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ABSTRAK 
 

Pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen 
dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang 
dilakukan oleh organisasi. Penilaian yang dilakukan dalam pemeriksaan intern 
terutama dalam kegiatan operasional perusahaan, hal ini dilakukan untuk menilai 
efektivitas dan efisiensi dari kegiatan tersebut. Dalam menjalankan operasional 
penggajian PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki masalah dalam efektivitas 
pengendalian internnya, misal selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran 
gaji dan sebagainya. Kondisi di atas menimbulkan dugaan terjadi kekeliruan 
dalam sistem dan prosedur penggajian di PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga 
berjalan tidak efektif. 

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa. Tugasnya adalah melaksanakan 
dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan nasional secara umum, khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan 
giro bagi masyarakat di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
pemeriksaan intern pada PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menilai efektivitas 
pengendalian intern penggajian. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah 
pemeriksaan intern diterapkan dengan benar dan telah berfungsi dengan baik 
dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji atau tidak. 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan studi kasus dengan 
pengambilan data melalui proses observasi serta wawancara kepada pejabat yang 
berwenang dalam perusahaan. Dalam melakukan penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara 
pengumpulan data, mempelajari, menyeleksi, dan menganalisnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat dilihat 
bahwa penerapan pemeriksaan intern telah berfungsi dengan baik dalam menilai 
efektivitas pengendalian intern gaji pada PT. Pos Indonesia (Persero). 
Pemeriksaan intern mampu menciptakan suatu pengawasan yang efektif bagi 
pengendalian intern terutama dalam sistem penggajian sehingga efektivitas 
pengendalian intern dapat terus ditingkatkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menghadapi era globalisasi, perekonomian Indonesia diharapkan dapat 

berkembang dengan pesat. Perkembangan dunia usaha ini akan mempengaruhi 

ruang lingkup aktivitas dalam organisasi. Dengan semakin luasnya aktivitas 

organisasi, maka permasalahan yang dihadapi oleh manajemen semakin 

kompleks. Hal ini menyebabkan pimpinan melimpahkan sebagian wewenangnya 

kepada bawahan, namun tanggung jawab akhir tetap berada pada pimpinan.  

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah salah satu faktor penting 

bagi kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi, karena dapat secara langsung 

mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Hal ini menuntut organisasi untuk 

lebih memperhatikan sumber daya manusia yang berkualitas salah satu caranya 

adalah dengan memberikan balas jasa berupa pembayaran gaji secara memadai 

kepada karyawannya sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja yang 

diberikan kepada organisasi agar pegawai tersebut dapat bekerja dengan tenang, 

penuh semangat dan disiplin sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal kepada organisasi. 

Gaji memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, baik dalam 

penetapannya, penggolongannya, pencatatannya maupun pembayarannya. Untuk 

mengetahui kekeliruan atas gaji tersebut perlu diatur tingkat kerja yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, ketentuan-ketentuan maupun sistem dan prosedur 

penggajian, yang didukung oleh sumber daya manusia, alat, dan pemeriksaan 

yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi itu. 

Untuk menangani kondisi tersebut di atas, maka suatu organisasi harus 

mempunyai suatu bagian khusus yang disebut Internal Auditing. Adapun tujuan 

utama ini adalah untuk memberikan bantuan kepada manajemen agar dapat 

mencapai tingkat operasi yang paling efektif dan efisien melalui analisis 

penelitian yang objektif. Dalam standar profesional pemeriksaan intern yang 



BAB I PENDAHULUAN 

 

2 

 
 

dikeluarkan oleh IIA (The Institute of Internal Auditing) ruang lingkup dari 

Internal Auditing itu sendiri adalah untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan 

pengendalian intern perusahaan apakah telah memenuhi fungsinya secara 

sistematis dan terencana. 

Dalam melakukan aktivitasnya, suatu organisasi dituntut untuk memiliki 

pengendalian intern yang baik terutama dalam hal gaji karyawan. Hal ini 

disebabkan karena pengawasan dalam mengelola organisasi merupakan unsur 

potensial bagi terlaksananya tujuan organisasi. Selain itu pengendalian intern gaji 

menjadi penting karena merupakan bagian yang rentan terhadap adanya 

kecuarangan-kecurangan (fraud). 

Oleh karena itu manajemen harus berusaha agar pengendalian intern gaji 

dapat mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari pengendalian intern gaji yaitu 

sebagai pengamanan harta atau kas yang dibayarkan, kegiatan operasional 

dilaksanakan dengan efisien dan ketaatan pegawai terhadap kebijakan telah 

tercapai. 

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa. Dalam melaksanakan operasi perusahaannya tentu saja perusahaan ini 

tidak terlepas dari adanya masalah. Salah satu permasalahan yang dihadapi di 

tahun 2005 adalah adanya selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran gaji, 

dimana realisasi anggaran tercatat lebih besar dari pada anggaran yang telah 

ditetapkan. Selisih tersebut tercatat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.1 

Perbandingan antara anggaran gaji dengan realisasinya 

Bulan 

(Thn 2005) 

Oktober November Desember 

Anggaran 

Realisasi 

Selisih 

Persentase 

Rp. 46.182.416.000 

Rp. 69.076.696.000 

Rp. 22.894.280.000 

19.86 % 

Rp. 63.643.416.000 

Rp. 46.737.581.000 

Rp. 16.905.835.000 

15.32 % 

Rp. 55.043.416.000 

Rp. 46.781.377.000 

Rp. 13.737.961.000 

24.48 % 

Sumber: Diolah berdasarkan data dari PT. POS INDONESIA (Persero). 
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Kondisi tersebut di atas menimbulkan dugaan terjadi kekeliruan dalam sistem dan 

prosedur penggajian di PT. Pos Indonesia (Persero). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian pada PT Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi di Bandung dengan 

judul “Studi Penerapan Pemeriksaan Intern dalam Menilai Efektivitas 

Pengendalian Intern Gaji Pada PT. Pos Indonesia (Persero).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yang ada, yaitu “Apakah penerapan pemeriksaan 

intern telah berfungsi dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji di PT. 

Pos Indonesia (Persero)?”. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan penerapan 

pemeriksaan intern dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji di PT. Pos 

Indonesia (Persero). Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini sendiri adalah 

untuk mengetahui apakah penerapan pemeriksaan intern telah berfungsi dalam 

menilai efektivitas pengendalian intern gaji di PT. Pos Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil 

yang bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini: 

a. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang 

akan bermanfaat bagi pengembangan perusahaan atas pelaksanaan 

pemeriksaan intern dalam rangka menilai efektifitas pengendalian intern 

pembayaran gaji. 
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b. Bagi masyarakat, terutama masyarakat di kalangan perguruan tinggi tentunya 

penulis mengharapkan hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

terutama dalam pemahaman pemeriksaan intern dan pengendalian intern 

pembayaran gaji. 

c. Bagi penulis sendiri, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

perluasan pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai penerapan 

pemeriksaan intern dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Pemeriksaan intern timbul karena adanya ketransparanan pimpinan dalam 

mengendalikan organisasi secara langsung. Bagian pemeriksaan intern merupakan 

suatu bagian integral dari organisasi dan berfungsi sesuai dengan kebijaksanaan 

yang telah ditetapkan oleh manajemen dan dewan direksi. Secara umum 

pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya harus independen atau tidak 

memihak, yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam mencapai tingkat 

operasi dan administrasi organisasi yang efektif dan efisien. 

Pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi (Hiro Tugiman, 1997: 11). Selain itu pemeriksaan intern 

juga dapat dijadikan sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan suatu 

keputusan yang berhubungan dengan organisasi. 

Mulyadi (2002: 104) mengemukakan bahwa tujuan pemeriksaan intern 

yaitu untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung 

jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan 

komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka. Sedangkan analisis, 

penelitian, rekomendasi dan komentar-komentar dari pemeriksaan intern tersebut 

biasanya disajikan dalam suatu laporan pemeriksaan intern. 

Arens & Loebbecke (2000: 797) mengelompokkan pemeriksaan ke dalam 

tiga kelompok, salah satunya yaitu audit operasional. Tujuan utama dari audit 
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operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas struktur 

pengendalian intern dan membuat rekomendasi kepada manajemen. 

Mulyadi (2002: 171) mengartikan pengendalian intern sebagai suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya 

yang ada, di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 

tiga golongan berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengertian yang dikemukakan di atas merupakan tiga tujuan utama dari 

pengendalian intern. 

Setiap organisasi menjaga agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan 

terus secara efektif dan efisien dengan menggunakan suatu pengendalian intern. 

Salah satu kegiatan operasional yang mendapat perhatian cukup serius dari pihak 

manajemen adalah bagian gaji, karena gaji merupakan fungsi dasar yang 

memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan operasi organisasi dan 

aktivitas tersebut bersifat rutin. 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang 

memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi (Marihot, 2005: 245). 

Gaji merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada 

karyawannya secara periodik atas kontribusi karyawannya dalam melaksanakan 

kegiatan organisasi. 

Pengendalian intern gaji pada suatu organisasi menjadi penting karena 

beberapa alasan. Pertama gaji merupakan komponen utama pada kebanyakan 

organisasi. Kedua, beban tenaga kerja merupakan pertimbangan penting dalam 

penilaian keuangan organisasi, karena klasifikasi dan beban gaji yang tidak 

semestinya dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Selain itu 

adanya inefisiensi atau kecurangan pada aktivitas penggajian dapat menyebabkan 

pemborosan pada sejumlah besar sumber daya organisasi. 
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Tujuan dari pengendalian intern gaji menurut Arens & Loebbecke yang 

telah diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999: 540) mencakup: 

1. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual 

dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan). 

2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan). 

3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan 

tingkat upah yang semestinya (akurasi). 

4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi). 

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu). 

6. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan 

semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya (posting dan pengikhtisaran). 

Dari uraian tesebut di atas jelaslah bahwa pengendalian intern gaji 

merupakan salah satu bagian yang penting dalam organisasi. Agar organisasi 

dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan suatu alat pengendalian yaitu adanya 

pemeriksaan intern yang memadai. 

