitu: 

 “Sementara ini belum masih perlu banyak pengembangan karena masih ada 

reporting-reporting yang belum terintegrasi”. 

 

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Guritno saat wawancara, Bapak 

Agus karyawan bidang keuangan juga mengemukakan hal berikut: 

“Sejauh ini lumayan cuma ada beberapa laporan-laporan yang masih harus direfresh 

supaya data dan angkanya itu update”. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian, 

penyimpanan, serta keamanan laporan keuangan sudah konsisten dari segi 

keamanan, hanya saja masih perlu perbaikan pada laporan-laporan yang 

terintegrasi 

Selanjutnya untuk mengetahui pentingnya SMILE khusunya bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

Berikut ini wawancara dengan Bapak Risal selaku kepala bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Pentingnya sangat penting karena semua proses bisnis kita dilakukan di SMILE 

aplikasi SMILE kalau aplikasi SMILE tidak berjalan dengan baik otomatis 

pelayanan di kita terhambat juga”. 

 

Selanjutanya penjelasan dari Bapak Guritno selaku karyawan bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 
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“Penting sekali karena pekerjaan kita dilakukan di aplikasi SMILE mulai dari 

pendaftaran sampai pembayaran klaim”. 

 

Adapun penjelasan dari Bapak Agus selaku karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengatakan bahwa: 

“Sejauh ini penting sampai sekarang tapi ada beberapa yang harus masih di update 

untuk peningkatan kompetensi itu sendiri”. 

 

Dari wawancara diatas sangat diperjelas bahwa aplikasi SMILE memiliki 

peran penting karena apabila aplikasi SMILE tidak bekerja dengan baik maka 

pelayanan akan terhambat pada bidang keuangan. 

4.2.2 Keefektifan Penerapan Sistem Informasi Perlindungan Pekerja 

(SMILE) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

Penerapan SMILE dalam pengelolaan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Makassar tidak luput dari keefektifan dari SMILE itu sendiri. Dengan 

keefektifan SMILE pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar akan memn 

Berikut wawancara mengenai keefektifan penerapan SMILE bersama 

Bapak Risal kepala bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar : 

“Kalau efektif  iya karena fitur-fiturnya juga kebih friendly dan mudah digunakan 

jadi orang yang baru membuka aja tanpa bertanya juga bisa langsung 

mengoperasikannya.” 

 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Guritno selaku karyawan bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makaasar : 

“Sudah efektif hanya perlu dikembangkan dari beberapa menu-menu reporting 

integrasi diberbagai reporting sumber-sumber data jadi lebih mudah dalam 

penyajian datanya.” 

Adapun wawancara dengan Bapak Agus seblaku karyawan bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Ada beberapa yang harus diperbaiki misalnya laporan-laporan report yang harus 

mungkin harus cepat terupdate gitu.” 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa SMILE 

penerapan SMILE sudah efektif tetapi perlu adanya perbaikan pada menu 

reporting yang belum terintegrasi secara sempurna. 

Selain itu kita juga perlu mengetahui apakah laporan keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar dihasilkan dari aplikasi SMILE yang 

terintegrasi atau tidak. 

Berikut ini wawancara bersama Bapak Risal selaku kepala bidang 

keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Iya karena laporan keuangan langsung terpusat dikantor pusat jadi proses yang 

ada dicabang adalah proses input kemudian secara tersistem muncul jurnal secara 

otomatis terposting secara otomatis dan setiap akhir bulan langsung muncul 

secara laporan bulanan jadi itu yang namanya laporan keuangan dihasilkan dari 

aplikasi SMILE yang langsung bisa dilihat oleh user manapun baik dicabang 

maupun diwilayah dan dipusat.” 

 

Selanjutnya menurut Bapak Guritno selaku karyawan bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengatakan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan kalau yang dicabang belum membuat laporan keuangan 

karena laporan keuangan itu terpusat dikantor pusat Jakarta hanya dicabang itu 

untuk mendukung pembuatan laporan keuangannya yang dimaksud adalah 

lampiran-lampiran pendukung sehingga kantor pusat bisa membuat laporan 

keuangan.” 

Adapun menurut Bapak Agus selaku karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Belum karena sejauh ini laporan keuangan BPJS terpusat.” 