 

1.5.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan atas kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil 

hipotesis penelitian bahwa penerapan pemeriksaan intern di PT. Pos Indonesia 

(Persero) telah berfungsi dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan data dan informasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh cukup lengkap sebagai 

dasar dalam membahas masalah yang ada dalam penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu 

dengan cara pengumpulan data, mempelajari, menyeleksi, dan menganalisnya 

(Cholid Narbuko, 2004: 44). 
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1.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai data yang diperoleh 

melalui: 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Yaitu berupa data primer yang diperoleh penulis dengan cara: 

a. Observasi, dimana penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara, dimana penulis menanyakan langsung kepada pihak 

perusahaan mengenai objek yang sedang diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data teoritis 

yang nantinya akan digunakan sebgai dasar pengetahuan dan perbandingan di 

dalam melakukan pembahasan. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh 

dengan membaca literatur-literatur dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.6.2 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan dalam kerangka penelitian 

yaitu “Penerapan pemeriksaan intern di PT. Pos Indonesia (Persero) telah 

berfungsi dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji”, penulis 

menggunakan satu variabel dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

Penerapan pemeriksaan intern yang memadai: 

1. Independensi pemeriksaan intern 

2. Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan intern 

3. Program kerja pemeriksaan intern 

4. Pelaksanaan pemeriksaan intern 

5. Laporan hasil pemeriksaan intern 

6. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan intern oleh manajemen 
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Tujuan pengendalian intern gaji: 

1. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual 

dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan). 

2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan). 

3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan 

tingkat upah yang semestinya (akurasi). 

4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi). 

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu). 

6. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan 

semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya (posting dan pengikhtisaran). 

 

1.6.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data lalu mempelajari, menyeleksi, dan menganalisnya yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang 

nyata pada situasi yang diselidiki. 

Pengumpulan data dilakukan secara observasi untuk kemudian hasil dari 

penelitian tersebut dibandingkan dengan teori. Data yang dikumpulkan kemudian 

disusun, diolah dan selanjutnya dilakukan analisis sehingga menghasilkan 

kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemeriksaan Intern 

Dalam suatu perusahaan yang terdiri dari seorang pimpinan dan beberapa 

orang karyawan, segala kegiatan operasi perusahaan yang dilimpahkan pimpinan 

kepada karyawan dapat langsung diawasi. Namun keadaannya akan berbeda jika 

perusahaan tersebut berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar, maka sulit 

bagi pimpinan untuk mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan. 

Oleh karena itu kebutuhan adanya suatu pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab makin dirasakan. Dengan adanya suatu pelimpahan wewenang 

tersebut, harta perusahaan tidak lagi berada di bawah kendali langsung dari 

pimpinan. Dalam situasi demikian, timbullah kebutuhan baru akan adanya suatu 

pengendalian yang dapat melindungi dan mengamankan harta perusahaan. 

 

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Intern 

Pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi penilaian yang independen 

dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang 

dilaksanakan. Pemeriksa intern berkewajiban untuk menyediakan informasi 

tentang kelengkapan dan keefektifan pengendalian intern organisasi. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan 

beberapa pendapat tentang pengertian pemeriksaan intern, diantaranya pengertian 

yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (1997: 11) yang mendefinisikan 

pemeriksaan intern sebagai berikut: 

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 
kegiatan.” 

 

Sedangkan definisi pemeriksaan intern menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja 

(1998: 202) yaitu sebagai berikut: 

“Audit Internal merupakan kegiatan penilaian bebas yang terdapat dalam 
organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan 
dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam 
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melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis 
penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan 
manajemen.” 

 

Definisi pemeriksaan intern dikemukakan pula oleh Moeller dan Witt  (1999: 1-1) 

yang mengutip definisi pemeriksaan intern dari IIA (The Institute of Internal 

Auditing), yaitu: 

“Internal Auditing as an independent appraisal function, established 
within an organization to examine and evaluate it’s activities as a service 
to the organization.” 

 

Dari definisi pemeriksaan intern di atas terdapat beberapa kata kunci yang dapat 

memperjelas pengertian pemeriksaan intern, yaitu: 

1. Independent 

Menunjukkan bahwa pemeriksaan bersifat bebas dari pembatasan ruang 

lingkup dan keefektifan penilaian, temuan dan kesimpulan. 

2. Appraisal 

Menyatakan keyakinan penilaian pemeriksa intern dalam kesimpulan yang 

dibuatnya. 

3. Established 

Menyatakan pengakuan badan usaha atas peranan pemeriksaan intern yang 

dijalankan pemeriksa intern. 

4. Examine and evaluate 

Menyatakan peranan utama kegiatan pemeriksaan intern untuk menemukan 

fakta serta memberikan pendapat atas hasil evaluasinya. 

5. It’s activities 

Menyatakan luasnya ruang lingkup kegiatan pemeriksaan intern yang meliputi 

seluruh aktivitas organisasi. 

6. Service 

Menyatakan bantuan dan pelayanan merupakan hasil akhir dari semua 

pekerjaan pemeriksa intern. 
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7. To the organization 

Menyatakan bahwa pelayanan pemeriksaan intern berhubungan dengan 

bidang personalia, dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham. 

 

2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern 

Tujuan pemeriksaan intern yaitu membantu seluruh anggota manajemen 

agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan jalan 

memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi 

perusahaan yang diperiksanya. Mulyadi (2002: 29) mengemukakan bahwa tugas 

pokok dari pemeriksaan intern yaitu untuk menetukan apakah kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan 

baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi 

yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam organisasi. 

Mengenai tujuan pemeriksaan intern, Hiro Tugiman (1997: 11) 

menyatakan sebagai berikut 

“Tujuan pemeriksaan intern adalah membantu para anggota organisasi 
agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan ini 
mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya 
yang wajar.” 

 

Sedangkan Moeller dan Witt (1999: 5-4) menyatakan bahwa: 

“The objectives of internal auditing is to assist member of organization in 
the effective discharge of their responsibilities to this end. Internal 
auditing finishes them with analyses, appraisal, recomendations, 
reviewed. The audit objectives includes promoting effective controls at 
reasonable cost.”  
 

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa tujuan pemeriksaan 

intern yang bersifat menyeluruh dapat dicapai dengan: 

a. Menilai dan meneliti apakah pelaksanaan dari sistem pengendalian di bidang 

akuntansi dan operasi cukup memenuhi syarat. 

b. Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang ditetapkan benar-benar 

telah ditaati. 
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c. Menilai apakah aset perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan dan 

penyelewengan. 

d. Menilai kecermatan data-data akuntansi dan data-data lain dalam organisasi 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan operasi. 

Ada beberapa lingkup yang harus dikerjakan dalam pemeriksaan intern 

seperti yang tercantum dalam Standards for Practice of Internal Auditing yang 

diterbitkan oleh IIA pada tahun 1978 yaitu sebagai berikut: 

1. Pemeriksa intern harus mengkaji ulang keandalan dan intergritas informasi 

keuangan dan operasional serta sarana-sarana yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasikan dan melaporkan informasi 

seperti itu. 

2. Pemeriksa intern harus mengkaji ulang struktur pengendalian intern yang 

ditetapkan untuk meyakinkan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat mempunyai dampak yang 

signifikan pada operasional dan laporan keuangan serta harus menentukan 

apakah organisasi yang bersangkutan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. 

3. Pemeriksa intern harus mengkaji ulang sarana-sarana untuk mengamankan 

aktiva dan bila perlu memverifikasi keadaan tersebut. 

4. Pemeriksa intern harus menilai ekonomi dan efisiensi dalam menggunakan 

sumber daya. 

5. Pemeriksa intern harus mengkaji ulang operasi-operasi atau program-program 

untuk memastikan apakah hasil-hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan dan apakah operasi-operasi atau program-program itu telah 

dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan. 

 

2.1.3 Independensi Pemeriksa Intern 

Fungsi pemeriksaan intern dalam suatu perusahaan adalah fungsi staf dan 

sebaiknya kedudukannya langsung di bawah direksi sehingga dapat langsung 

memberikan saran-saran yang diperoleh dari pengamatannya terhadap seluruh 

aktivitas perusahaan. Selain itu dalam kegiatannya sebagai fungsi staf maka 
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pemeriksaan dapat bersikap independen terhadap semua bagian dalam organisasi 

perusahaan. 

Kebebasan atau independensi merupakan hal yang esensial bagi efektivitas 

pemeriksaan intern. Kebebasan ini terutama diperoleh melalui status organisatoris 

dari fungsi pemeriksaan intern ditambah dengan dukungan pimpinan terhadapnya 

yang merupakan faktor penentuan bagi jangkauan, nilai dan keberhasilan 

pemeriksaan intern. 

Hiro Tugiman (2000: 29) mengutip pernyataan tentang tanggung jawab 

pengawas internal yang dikeluarkan oleh IIA menggambarkan pengertian 

kebebasan sebagai berikut ini: 

“Pengawas internal harus terbebas atau terpisah dari berbagai aktivitas 
yang mereka periksa. Pengawas internal memiliki kebebasan apabila 
mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. 
Kebebasan memungkinkan pengawas internal untuk memberikan berbagai 
penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang sangat penting 
bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat 
dicapai melalui status organisasional dan keobjektifitasan.” 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam struktur organisasi 

pemeriksa intern haruslah independen, objektif dan bertanggung jawab langsung 

kepada pejabat yang berwenang. Status pemeriksaan intern dalam organisasi dan 

dukungan yang diberikan manajemen kepada pemeriksa intern merupakan 

penentuan utama ruang lingkup dan nilainya, kepala fungsi pemeriksaan intern 

harus bertanggung jawab kepada seorang pejabat yang cukup berwenang untuk 

menjamin luasnya ruang lingkup cakup audit dan pertimbangan yang cukup dan 

tindakan yang efektif atas temuan audit dan rekomendasinya. 

Objektifitas dari pemeriksa intern sangat penting bagi fungsi pemeriksaan, 

oleh karena itu pemeriksa intern janganlah merancang dan menetapkan prosedur, 

catatan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya akan dicatat atau 

ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya akan direview dan dinilai sendiri 

dan mungkin sekali akan mengurangi independensinya. Namun objektifitas 

pemeriksa intern harus dipengaruhi ketentuan dan ditetapkan dalam 

pengembangan sistem dan prosedur yang direview. 
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2.1.4 Kemampuan Profesional Pemeriksa Intern 

Tujuan pemeriksaan intern yang maksimal dapat tercapai apabila faktor 

kemampuan profesional pemeriksa intern juga diperhatikan. Seorang pemeriksa 

intern harus seorang yang cakap, terampil, mempunyai pengetahuan yang baik di 

bidang akuntansi, mengenal semua aspek ruang lingkup perusahaan, memiliki 

inisiatif yang tinggi untuk dapat menganalisis dan menginterpretasikan data 

statistik dan data akuntansi yang diperoleh menjadi suatu bentuk informasi yang 

berguna bagi manajemen. 

Kemampuan profesional pemeriksa intern berdasarkan Standar Profesional 

Audit Internal yang dikutip oleh Hiro Tugiman (1997: 27) yaitu sebagai berikut: 

“Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian 

profesional.” 

Pemeriksaan intern haruslah dilakukan oleh orang-orang yang secara bersama atau 

keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. 

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh departemen pemeriksaan intern 

adalah sebagai berikut: 

1. Personalia 

Bagian pemeriksaan intern haruslah memberikan jaminan atau kepastian 

bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa intern telah sesuai 

bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan. 

2. Pengetahuan dan kecakapan 

Bagian pemeriksaan intern haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, 

kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggung jawab pemeriksaan. 

3. Pengawasan 

Bagian pemeriksaan intern haruslah memberikan kepastian bahwa 

pelaksanaan pemeriksaan intern akan diawasi sebagaimana mestinya. 

4. Kesesuaian dengan standar profesi 

Para pemeriksa intern harus mematuhi standar profesional dalam melakukan 

pemeriksaan. 
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5. Hubungan antar manusia dan komunikasi 

Para pemeriksa intern haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang 

lain dan berkomunikasi secara efektif. 

6. Pendidikan berkelanjutan 

Para pemeriksa intern harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui 

pendidikan yang berkelanjutan. 

7. Ketelitian profesional 

Para pemeriksa intern harus melaksanakan ketelitian profesional yang 

sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan. 

 

2.1.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern 

Mengenai wewenang dan tanggung jawab, dalam Standar Profesi Audit 

Internal (2004: 50) dinyatakan bahwa: 

“Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus 
dinyatakan secara formal dalam Charter audit internal, konsisten dengan 
Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari 
pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.” 

 

Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan dalam organisasi harus ditetapkan 

secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus memberikan keleluasaan 

bagi pemeriksaan intern untuk melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan, 

harta milik, operasi atau aktivitas yang telah selesai ataupun yang sedang berjalan, 

dan para pegawai perusahaan.  

Pemeriksa intern berwenang meneliti catatan-catatan atas harta kekayaan 

dan pegawai yang berkaitan dengan masalah yang diperiksa, serta dapat dengan 

bebas menelaah dan menilai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan catatan 

perusahaan seperti yang diuraikan oleh IIA, yaitu: 

“The relited authority should provide the internal auditor full access to all 
of the organization records, properties and personal relevan to subject 
under review and appraise, policies, plans, procedures and records.” 

 

Walaupun pemeriksaan intern berwenang memeriksa semua aktivitas perusahaan, 

namun wewenang tersebut terbatas pada pemberian rekomendasi kepada 
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atasannya tanpa disertai dengan garis komando, artinya pemeriksaan intern tidak 

berhak mengambil tindakan terhadap bagian yang diperiksa. 

Tanggung jawab pemeriksaan intern dikemukakan oleh Moeller dan Witt 

(1999: 5-11) sebagai berikut: 

“The responsibility of internal auditing is to serve the organization in the 
maner that is consistent with the Standards of Conduct such as the code of 
ethics of the Institute of Internal Auditing. This responsibility includes 
coordinating internal audit activities with the others so as to the best 
achieve the audit objectives of the organization.” 

 

Dari penyataan di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pemeriksaan 

intern ialah memberikan pelayanan kepada manajemen serta 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang berlaku. 

Selain itu, pemeriksaan intern harus mengkoordinasikan kegiatannya dengan 

bagian lain sehingga pemeriksaan yang objektif dan tujuan organisasi dapat 

tercapai secara optimal. 

Pemeriksaan intern merupakan fungsi staff atau nasehat dan bukan fungsi 

garis atau fungsi operasi. Oleh karena itu pemeriksa intern tidak mempunyai 

otorisasi (wewenang) langsung terhadap orang atau pejabat lain dalam organisasi 

di luar bawahannya sendiri. Pemeriksaan intern harus bebas mereview dan 

menilai kebijaksanaan, rencana dan prosedur kebijaksanaan, rencana dan 

prosedur, tetapi pekerjaannya itu tidak berarti menggantikan tanggung jawab yang 

dibebankan kepada orang lain dalam organisasi. 

Ini adalah suatu bentuk kontrol yang fungsinya mengukur dan menilai 

efektivitas bentuk kontrol lain. Pemeriksaan intern bukan saja berhubungan 

dengan masalah akuntansi dan keuangan tetapi dapat juga menyangkut masalah 

operasi.  

Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan intern harus diuraikan secara 

jelas yang tercantum dalam dokumentasi tertulis yang dibuat oleh pihak 

menajemen dan disetujui oleh dewan komisaris. Dalam dokumen tersebut 

dijelaskan mengenai tujuan departemen pemeriksaan intern yang mencakup ruang 

lingkup pemeriksaan dan penjelasan bahwa pemeriksa intern tidak mempunyai 
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wewenang terhadap aktivitas yang diperiksa. Pemeriksa intern harus bebas untuk 

mereview dan menilai kebijakan, rencana, prosedur dan catatan. 

Pemeriksa intern dapat bertanggungjawab kepada dewan komisaris, 

direktur utama atau kepada fungsioner keuangan tergantung pada kebijakan yang 

diterapkan pimpinan perusahaan. Artinya pemeriksa intern mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan informasi dan nasehat pada manajemen. Selain itu 

pemeriksaan intern dapat mengkoordinasikan kegiatannya pada pihak lain selama 

hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.1.6 Program Kerja Pemeriksaan Intern 

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari pelaksanaan pemeriksaan 

intern perlu untuk membuat suatu program kerja pemeriksaan yang sistematis dan 

terpadu yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan. Program kerja pemeriksaan 

adalah rencana prosedur pemeriksaan secara tertulis yang akan dilaksanakan oleh 

pemeriksa. Program kerja itu hendaknya bersifat fleksibel, sehingga dapat 

disesuaikan dengan kondisi pada saat melaksanakan pemeriksaan, serta tidak akan 

mematikan inisiatif pemeriksa intern dalam menjalankan tugasnya, selama 

pemeriksaan berlangsung program kerja hendaknya dievaluasi dan disesuaikan 

dengan kondisi yang berlaku. 

Hiro Tugiman (1997: 58) menyebutkan mengenai hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam penulisan program kerja pemeriksaan yaitu sebagai berikut: 

1. Membuktikan prosedur pemeriksaan dalam pengumpulan, analisis, penafsiran 

dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan. 

2. Menetapkan tujuan pemeriksaan. 

3. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan pemeriksaan. 

4. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses dan transaksi yang akan 

diteliti. 

5. Menetapkan sifat dan luas pengujian yang diperlukan. 

6. Menetapkan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan 

perubahan, bila dipandang perlu, selama pelaksanaan pemeriksaan. 
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7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan 

disampaikan. 

8. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

Program kerja pemeriksaan harus dibuat sejelas mungkin sehingga dapat 

mempermudah dalam melaksanakan pemeriksaan intern. Program kerja 

pemeriksaan intern harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk menghindari 

kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaannya.  

 

2.1.7 Pelaksanaan Pemeriksaan Intern 

Hiro Tugiman (1997: 53) memberikan penjelasan mengenai langkah-

langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan intern, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan intern harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal 

berikut ini: 

1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

2) Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diperiksa. 

3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 

5) Melaksanakan survai secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, resiko-resiko dan pengawasan-pengawasan untuk 

mengindentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

6) Penulisan program pemeriksaan. 

7) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan. 

8) Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 
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2. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Pemeriksa intern haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan 

membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

1) Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan 

pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. 

2) Informasi haruslah cukup, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat 

dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. 

3) Prosedur pemeriksaan harus terlebih dahulu diseleksi. 

4) Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran 

informasi haruslah diawasi. 

5) Kertas kerja pemeriksaan harus dibuat oleh pemeriksa intern dan direview 

oleh manajemen bagian pemeriksaan intern. 

3. Penyampaian hasil pemeriksaan 

Pemeriksa intern harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. 

1) Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah 

pengujian terhadap pemeriksaan selesai dilakukan. 

2) Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai 

kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, 

sebelum mengeluarkan laporan akhir. 

3) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. 

4) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan. 

5) Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dicapai. 

6) Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 

7) Pimpinan pemeriksaan intern atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

manyetujui pemeriksaan akhir. 
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4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Pemeriksa intern harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut 

(follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

Dalam melaksanakan pemeriksaan intern, pemeriksa intern harus 

mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi 

yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 

 

2.1.8 Laporan Hasil Pemeriksaan Intern 

Langkah berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan intern adalah 

penyusunan laporan pemeriksaan atau audit report yang mempunyai arti penting 

untuk membantu manajemen dalam mengukur pelaksanaan pengendalian intern 

yang telah ditetapkan semula. Penulisan laporan ini harus dibuat secara hati-hati 

karena merupakan sarana komunikasi yang resmi dan syarat penting bagi 

pemeriksaan intern untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan 

dan rekomendasi kepada pejabat-pejabat yang berwenang yang memerlukannya. 

Agar atasan dapat selalu mengetahui hasil kegiatan perusahaan, biasanya 

disusun laporan-laporan secara periodik, yaitu mengenai bidang-bidang keuangan 

maupun bidang-bidang operasional. Apabila terjadi suatu keadaan yang sangat 

menyimpang, kadang-kadang diperlukan untuk menyusun laporan sebelum 

waktunya, sehingga data yang dilaporkan sebagian akan berisi taksiran-taksiran. 

Sebelum laporan diberikan kepada pihak manajemen, pemeriksa intern harus 

meneliti kembali laporan yang dibuatnya untuk menghindari terjadinya kesalahan 

penulisan yang dapat berakibat terjadinya kesalahan dalam pengambilan 

keputusan oleh manajemen. 

Hiro Tugiman (1997: 68) menguraikan mengenai penulisan laporan 

pemeriksaan intern sebagai berikut: 

1. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian 

pemeriksaan selesai dilakukan. 
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2. Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan 

dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum 

mengeluarkan laporan akhir. 

3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. 

4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil 

pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula 

berisikan penyataan tentang pendapat pemeriksa. 

5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai 

perkembangan yang mungkin dapat dicapai, pengakuan terhadap kegiatan 

yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif. 

6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 

rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan. 

7. Pimpinan pemeriksaan intern atau staf yang ditunjuk harus mereview dan 

menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan 

dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan. 

Laporan akhir hasil pemeriksaan intern harus mendapat tindak lanjut dari 

pihak manajemen. Tindak lanjut dari manajemen oleh pemeriksa intern dapat 

digunakan sebagai indikator bahwa pihak manajemen memberikan dukungan atas 

pemeriksaan intern yang telah dilakukan. 