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

prosedur operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan 

hanya membuat lampiran-lampiran pendukung yang di input dari kantor cabang 

ke kantor pusat sehingga kantor pusat dapat membuat laporan keuangan. 



 
46 

   

4.2.3 Kendala dalam Menggunakan Sistem Informasi Perlindungan 

Pekerja (SMILE) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

Dalam penerapan sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, sama 

halnya dengan penerapan SMILE pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar 

pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Penerapan SMILE pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar memiliki yaitu lebih meringankan pekerjaan 

karyawan untuk membantu pekerjaan secara operasional. Tetapi, dalam penerapan 

SMILE pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar juga memiliki kendala. 

Adapun kendala tersebut akan dijelaskan dalam hasil wawancara bersama Bapak 

Risal selaku kepala bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Kendalanya kalau jaringan lagi bermasalah kadang misalnya jaringan yang kita 

gunakan itu tiba-tiba ada gangguan.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Guritno selaku karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar:  

“Kendalanya itu menu reporting yang belum terintegrasi secara sempurna.” 

 

Selanjutnya oleh Bapak Agus selaku karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengatakan hal yang sama dalam wawancara 

tersebut: 

“Kendalanya masih ada report yang belum terintegrasi satu sama lain” 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

SMILE pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar memiliki kendala yaitu 

jaringan atau sistem servernya yang kurang lancar dan menu reporting yang 

belum terintegrasi secara sempurna. 
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Dengan adanya kendala tersebut pasti menimbulkan dampak atau akibat. 

Adapun dampak dari kendala tersebut akan dijelaskan dalam hasil wawancara 

bersama Bapak Risal selaku kepala bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Makassar: 

“dampaknya pekerjaan yang kita lakukan tertunda sampai jaringannya bagus 

kembali.” 

 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Guritno karyawan bidang keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Dampaknya itu terjadi miss dalam penyajian data.” 

 

Adapun menurut Bapak Agus karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar: 

“Dampaknya ya penyajian laporan keuangan yang ada di cabang itu belum 

maksimal termasuk laporan yang akan di kirim setiap bulan  kantor cabang ke 

kantor pusat.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa kendala yang 

ada pada SMILE dibidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makssar 

yaitu menu reporting yang belum terintegrasi secara sempurna yang 

mengakibatkan miss atau belum maksimalnya penyajian laporan keuangan yang 

akan dikirim ke pusat. 

4.3 Pembahasan 

 Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) adalah sistem yang 

membantu proses pengelololaan pencatatan keuangan program BPJS 

Ketenagakerjaan dari penerimaan iuran sampai pembayaran klaim jaminan. 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang menggunakan sebuah sistem 
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seperti SMILE dapat lebih memudahkan mengolah data secara lebih cepat dan 

meringankan pekerjaan karyawan. 

 Setelah itu peneliti menetapkan 3 informan yaitu Bapak Muhammad Risal 

selaku kepala bidang keuangan, Bapak Guritno Adhi Prabowo selaku 

karyawan/staff bidang keuangan, dan Bapak Muhammad Agus Priyetno selaku 

karyawan/staff bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

 Penerapan SMILE pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengikuti 

indikator dari sistem infromasi akuntansi yang berdasarkan keandalan sistem 

yang bisa dikatakan sebagai sistem yang berkualitas menurut American Institute 

of Chartered Public Accountants (AICPA) yang memiliki empat indikator 

kualitas sistem infromasi akuntansi yaitu ketersediaan (availability), keamanan 

(security), dapat dipelihara (maintainability), dan integrasi (integrity).  

1. Ketersediaan (availability) 

  Ketersediaan atau availability merupakan sistem yang tersedia untuk 

dioperasikan dan digunakan dengan mencantuman pada pernyataan atau 

perjanjian tingkat pelayanan. Dari hasil penelitian ini pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang menggunakan sistem yaitu SMILE. 