 

2.1.9 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Intern oleh Manajemen 

Setelah laporan hasil pemeriksaan intern diberikan kepada auditee, proses 

pemeriksaan intern belum benar-benar selesai. Langkah selanjutnya dari proses 

pemeriksaan intern adalah tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan intern oleh 

manajemen. 

Menurut IIA (1997: 207) langkah ini terdiri dari tiga bentuk umum, yaitu: 

1. Manajemen puncak melakukan konsultasi dengan auditee untuk memutuskan 

jika, kapan dan bagaimana rekomendasi pemeriksa intern diimplementasikan. 

2. Auditee melakukan tindakan atas keputusan tersebut. 

3. Pemeriksa intern bersama auditee melakukan pengecekan kembali untuk 

melihat apakah tindakan perbaikan telah diambil dan hasil yang diinginkan 
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tercapai atau manajemen dan komite audit telah menerima tanggung jawab 

apabila tidak melakukan tindakan perbaikan tersebut. 

 

2.2 Pengendalian Intern 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Pengertian pengendalian intern dalam arti sempit seperti yang 

dikemukakan oleh H.S. Munawir (1999: 228), bahwa pengendalian intern dapat 

disamakan dengan pengujian internal (internal check). Pengertian pengendalian 

intern dikatakan sempit karena dalam pengertian ini hanya mencakup pengertian 

pada bidang pengendalian akuntansi (auditing control), internal check hanya 

mencakup accounting control saja, dimana untuk memperoleh kebenaran angka 

digunakan beberapa orang/petugas yang berlainan dan dari mereka diharapkan 

memperoleh hasil yang sama. Dengan digunakannya beberapa petugas hal ini 

dapat mencek ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, sehingga 

keamanan aktiva perusahaan akan terjamin. 

Sedangkan dalam arti yang luas pengendalian intern selain mencakup 

bidang pengendalian akuntansi juga meliputi pengertian pengendalian 

administrasi (administration control). Pengertian pengendalian intern secara luas 

juga terdapat berbagai pendapat, namun mempunyai maksud yang hampir sama. 

Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) yang 

dikemukakan oleh Romney (1997: 540) dalam Accounting Information System 

menyatakan bahwa: 

“Internal control is the plan of organization and the methods a business 
uses to safeguard assets, provide accurate and reliable information, 
promote and improve opertaional efficiency, and encourge adherence to 
prescribed managerial policies”.. 
 

Ikatan Akuntansi Indonesia (1995; 29) dalam Norma Pemeriksaan Akuntan 

menyatakan bahwa: 

“Struktur pengendalian intern meliputi organisasi serta semua metode dan 
ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk 
melindungi harta miliknya men-cek kecermatan dan keandalan data 
akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya 
kebijaksanaan yang telah digariskan.” 
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Adapun definisi pengendalian intern menurut Mulyadi dan Kanaka 

Puradiredja (1998: 171) yaitu pengendalian intern adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya yang ada, di 

desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 

berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

Menurut Mulyadi (2002: 163) sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalah data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa pengendalian intern 

dilaksanakan melalui penerapan metode dan prosedur atau tolok ukur lainnya 

dengan maksud agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, pengendalian intern merupakan suatu proses rangkaian tindakan yang 

tidak dapat dipisahkan secara struktural dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern 

Pengendalian intern sangat diperlukan untuk kepentingan manajemen 

perusahaan. Hal ini dapat dirasakan apabila perusahaan yang dipimpin 

berkembang dan dengan sendirinya permasalahan yang dihadapi akan semakin 

kompleks pula. 

Pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan merupakan faktor 

yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, 

oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan 

yang diperiksanya, pemeriksa intern meletakkan kepercayaan atas efektivitas 

pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam 

proses akuntansi. 
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Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998: 171) juga menyebutkan tiga 

golongan tujuan yang harus dicapai dalam pengendalian intern, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

Dengana danya pengendalian intern yang baik, maka diharapkan informasi 

keuangan yang baik yaitu informasi keuangan yang dihasilkan merupakan 

informasi yang benar dan jelas serta terkini dalam arti kata laporan keuangan 

yang dibuat haruslah benar, jelas dan wajar sesuai dengan akuntansi yang 

berlaku. 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Pengendalian intern yang baik harus didukung oleh hukum dan peraturan yang 

berlaku dan harus ditaati oleh perusahaan. Tujuannya yaitu agar hukum ini 

dapat mengikat dan dipatuhi oleh perusahaan. 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, pengendalian 

intern diharapkan dapat mengatasi kebocoran dan pemborosan dalam segala 

aspek 

Selain itu menurut Arens and Loebbecke (2000: 290) ada tujuh macam 

pengendalian intern yang harus dipenuhi untuk mencegah kesalahan setiap jurnal 

dan catatan, sebagai berikut: 

“1.   Recorded transaction are valid (validity). 
2. Transactions are authorized (authorization). 
3. Existing transactions are recorded. 
4. Transactions are properly valued (valuation). 
5. Transactions are properly classified (classification). 
6. Transactions are recorded at proper time (timing). 
7. Transactions are propering included in subsidiary records and 

correctly summarized (posting and summarization).” 
 

1. Recorded transaction are valid (validity) 

Menyatakan bahwa transaksi yang dicatat adalah sah dan benar terjadi dalam 

perusahaan, bukan transaksi yang fiktif. 
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2. Transactions are authorized (authorization) 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi dalam perusahaan dilakukan oleh 

pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi kecurangan transaksi yang dapat 

mengakibatkan pemborosan terhadap harta perusahaan. 

3. Existing transactions are recorded 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi telah dicatat dengan baik sehingga 

dapat mencegah penghilangan transaksi dari catatan. 

4. Transactions are properly valued (valuation) 

Menyatakan bahwa transaksi telah dinilai dengan tepat. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari eksalahan dalam penghitungan dan pencatatan setiap 

transaksi. 

5. Transactions are properly classified (classification) 

Menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi telah diklasifikasikan pada 

perkiraan yang tepat. 

6. Transactions are recorded at proper time (timing) 

Menyatakan bahwa transaksi dicatat pada waktu yang tepat sehingga laporan 

keuangan yang dibuat benar-benar bermanfaat. 

7. Transactions are propering included in subsidiary records and correctly 

summarized (posting and summarization) 

Menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan telah 

dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diikhtisarkan 

dengan benar. 

Ketujuh tujuan pengendalian intern tersebut harus diterapkan kepada 

setiap jenis transaksi yang material di dalam pemeriksaan. Apabila ketujuh tujuan 

di atas telah terpenuhi maka pengendalian intern bisa dikatakan sudah efektif. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengendalian manajemen menurut IIA (1997: 91) dibagi 

kedalam lima unsur sebagai berikut: 

1. Control Environtment (lingkungan pengendalian) 

2. Risk Assesment (penaksiran resiko) 
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3. Control activities (aktivitas pengendalian) 

4. Information and communication (informasi dan komunikasi) 

5. Monitoring (pemantauan) 

Unsur-unsur pengendalian intern tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Control Environtment 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang 

mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris dan 

pemilik saham dalam membentuk atau memperkuat efektivitas kebijakan dan 

prosedur tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar semua unsur 

pengendalian intern yang membentuk disiplin dalam struktur organisasi 

perusahaan. Pengaruh lingkungan juga dapat mempengaruhi kesadaran 

personel organisasi tentang pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk 

lingkungan pengendalian dalam suatu organisasi antara lain: 

a. Nilai integritas dan etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Dewan komisaris dan komite audit 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

e. Struktur organisasi 

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

2. Risk Assesment 

Identifikasi dan analisis yang dilakukan manajemen atas resiko-resiko yang 

relevan dengan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. Resiko dapat timbul atau berubah karena kondisi-kondisi 

sebagai berikut: 

a. Perubahan dalam lingkungan perusahaan 

b. Karyawan baru 

c. Sistem informasi baru 

d. Pertumbuhan yang pesat 

e. Teknologi baru 

f. Lingkup, produksi atau kegiatan baru 
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g. Restrukturisasi perusahaan 

h. Operasi perusahaan secara internal 

i. Kepastian akuntansi 

3. Control activities 

Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Jenis-jenis aktivitas pengendalian: 

a. Adanya pemisahan tugas 

b. Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas 

c. Adanya dokumen dan pencatatan yang memadai 

d. Pengendalian fisik atas aktivitas dan catatan 

e. Pengujian independen atas kinerja 

4. Information and communication 

Metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, 

mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan untuk 

memelihara akuntabilitas atas atktiva-aktiva terkait. 

Transaksi tekait tujuan audit yang harus dipenuhi: 

a. Keberadaan 

b. Kelengkapan 

c. Akurasi 

d. Klasifikasi 

e. Ketepatan waktu 

f. Posting dan pengikhtisaran 

5. Monitoring 

Penaksiran terus-menerus dan periodik oleh manajemen terhadap efektivitas 

rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern, untuk menentukan apakah 

pengendalian beroperasi seperti dimaksudkan atau perlu dimodifikasi. 

 Unsur-unsur di atas mengandung banyak kebijakan dan prosedur yang 

berkaitan dengan pengendalian. Pemeriksa intern berkepentingan terutama dengan 

prosedur pengendalian yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian 

kesalahan yang meterial. 
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2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Intern 

Keterbatasan pengendalian intern adalah kondisi atau keadaan yang 

menyebabkan tidak berfungsinya pengendalian sebagaimana mestinya. 

Keterbatasan pengendalian intern sudah tentu ada, sehingga pengawasan terhadap 

pengendalian tersebut masih diperlukan. Pengendalian intern dirancang untuk 

memberikan jaminan yang wajar namun tidak mutlak, bahwa tujuan dari 

pengendalian-pengendalian tersebut akan tercapai. Hal ini disebabkan oleh adanya 

keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern seperti yang dikemukakan 

oleh Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998: 173), yaitu sebagai berikut: 

1. Kolusi 

Hal ini menghancurkan pengendalian intern sebagaimanapun baiknya. 

Meskipun pengendalian intern mengusahakan giliran bertugas dan 

menjalankan tugas yang bertentangan tetapi jika terjadi kecurangan semacam 

ini, maka hal itu akan menyebabkan prosedur pengendalian tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

2. Biaya lawan manfaat 

Pengendalian ahrus mempertimbangkan biaya kegunaannya, dimana biaya 

untuk mengendalikan hal-hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya. 

3. Kesalahan 

Dalam hal ini, jika pegawai tidak cermat atau terjadi kesalah pahaman 

instruksi dalam melaksanakan pekerjaan, maka pengendalian intern tersebut 

tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat memberikan dukungan 

kepada manajemen. 