Ketersediaan SMILE yang membantu proses pengelolaan pencatatan 

keuangan program BPJS Ketenagakerjaan dari penerimaan iuran sampai 

pembayaran klaim jaminan. Juga berfungsi sebagai penyedia pendaftaran 

kepesertaan, pengelolaan klaim ketenagakerjaan, pengelolaan keuangan, 

pembayaran klaim ketenagakerjaan, penyedia alih kepesertaan, dan penyedia 
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pengecekkan status kepesertaan, serta mengelola kegiatan administrasi pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

2. Keamanan (security) 

  Keamanan atau security merupakan sistem dilindungi dari akses fisik 

maupun logis yang tidak memiliki otorisasi yang akan membantu mencegah 

penggunaan yang tidak sesuai, pemutar balikan, penghancuran, pengungkapan 

informasi, software, dan pencurian sumber daya sistem. Hasil penelitian pada 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar kemanan SMILE sudah bagus 

karena untuk melakukan login ke SMILE harus memiliki user name serta 

password dan password tersebut harus diganti setiap 14 hari yang dimana itu 

hanya diketahui oleh karyawan terkait sistem dan data pengelolaan keuangan 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. 

3. Dapat dipelihara (maintainability) 

  Dapat dipelihara atau maintainability merupakan sistem dapat diubah 

apabila tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integrasi sistem. 

Dari hasil penelitian sebelum menggunakan SMILE, BPJS Ketenagakerjaan 

menggunakan aplikasi yang bernama SIPP (Sistem Informasi Pelaporan 

Perusahaan) tetapi dikembangkan lagi sehingga menjadi SMILE. SMILE 

dibidang keuangan dipelihara dengan baik karena SMILE masih digunakan 

dalam proses pengelolaan keuangan. 

  Maintainability memiliki peran penting dimana item itu dapat 

menajalankan fungsi yang dibutuhkan, apabila perawatan dilakukan dengan 

kondisi tertentu dan dengan menggunakan prosedur dan sumber daya yang 
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sudah ditentukan dan kestabilan suatu sistem informasi tergantung pada 

pemeliharaan yang baik serta kemudahan pemeliharaan sistem infromasi 

tersebut. 

4. Integrasi (integrity)  

  Integrasi atau integrity merupakan pemrosesan sistem bersifat tepat waktu, 

dan diotorisasi sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat 

melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara 

keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi 

maupun yang tidak disengaja. Dari hasil penelitian SMILE di bidang 

keuangan dari segi waktu penyajian laporan keuangan sudah baik karena 

dengan menggunakan SMILE sangat mempermudah, menghemat waktu, dan 

meringankan pekerjaan karyawan bidang keuangan BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Makassar dalam proses penyusunan atau pengelolaan data keuangan. 

  Berdasarkan penjelasan diatas penerapan SMILE pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah efektif karena sudah memenuhi 

indikator pengukuran menurut American Institute of Chartered Public 

Accountans (AICPA). 

  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang juga 

mendukung sistem informasi akuntansi BPJS Ketenagakerjaan mengukur dari 

kesesuaian indikator American Institute of Chartered Public Accountans 

(AICPA) oleh Irdanasari, Rizka Ventia, dan Iin Wijayanti (2021). 
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BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas hasil penelitian pada bab 

sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Perlindungan Pekerja (SMILE) yang merupakan aplikasi sistem informasi 

akuntansi yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar mulai dari 

pendaftaran peserta sampai pembayaran iuran sudah efektif karena sudah 

memenuhi indikator American Institute of Chartered Public Accountans 

(AICPA). Namun dalam proses pengoperasian Sistem Informasi Perlindungan 

Pekerja (SMILE) masih mengalami gangguan yaitu pada jaringan atau sistem 

servenya kurang lancar yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan pada 

penyusunan atau pengelolaan data keuangan dan juga masih ada beberapa 

kesalahan seperti penyajian data laporan keuangan di cabang belum maksimal 

termasuk lampiran yang akan dikirim setiap bulan dari kantor cabang ke kantor 

pusat. 

 Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) sangat mempermudah, 

menghemat waktu, dan meringankan pekerjaan karyawan bidang keuangan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Makassar dalam proses penyusunan atau pengelolaan 

data keuangan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang diberikan oleh peneliti untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar perlu mengajukan usulan mengenai 

SMILE untuk dilakukannya pembaharuan atau perbaikan terhadap sistem 

tersebut agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap akurat 

agar tidak ada lagi terjadinya belum maksimal dalam penyajian data yang 

akan dikirim ke pusat serta jaringan atau sistem SMILE supaya lebih 

dikembangkan lebih baik lagi. 

2. Perlu melakukan penelitian dengan metode lain seperti menyebarkan 

kuesioner supaya menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator lain yang 

mendukung sistem informasi akuntansi untuk mendapatkan hasil yang baik. 
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