4. Pengabaian masyarakat 

Perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap pengendalian intern sehingga 

penyusunannya akan berubah mengikuti perkembangan-perkembangan 

tersebut, sehingga pengendalian yang ada harus berubah pula sesuai denga 

perubahan yang ada. 

5. Gangguan 

Bagaimanapun juga manusia tetap berusaha memperoleh kepastian akan 

jaminan yang andal agar dapat sebisa mungkin menghindarkan kerugian yang 
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diakibatkan oleh faktor-faktor di atas, atau setidaknya dapat mengurangi 

resiko-resiko tersebut. Sekecil mungkin sampai dengan batas-batas tertentu 

yang dapat diatasi. 

 Setiap pengendalian intern memiliki keterbatasan bawaan, pengendalian 

intern hanya memberikan keyakinan memadai (tidak mutlak) kepada manajemen 

dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian intern 

tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun 

dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun sistem yang ideal telah dirancang, 

keberhasilannya tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan daripada 

pelaksanaannya. 

 

2.2.5 Pemahaman  atas Struktur Pengendalian Intern  

Pemahaman atas pengendalian intern secara umum digunakan untuk 

perencanaan audit, sedangkan secara khusus digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

seperti kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan, mengidentifikasi 

salah saji materi potensial yang dapat terjadi dan perancangan pengujian 

substansif. 

Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern digunakan tiga 

macam prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998: 

187), yaitu sebagai berikut: 

1. Mewawancarai karyawan perusahaan intern 

2. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan 

3. Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan  

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998: 187) informasi yang dapat 

dikumpulkan dalam melaksanakan prosedur di atas adalah: 

1. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam tiap-tiap unsur 

pengendalian intern 

2. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk memperoleh 

pemahaman mengenai pengendalian perusahaan, bisa didapat melalui kegiatan 

wawancara, inspeksi dan pengamatan. Adapun informasi yang harus diperoleh 
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adalah bagaimana bentuk kebijakan dan prosedur pada perusahaan yang 

bersangkutan serta penerapannya pada perusahaan tersebut. 

 

2.3 Gaji 

2.3.1 Pengertian Gaji 

Gaji merupakan hak dari setiap pegawai perusahaan dan pihak perusahaan 

wajib memberikan pembayarannya sesuai dengan tingkatan dan prestasi kerja dari 

masing-masing pegawai. Adapun pengertian gaji yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2002: 373) yaitu: 

“Gaji karyawan umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan 
oleh karyawan yang bekerja pada salah satu perusahaan dimana karyawan 
tersebut bekerja dan pada umumnya gaji karyawan ini diberikan kepada 
orang yang mempunyai jenjang jabatan manajer.” 
 

Sedangkan Marihot (2005: 245)mengemukakan pengertian gaji sebagai 

berikut:  

”Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai 
sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang 
memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi.” 

 

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa gaji merupakan bentuk balas jasa 

yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya secara periodik sesuai 

dengan kedudukannya di perusahaan atas kontribusi maksimal karyawannya 

dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.  

 

2.3.2 Sistem Akuntansi Penggajian 

Sistem akuntansi gaji pada setiap perusahaan harus dapat menempatkan 

secara cepat dan tepat berapa pendapatan kotor setiap pegawai, berapa jumlah 

yang harus dikurangi untuk pajak dan potongan-potongan lainnya dan berapa 

jumlah bersih yang harus dibayarkan kepada pegawai. Menurut Arens and 

Loebbecke (2000: 558) sistem akuntansi gaji adalah sebagai berikut: 

 

 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

31 

1. Sistem dan prosedur penempatan pegawai (employment procedure) 

Bagian kepegawaian menyediakan sumber yang independen untuk wawancara 

dan perekrutan pegawai yang cakap. Bagian ini juga merupakan sumber 

catatan yang independen untuk verifikasi intern atas informasi upah. 

Dokumen yang diperlukan antara lain: 

1) Catatan kepegawaian, yaitu catatan yang berisi data seperti tanggal 

bekerja, penyelidikan pegawai, tarif pembayaran, pengurangan yang 

diotorisasi, penilaian kinerja dan pemutusan hubungan kerja pegawai. 

2) Formulir otorisasi pengurangan, yaitu formulir otorisasi pengurangan gaji, 

mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, ASTEK, pensiun dan 

asuransi. 

3) Formulir otorisasi tarif, yaitu formulir yang memberikan otorisasi tarif 

gaji, sumber informasinya adalah perjanjian kerja, otorisasi oleh 

manajemen atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari dewan 

direksi dan komisaris. 

2. Sistem dan prosedur pencatatan waktu (time keeping procedure) 

Fungsi ini memiliki kepentingan utama dalam pemeriksaan intern atas 

penggajian karena langsung mempengaruhi beban gaji untuk periode tersebut. 

Ini mencakup penyiapan kartu absen oleh pegawai; pengikhtisaran dan 

perhitungan gaji kotor; potongan dan gaji bersih; penyiapan cek gaji; dan 

penyiapan catatan gaji. Hal tersebut harus dikendalikan dengan memadai 

untuk mencegah salah saji dalam aktivitas tersebut. 

Dokumen yang harus disiapkan antara lain: 

1) Kartu absen, yaitu dokumen yang menunjukkan jam berapa seorang 

pegawai mulai bekerja dan jam berapa selesainya serta jumlah jam kerja 

setiap hari. 

2) Tiket waktu kerja, yaitu dokumen yang menunjukkan pekerjaan khusus 

yang dilakukan pekerja pabrik untuk waktu tertentu. 

3) Jurnal penggajian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji. 

4) Berkas induk penggajian, yaitu berkas yang digunakan untuk mencatat 

setiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai pengelolaan 
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total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal 

terakhir. 

3. Sistem dan prosedur pengupahan dan penggajian (payroll procedure) 

Penandatanganan dan distribusi cek aktual harus ditangani semestinya untuk 

mencegah pencurian. Dokumen yang digunakan adalah cek gaji, yaitu cek 

yang diberikan kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan 

Sistem akuntansi penggajian suatu perusahaan harus dapat 

mengidentifikasi, merakit, mengklasifikasikan, menganalisis, mencatat dan 

melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan menyelenggarakan 

pertanggungjawaban atas aktiva yang berkaitan. Kebanyakan struktur 

pengendalian intern untuk penggajian sangat terstruktur dan dikendalikan dengan 

baik, untuk mengendalikan kas yang dikeluarkan dan untuk meminimalisasi 

keluhan pegawai dan ketidakpuasan. Sistem akuntansi yang efektif harus 

memenuhi tujuan pengendalian intern. 

 

2.4 Tujuan Pengendalian Intern Gaji 

Tujuan dari pengendalian intern gaji menurut Arens & Loebbecke yang 

telah diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999: 540) mencakup: 

1. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual 

dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan). 

2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan). 

3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan 

tingkat upah yang semestinya (akurasi). 

4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi). 

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu). 

Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan 

semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya (posting dan pengikhtisaran). 

 

2.5 Efektivitas 

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program 

yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu 
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kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Iindonesia (1997: 250), kata efektivitas 

berasal dari kata efektif yang definisinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) 

2. Manjur atau mujarab (tentang obat) 

3. Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan) 

4. Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan) 

Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang diharapkan oleh perusahaan. Efektivitas diperlukan 

karena merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi, sebab sebelum kita dapat 

melakukan kegiatan dengan efisien kita harus yakin telah menemukan hal yang 

tepat untuk dilakukan 

Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak 

selamanya disertai efisiensi yang maksimum. Dengan kata lain, manajemen yang 

efektif tidak selalu perlu manajemen yang efisien. Efisiensi dapat diartikan 

sebagai rasio antara hasil yang diperoleh (output) dengan unsur manajemen yang 

digunakan (input), efisiensi berhubungan erat dengan biaya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa suatu aktivitas 

dikatakan efektif, jika aktivitas tersebut dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengendalian intern gaji dapat 

dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya yaitu: Pembayaran gaji yang 

dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual dilaksanakan oleh pegawai non 

fiktif (keberadaan), transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan), 

transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan tingkat 

upah yang semestinya (akurasi), transaksi penggajian diklasifikasikan dengan 

memadai (klasifikasi), transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat 

waktu), transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan 

semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya (posting dan pengikhtisaran). 
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2.6 Penerapan Pemeriksaan Intern Dalam Menilai Efektivitas Pengendalian 

Intern Gaji 

Sistem akuntansi dan struktur pengendalian intern gaji yang telah dibuat 

dan dirancang oleh suatu perusahaan, tidak menutup kemungkinan terjadinya 

kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. 

Oleh karena itu perusahaan perlu menetapkan suatu kebijakan khusus untuk 

menangani masalah-masalah tersebut. Masalah yang dapat timbul dalam 

perusahaan harus ditekan dan dihindari semaksimal mungkin dengan dibentuknya 

pemeriksaan intern yang bertugas melakukan fungsi pemeriksaan dan fungsi 

pengawasan terhadap semua aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya terhadap 

struktur pengendalian intern gaji. 

Pemeriksaan intern bertugas untuk menilai pengendalian gaji apakah telah 

berjalan secara efektif atau belum. Tetapi keberhasilan dari penilaian dan hasil 

pemeriksaan tergantung pada pemeriksaan intern dalam melaksanakan fungsinya 

dengan baik. Karena apabila struktur pengendalian intern gaji tidak memadai, 

maka dapat menimbulkan penyimpangan serta kesalahan yang dapat 

mempengaruhi aktivitas perusahaan secara keseluruhan.  
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BAB III 

OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Sejalan dengan perkembangan masa pemerintahan Republik Indonesia, PT 

Pos Indonesia (Persero) mengalami beberapa kali perubahan bentuk usaha yang 

meliputi: 

1. Dinas Pos sebagai Jawatan (1864) 

Pada tahun 1964 Dinas Pos sebagai Jawatan berada di bawah pengawasan 

Directur Producten en Civiele Magezijnen. Pengawasan ini beralih pada tahun 

1967, yaitu kepada Departemen Pangreh Praja. Berdasarkan Stbl. 1867 Nomor 

4, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf yang tetap berstatus Jawatan 

dengan nama Post en Telegraafdients in Ned Indie, sementara 

penggabungannya sendiri baru terlaksana pada tahun 1884 berdasarkan Stbl. 

1884 Nomor 52 Jawatan Pos dan Telegraf disatukan dengan Jawatan Telepon.  

2. Dinas Pos sebagai Perusahaan ICW (1906) 

Pada tahun 1906 berdasarkan ketetapan Stbl. Nomor 395, disebut Pos 

Telegraaf en Telefoondents (PTT). PTT termasuk perusahaan ICW (Indische 

Coptabilities Wet) karena cara kepengurusan dan pertanggungjawaban 

keuangannya berada di bawah ICW. Selain itu juga merupakan kesatuan 

organisasi produksi yang diselenggarakan pemerintah, tidak bersifat 

komersial, berfungsi sebagai lembaga permerintah yang anggaran belanjanya 

menjadi satu dengan anggaran belanja departemen yang membawahinya. 

3. Dinas Pos sebagai Perusahaan IBW (1913-1961) 

Pada tahun 1913, berdasarkan Stbl. 1913 Nomor 524 PTT diubah statusnya 

menjadi perusahaan IBW (Indische Bedrijen Wet) karena sebagai perusahaan 

ICW dianggap kurang lincah dan kurang cepat. Perusahaan IBW 

diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan IBW. Perusahaan 

dalam IBW diatur dengan Stbl. 1938 Nomor 445, lalu diganti dengan Undang-

undang Nomor 12 tahun 1995. Pengawasan barang dan uang belanja 
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perusahaan masuk ke dalam anggaran belanja negara yang disahkan oleh 

DPR. 

4. Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara (1961-1965) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) 

Nomor 19 tahun 1960 semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan 

negara menjadi perusahaan negara, termasuk Perusahaan Jawatan PTT yang 

dilebur dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL) 

tercantum dalam lembaran negara tahun 1961 nomor 306. hak dan kewajiban, 

perlengkapan serta usaha dari Perusahaan Jawatan PTT beralih kepada PN 

POSTEL berdasarkan PP Nomor 240 tahun 1961. PN POSTEL berkedudukan 

dan berkantor pusat di Bandung dan mempunyai cabang di seluruh Indonesia. 

Segala hukum Indonesia berlaku pada perusahaan ini, sementara lapangan 

usahanya di bidang penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi. 

5. Dinas Pos sebagai Perusahaan Negara Pos dan Giro (1965-1978) 

Pada tahun 1965 agar PN POSTEL mencapai daya guna dan daya gerak 

setinggi-tingginya maka didirikan PN POS yang terpisah dari PN 

Telekomunikasi, masing-masing dengan PP yang berlainan. PN Pos dan Giro 

adalah badan hukum yang bergerak melakukan usaha-usaha dalam lapangan 

penyelenggaraan Pos dan Giro. Kantor pusatnya berkedudukan di Bandung, 

dengan pertimbangan telah ada kantor dan perlengkapan lainnya. Tujuan 

pendiriannya untuk turut membangun ekonomi nasional dengan 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan ketentraman serta ketenangan 

kerja dalam perusahaan, menuju masyarakan adil dan makmur. 

6. Dinas Pos sebagai Perum Pos dan Giro (1978-20 Juni 1995) 

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang 

menetapkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, 

Perum dan Persero mana status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan 

Umum (Perum) Pos dan Giro, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1978. dengan 

PP Nomor 3 Tahun 1983 ditetapkan cara pengawasan dan pembinaan Perjan, 

Perum dan Persero. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini PP 
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Nomor 9 Tahun 1978 yang mengatur tentang Perum Pos dan Giro telah 

diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1984. 

7. Dinas Pos sebagai PT Pos Indonesia (20 Juni 1995-sekarang) 

Bedasarkan PP Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995, Perum Pos 

dan Giro berubah status menjadi PT Pos Indonesia (Persero) sejak tanggal 20 

Juni 1995 dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 89 tanggal 21 September 

1998 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998. Pada pasal 3 Akta Notaris 

tersebut diterangkan: 

a. Tujuan Perseroan untuk menyelenggarakan usaha pelayana jasa Pos dan 

Giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, 

dalam rangka turut melaksanakan dan menjunjung kebijaksanaan serta 

program pemerintah. 

b. Lapangan usahanya adalah penyelenggaraan dan pelayanan Pos dan Giro, 

serta usaha-usaha lainnya yang menujang penyelenggaraan usaha jasa Pos 

dan Giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Perencanaan pembangunan dan pengembangan pelayanan, sarana dan 

fasilitas pelayanan Pos dan Giro. 

d. Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain baik dalam 

maupun luar negeri di bidang pembangunan, pengembangan operasional, 

keuangan, sumber daya manusia, perencanaan dan penelitian atau di 

bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha perseroan yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Perseroan dapat mendirikan atau menjalankan anak perusahaan dan usaha 

lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha. 

f. Modal perusahaan perseroan yang ditempatkan dan disetor pada saat 

pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam 

perusahaan umum Pos dan Giro. 

g. Modal dasar perusahaan perseroan terdiri atas saham-saham sesuai 

dengan PP Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PP 

Nomor 24 Tahun 1972. 
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h. Neraca pembukuan perusahaan perseroan ditetapkan oleh menteri 

Keuangan. 

 

3.2 Kegiatan Utama Perusahaan 

PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang berada di bawah Departemen Perhubungan dengan dipimpin oleh suatu 

direksi yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Perusahaan ini mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan dan 

menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional secara umum. Dan khususnya di bidang pelayanan jasa 

pos dan giro bagi masyarakat di dalam maupun di luar wilayan Indonesia. 

Kegiatan utama dari PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan usaha jasa pos dan giro. 

2. Melaksanakan kegiatan usaha jasa telekomunikasi, jasa logistik, jasa keuangan 

dan jasa lainnya yang menunjang penyelenggaraan usaha pos dan giro sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Melaksanakan usaha pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang 

dimiliki untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan. 

 

3.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. 

28A/DIRUT-POS/1999 tanggal 26 Februari 1999 mengenai organisasi dan tata 

kerja PT Pos Indonesia (Persero) yang menggantikan Keputusan Direksi No. 

189/DIRUT/1995 tanggal 18 Oktober 1995 mengenai hal yang sama, dapat 

diuraikan susunan dan uraian tugas masing-masing bagian pada kantor pusat PT 

Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

· Untuk dan atas nama direksi, menerima petunjuk dari dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pariwisata, Pos dan 

Telekomunikasi tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas 

pokok perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu; 
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· Bertindak atan nama direksi sebagai wakil perusahaan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan dan melakukan segala tindakan/perbuatan baik 

yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan, serta mengikat 

kerjasama dengan pihak lain; 

· Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas direktur, kepala 

satuan pengawasan intern, sekretaris perusahaan, kepala pusat dan kepala 

wilayah usaha pos serta mengusulkan dan memimpin rapat direksi; 

· Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala satuan 

pengawasan intern; 

· Mengadakan hubungan dengan pihak luar, terutama mengenai hal-hal 

yang menyangkut kebijaksanaan pengembangan perusahaan dan 

kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum. 

2. Direktorat Operasi 

· Pengendalian sistem dan mutu operasional surat pos, wesel pos dan giro 

pos serta keagenan; 

· Penunjang operasi pelayanan meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, 

lalu lintas pos dan antaran, mekanisasi dan pengolahan pos, evaluasi dan 

analisis produksi serta kesekretariatan direktorat operasi; 

· Pembinaan pelayanan paket. 

3. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana 

· Pembinaan kegiatan pengembangan usaha surat pos, jasa keuangan dan 

jasa keagenan secara retail; 

· Pembinaan kegiatan promosi, penganalisaan, penyusunan tarif dan harga 

pokok pembinaan pelanggan dan pengembangan jaringan pemasaran, serta 

kesekretariatan direktorat perencanaan, teknik dan sarana; 

· Pembinaan dan pengembangan usaha filateli. 

4. Direktorat Keuangan 

· Penyusunan dan perencanaan anggaran perusahaan, evaluasi realisasi 

anggaran, pelaksanaan verifikasi serta pembuatan laporan realisasi 

anggaran dan laporan keuangan tahunan; 
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· Penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan dana dan hutang piutang 

perusahaan, pembendaharaan dan kesekretariatan direktorat keuangan. 

Sub bagian direktorat keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Bagian sekretariat direktorat keuangan 

b. Sub direktorat pengendalian keuangan, membawahi: 

1) Bagian akuntansi, tugas pokoknya yaitu mengelola, mengembangkan 

dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi serta 

mengawasi pertanggungjawaban keuangan perusahaan sehingga 

menjamin tercapainya kinerja keuangan perusahaan. 

2) Bagian anggaran dan investasi 

3) Bagian akuntansi biaya 

c. Sub direktorat pembendaharaan 

Tugas pokoknya yaitu mengelola keuangan, menetapkan strategi dan 

kebijakan pengelolaan kas serta mengendalikan penyertaan modal 

perusahaan, sehingga memberikan kontribusi yang optimal. 

Sub direktorat pembendaharaan membawahi: 

1) Bagian pengelolaan kas, tugas pokoknya mengelola, mengendalikan 

dan menganalisis likuiditas perusahaan serta portofolio investasi 

keuangan, sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal 

bagi perusahaan. 

2) Bagian pengendalian penyertaan modal perusahaan. 

5. Direktorat Sumber Daya Manusia 

· Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengembangan, pengaturan dan 

penerbitan sumber daya manusia; 

· Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan kesejahteraan 

kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan organisasi dan 

koordinasi pengawasan melekat; 

· Pembinaan dan pengelolaan peralatan, perangko dan benda pos; 

· Pembinaan dan pengendalian usaha properti dan transportasi. 
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Direktorat sumber daya manusia membawahi: 

a. Sub Direktorat Pelatihan SDM 

Tugas: membina, mengelola dan memelihara kesejahteraan SDM serta 

mengembangkan organisasi dan sistem manajemen, membina tata laksana, 

mengkoordinasi pengawasan melekat, membina pengusahaan usaha 

properti dan transportasi. 

Sub direktorat pelatihan SDM membawahi: 

1) Bagian penyelenggaraan pelatihan 

2) Bagian bina program 

3) Bagian umum pelatihan 

b. Sub Direktorat Pengembangan SDM 

Tugas: menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan rekrutmen, 

pengembangan dan pengadministrasian serta melaksanakan 

pengembangan organisasi dan sistem manajemen sesuai dengan perubahan 

dan perkembangan strategi perusahaan. 

Sub Direktorat Pengembangan SDM membawahi: 

1) Bagian perencanaan SDM 

2) Bagian pembinaan SDM 

3) Bagian administrasi SDM dan SIM SDM 

4) Bagian organisasi 

5) Bagian pemeliharaan SDM 

6. Satuan Pengawasan Intern 

· Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengendalian manajemen 

peningkatan keekonomisan, keefisienan dan keefektifan; 

· Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengolahan dan 

pertanggungjawaban kinerja keuangan perusahaan; 

· Pengkoordinasian, pengelolaan tugas pemeriksaan serta melaksanakan tata 

usaha dan rumah tangga satuan pengwasan intern. 

7. Sekretariat Perusahaan 

· Penyelenggaraan kesekretariatan direktur utama, pengkoordinasian dan 

penyajian informasi perusahaan; 
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· Penyelenggaraan hubungan; 

· Penelaahan perundang-undangan, penanganan masalah hukum dan 

perikatan; 

· Penyelenggaraan hubungan luar negeri/internasional; 

· Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga kantor pusat. 

8. Pusat Penelitian dan Pengembangan 

· Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana jangka panjang dan jangka 

pendek serta evaluasi realisasinya; 

· Penyelenggaraan dan atau pengelolaan kegiatan penelitian terapan baik 

dalam bidang operasional maupun non operasional yang dapat 

memberikan manfaat yang layak bagi perusahaan guna menunjang 

keberhasilan perusahaan; 

· Penyelenggaraan kerjasama teknik dan proyek; 

· Penyelenggaraan tata usaha dan penelitian terapan. 

 

Wilayah pos sebagai pelaksana di tingkat daerah, terbagi menjadi 11 

wilayah usaha, yaitu: 

1. Wilpos I  : Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. 

2. Wilpos II  : Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. 

3. Wilpos III  : Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bengkulu  . 

4. Wilpos IV  : DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. 

5. Wilpos V  : Jawa Barat. 

6. Wilpos VI  : Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. 

7. Wilpos VII : Jawa Timur. 

8. Wilpos VIII : Bali, NTT, dan NTB. 

9. Wilpos IX  : Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara, dan 

  Sulawesi Tengah. 

10. Wilpos X  : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 

  Tengah, dan  Kalimantan Barat. 

11. Wilpos XI  : Maluku dan Irian Jaya. 
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3.4 Tujuan Perusahaan 

PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 

lingkungan departemen perhubungan dipimpin oleh suatu direksi yang 

bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PT Pos 

Indonesia (Persero) mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menunjang 

kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan 

giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan 

menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas (PT). 

Visi PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 

“Pos Indonesia senantiasa berupaya untuk menjadi penyedia sarana komunikasi 

kelas dunia, yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh sumber daya manusia 

yang professional, sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, 

serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat”. 

Misi PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 

“Menyediakan sarana telekomunikasi yang handal dan terpercaya bagi masyarakat 

dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional serta memperkuat 

kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara”. 

 Mengembangkan usaha yang bertumpu pada peningkatan mutu pelayanan 

melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mencapai 

kepuasan pelanggan serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi karyawan, 

pemegang saham, masyarakat dan mitra kerja. 

 

3.5 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan data dan informasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh cukup lengkap sebagai 

dasar dalam membahas masalah yang ada dalam penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu 

dengan cara pengumpulan data, mempelajari, menyeleksi, dan menganalisnya 

(Cholid Narbuko, 2004: 44). 
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3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai data yang diperoleh 

melalui: 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Yaitu berupa data primer yang diperoleh penulis dengan cara: 

a. Observasi, dimana penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara, dimana penulis menanyakan langsung kepada pihak 

perusahaan mengenai objek yang sedang diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data teoritis 

yang nantinya akan digunakan sebgai dasar pengetahuan dan perbandingan di 

dalam melakukan pembahasan. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh 

dengan membaca literatur-literatur dan sumber-sumber lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.5.2 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan dalam kerangka penelitian 

yaitu “Penerapan pemeriksaan intern di PT. Pos Indonesia (Persero) telah 

berfungsi dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji”, penulis 

menggunakan satu variabel dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

Penerapan pemeriksaan intern yang memadai: 

1. Independensi pemeriksaan intern 

2. Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan intern 

3. Program kerja pemeriksaan intern 

4. Pelaksanaan pemeriksaan intern 

5. Laporan hasil pemeriksaan intern 

6. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan intern oleh manajemen 

Tujuan pengendalian intern gaji: 

1. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual 

dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan). 
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2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan). 

3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan 

tingkat upah yang semestinya (akurasi). 

4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi). 

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu). 

6. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan 

semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya (posting dan pengikhtisaran). 

 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data lalu mempelajari, menyeleksi, dan menganalisnya yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang 

nyata pada situasi yang diselidiki. 

Pengumpulan data dilakukan secara observasi untuk kemudian hasil dari 

penelitian tersebut dibandingkan dengan teori. Data yang dikumpulkan kemudian 

disusun, diolah dan selanjutnya dilakukan analisis sehingga menghasilkan 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Prosedur Pembayaran Gaji 

Penetapan gaji pegawai dilakukan oleh sub bagian pelayanan Kinhar-3, 

untuk setiap bulannya dilakukan melalui beberapa tahap sebelum saatnya 

pembayaran gaji kepada pegawai. Tahap-tahap dimaksud seperti diuraikan berikut 

ini: 

Untuk setiap awal bulan para pelaksana pembuat daftar gaji meng-up 

dating data tentang penggajian apabila ada perubahan yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap besarnya gaji setiap pegawai, diantaranya: 

a. Pengangkatan pegawai 

b. Pindahan dari kantor lain 

c. Pindahan dari sub bagian lain 

d. Berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia 

e. Pindah ke kantor lain 

f. Naik atau turun gaji atau pangkat 

g. Nikah atau cerai 

h. Bertambah atau berkurangnya tanggungan keluarga 

i. Menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan atau negara atau masa di 

luar jabatan sesungguhnya 

j. Diberhentikan sementara (diskors) atau diberhentikan dengan hak uang 

tunggu 

Data-data yang masuk tersebut dicatat dalam kartu gaji (KUG-1) atau data 

pegawai sekaligus sebagai dasar untuk pencetakan (print out) daftar gaji (KUG-7). 

Kemudian pelaksana pembuat daftar gaji akan mencetak daftar gaji yang 

dibuat berdasarkan lokasi dimana pegawai tersebut berada untuk setiap direktorat, 

dimana disusun berdasarkan golongan dan diberi nomor khusus untuk setiap 

daftar gaji tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pemeriksaan, 

pencarian data, memudahkan pembayaran gaji bagi setiap juru bayar atau transfer 

ke bank. 
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Daftar gaji yang sudah di buat oleh setiap pelaksana dalam rangkap dua 

setelah ditandatangani si pembuat untuk kemudian diserahkan kepada ketua 

kelompok, atau pemeriksa ke I (satu) dimana tugas ketua kelompok tersebut 

adalah memeriksa tentang keakuratan perhitungan, penetapan pangkat, susunan 

keluarga ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan penetapan gaji pegawai. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa ke I (satu) dilakukan dengan 

mencocokkan data yang terdapat dalam buku klaper dan buku pengawasan 

(control stat) bilamana daftar gaji tersebut telah diperiksa dan telah dinyatakan 

akurat serta sudah ditandatangani pemeriksa ke I (satu) oleh ketua kelompok maka 

daftar gaji tersebut akan diserahkan kepada kepala seksi (FP 10) untuk 

pemeriksaan tahap kedua. 

Setelah pemeriksaan tahap kedua dan kepala seksi sudah menyatakan 

keakuratannya dan menandatanganinya, maka untuk selanjutnya diserahkan 

kepada asisten manajer untuk pemeriksaan tahap ketiga. Untuk selanjutnya asisten 

manajer Kinhar-3 akan menandatangani daftar gaji untuk diotorisasi (daftar gaji 

sudah diotorisasi sudah dapat dinyatakan sah untuk dijadikan dasar pembayaran 

kepada pegawai). 

Bagian Kinhar-3 akan membuatkan rekap gaji yang dilaksanakan oleh 

bagian rekap khusus dari keseluruhan daftar gaji yang ada dimana hasil rekap 

tersebut akan menetapkan besarnya biaya gaji yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk setiap bulannya. 

Setelah dibuatkan rekapnya, daftar gaji tersebut akan diserahkan kepada 

setiap juru bayar untuk pembayaran tunai, untuk masing-masing lokasi 

pembayaran berdasarkan direktorat. Setiap juru bayar akan mencatat besarnya 

jumlah gaji yang dibayarkan untuk masing-masing pegawai. Setelah hal ini 

dilakukan maka setiap juru bayar akan merekap jumlah total biaya gaji dan yang 

pembayaran gaji dilakukan dengan transfer akan dibuatkan daftar transfer. 

Jumlah rekap gaji untuk setiap juru bayar selanjutnya dicocokkan dengan 

jumlah rekap yang dibuat bagian khusus rekap gaji. Bilamana jumlah tersebut 

sudah cocok untuk setiap juru bayar, maka bagian rekap khusus akan membuatkan 

permintaan uang dengan menggunakan formulir surat perintah bayar (SPB) 
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dilengkapi dengan rincian-rinciannya yang ditujukan kepada bagian pengelolaan 

kas selaku bendaharawan. 

Surat perintah bayar (SPB) harus ditandatangani atau diketahui oleh 

manajer pembinaan SDM dan ditandatangani oleh direktur SDM sebagai 

ordonatur (untuk pengawasan anggaran setempat). Bilamana telah ditandatangani 

oleh kedua pejabat dimaksud untuk selanjutnya SPB tersebut dikirim ke bagian 

akuntansi untuk pembukuan dan ditandatangani oleh manajer akuntansi dan 

general manajer pengendalian keuangan, setelah melalui proses pembukuan yang 

dimaksud maka SPB dikirim ke direktur keuangan sebagai fiatur (yang 

mensahkan pengeluaran uang atau pembayaran). 

Setalah surat perintah uang yang dibuat dalam SPB tersebut ditandatangani 

direktur keuangan (sebagai fiatur), maka bagian pengelolaan kas yang bertindak 

sebagai bendaharawan akan menerbitkan cek sebesar permintaan dan cek tersebut 

ditandatangani oleh asisten manajer pengelolaan kas (Lokas-2). Pada saat 

menerbitkan cek sub bagian Lokas-2 akan mencatat pengeluaran uang di dalam 

buku kas B umum (buku catatan pengeluaran yang harus atau akan diperhitungkan 

kembali) untuk selanjutnya cek tersebut diserahkan ke sub bagian pelayanan 

Kinhar-3 (sebagai peminta uang). 

Sehari sebelum saat pembayaran gaji bagian pelayanan Kinhar-3 melalui 

koordinator pembayaran gaji akan menguangkan cek tersebut ke bank dalam hal 

ini bank BNI Posindo (yang sudah mempunyai PKSnya), uang yang sudah 

diterima akan didistribusikan kepada setiap juru bayar berdasarkan kebutuhannya 

sesuai rekap yang dibuat. Dari hasil uang yang diterima tersebut setiap juru bayar 

akan menghitung dan memasukkan uang tersebut sesuai jumlah yang tertera ke 

dalam sampul gaji masing-masing pegawai. Uang yang diterima tersebut masih 

merupakan hutang yang harus diselesaikan oleh sub bagia pelayanan Kinhar-3. 

Pada saatnya gaji tersebut akan dibayarkan kepada setiap pegawai dan 

setiap pegawai yang sudah menerima gajinya diharuskan menandatangani daftar 

gajinya sebagai bukti bahwa gajinya sudah diterima dan daftar gaji yang sudah 

ditandatangani tersebut akan dijadikan sebagai dasar penyelesaian hutang kepada 

sub bagian pengelolaan kas (bendaharawan). 



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

49 

 

Setelah dilakukan pembayaran gaji dan sudah dilakukan penyelesaian 

dengan sub bagian pengelolaan kas, sub bagian pengelolaan kas melakukan 

pembukuan ke dalam buku kas A (catatan jumlah beban gaji yang sebenarnya 

dikeluarkan oleh perusahaan) yang pada akhirnya harus sama dengan catatan pada 

buku kas B, bersamaan dengan itu sub bagian pengelolaan kas membuat laporan 

pengeluaran kan yang selanjutnya diserahkan ke bagian akuntansi. 

Bagian akuntansi menerima laporan pengeluaran kas dari sub bagian 

pengelolaan kas (Lokas) lalu mencocokkan dengan catatan kontraksi gaji yang 

dikirim atau dibuat oleh pelayanan Kinhar-3 untuk seterusnya dibuatkan jurnal 

lalu diposting ke buku besar. 

 

4.2 Pelaksanaan Pengendalian Intern Gaji 

Penggajian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga 

kontinuitas perusahaan, dan untuk menjaga agar tetap berjalan dengan baik perlu 

diadakannya suatu pengendalian intern penggajian yang memadai agar tujuan 

pengendalian dapat tercapai. Pengendalian intern pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) dilaksanakan oleh direktur utama dan bagian-bagian yang terkait dengan 

aktivitas penggajian, misalnya kegiatan penghitungan gaji, pencatatan gaji dan 

pembayaran gaji dilaksanakan oleh bagian Kinhar-3, bagian akuntansi dan bagian 

keuangan. Pengendalian intern yang dilaksanakan oleh manajemen diperiksa oleh 

SPI. Kegiatan pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap: 

a. Daftar gaji dengan catatan-catatan yang ada dan bukti-bukti pendukungnya 

b. Peraturan dan kebijakan penggajian 

c. Pencatatan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan bukti-bukti yang telah 

diotorisasi 

 

4.2.1 Lingkungan Pengendalian 

Semua personil menyadari bahwa lingkungan pengendalian menciptakan 

suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran 

personil organisasi tentang pengendalian. Mereka menyadari bahwa efektif atau 

tidaknya suatu pengendalian intern dipengaruhi oleh mereka sendiri selaku 



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

50 

 
 

pegawai yang harus bersikap kompeten, jujur dan dapat dipercaya karena mereka 

adalah pelaksana pengendalian di PT. Pos Indonesia (Persero). Nilai-nilai yang 

terkandung dalam lingkungan pengendalian antara lain: 

a. Nilai integritas dan etika 

Salah satu dasar dari pengendalian intern yang dilakukan manusia adalah nilai 

integritas dan etika. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah 

tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh induk-induk dalam perusahaan, 

khususnya bagian kepegawaian (personalia) serta bagian penggajian pada PT. 

Pos Indonesia (Persero). kedua bagian ini sadar bahwa mereka adalah bagian 

dari perusahaan yang harus bekerja dengan mengutamakan etika dan 

menjunjung tinggi tujuan perusahaan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Going concern dan mampu bersaing merupakan harapan PT. Pos Indonesia 

(Persero) di tengah semakin banyaknya perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang yang sama dan menawarkan jasa yang sama. Untuk 

mewujudkan harapan itu, perusahaan membutuhkan orang-orang yang 

kompeten serta memiliki keinginan yang kuat untuk maju. PT. Pos Indonesia 

(Persero) berusaha meningkatkan kualitas pegawainya melalui pendidikan dan 

pelatihan untuk pembinaan pegawainya. 

c. Dewan komisaris dan komite audit 

Suatu pengendalian dipengaruhi dewan komisaris, direksi atau oleh komite 

audit. Komite audit pada PT. Pos Indonesia (Persero) terdiri dari direktur 

utama dan kepala satuan pengawasan intern (KSPI) PT. Pos Indonesia 

(Persero) agar bisa berjalan efektif. Komite audit, dewan komisaris dan para 

manajer mengadakan rapat untuk evaluasi sistem pengendalian intern yang 

ada. 

d. Falsafah dan gaya operasi manajemen 

PT. Pos Indonesia (Persero) menyadari bahwa pegawai merupakan pos yang 

memerlukan perhatian tinggi. falsafah ini beranggapan bahwa pegawai 

merupakan ujung tombak perusahaan yang sangat berharga dan patut 

dipertahankan, karena pentingnya masalah pegawai maka semua hal yang 
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berkaitan dengan itu sangat diperhatikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) 

termasuk masalah penggajian. 

e. Struktur organisasi 

Kesatuan struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk mencapai 

keseluruhan tujuan perusahaan yang telah direncanakan, dilaksanakan, 

dikendalikan dan dipantau. Pada PT. Pos Indonesia (Persero), struktur 

organisasi disusun secara jelas serta menggambarkan uraian tugas yang jelas, 

baik menyangkut wewenang, tanggung jawab fungsi maupun hubungan 

organisasi. Struktur organisasi yang ada mampu meminimalkan 

penyelewengan karena tidak adanya tugas rangkap, serta memudahkan 

pekerjaan seseorang sampai dengan pelaporannya. 

Dalam fungsi penggajian pembagian wewenang dan tanggung jawab itu antara 

lain: 

a. Fungsi yang mencatat kenaikan pangkat dilakukan Bina Pemeriksa I 

b. Fungsi pembayaran gaji dilakukan oleh bagian Kinhar-3 serta Bank BNI 

c. Fungsi perhitungan gaji dilakukan oleh Sub Bagian Kinhar-3 

d. Fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian Akuntansi 

e. Fungsi pemberian cek oleh Direktur Keuangan 

f. Pembagian wewenang dan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam proses pelaporan dan memperjelas tingkat 

kepemimpinan dalam perusahaan. Pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

pembagian wewenang dan tanggung jawab berdasarkan pada aturan yang telah 

ditetapkan oleh kantor pusat melalui rapat para manajer. Pembagian 

wewenang dan tanggung jawab itu pun diperjelas untuk adanya struktur 

organisasi PT. Pos Indonesia (Persero). 

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian 

Kebijakan dan prosedur kepegwaian dimaksudkan untuk memperoleh pegwai 

yang kompeten. Pada PT. Pos Indonesia (Persero) kebijakan dan praktik 

kepegawaian ini meliputi prosedur mengenai penerimaan, pengangkatan dan 

pemberhentian pegawai serta pelatihan pegawai. Selain itu PT. Pos Indonesia 
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(Persero) pun menerapkan peraturan yang mengatur penetapan gaji, tarif gaji, 

tarif lembur, perhitungan jam kerja lembur serta potongan dan tunjangan yang 

berkaitan dengan gaji. Perusahaan juga memberikan kompensasi yang layak 

atas prestasi kerja dan jasa yang telah diberikan pegawai, misalnya dengan 

adanya kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun. 

 

4.2.2 Penaksiran Resiko 

Perkiraan resiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan mengolah resiko agar tidak menimbulkan masalah yang semakin 

kompleks dalam perusahaan. Perkiraan resiko yang mungkin timbul pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) dapat disebabkan oleh perubahan kondisi seperti: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan 

Pelaksanaan pengendalian akan sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam 

lingkungan operasi. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di perusahaan 

dalam kaitannya dengan prosedur penggajian adalah perubahan kebijakan 

mengenai standar gaji pegawai. PT. Pos Indonesia (Persero) telah menetapkan 

suatu kebijakan dan prosedur penggajian yang seminimal mungkin dapat 

mengurangi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan dari pegawai. Hal ini pun 

ditujukan untuk mencegah adanya penurunan prestasi pegawai. 

b. Teknologi baru 

Dalam operasionalisasi perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) telah 

menggunakan komputer sebagai alat bantu. Komputer ini juga dipergunakan 

dalam proses perhitungan gaji dan hanya orang yang berwenang saja yang bisa 

menggunakan dan mengoperasikan komputer tersebut. Karena sistem 

komputer itu dilengkapi dengan password. Selain itu komputer digunakan pula 

untuk membuat daftar gaji, bukti transaksi serta dokumen yang berkaitan 

dengan penggajian. 

c. Pertumbuhan yang pesat 

Sekarang ini semakin banyak perusahaan swasta yang menawarkan jasa yang 

hampir sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) sehingga mempengaruhi 
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operasi perusahaan. Maka untuk mengimbangi hal tersebut PT. Pos Indonesia 

(Persero) mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memperketat seleksi pegawai baru guna mendapatkan pegawai yang 

mampu bersaing dan kompeten. 

2. Berusaha membangun motovasi para pekerja dengan cara berusaha 

memperbaiki dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan yang telah 

ada termasuk kebijakan dan prosedur gaji. 

3. Melakukan pengawasan yang berkesinambungan terhadap kegiatan 

operasional perusahaan agar apabila terdapat kekurangan dan kelemahan 

dapat segera diperbaiki. 

4. Berusaha meningkatkan keahlian dan profesionalisme pegawai denga cara 

mengadakan program pelatihan yang memadai bagi yang terkait sesuai 

dengan fungsinya. 

d. Pegawai 

Pandangan yang berbeda terhadap kebijakan perusahaan, khususnya yang 

berkaitan dengan kepegawaian dan penggajian biasanya dimiliki oleh seorang 

pegawai baru. Untuk mengantisipasi serta meminimalkan resiko seperti itu, 

perusahaan telah melakukan penyeleksian calon pegawai dengan cukup ketat. 

Penyeleksian itu diawali dari mulai tes akademis, pengetahuan, produktivitas 

simulation, kesehatan, panel interview serta mengajukan beberapa peraturan 

yang harus ditaati oleh pegawai baru itu sebelum diterima, untuk menyamakan 

prestasi serta keinginan, untuk mencapai tujuan perusahaan, jika semua 

komponen di atas telah terpenuhi dan calon pegawai telah menyetujui 

peraturan yang ada, maka calon pegawai telah dinyatakan memenuhi syarat. 

Selanjutnya dilakukan training selama 3 bulan untuk evaluasi kerja pegawai 

baru, untuk mempelajari bidang SDM. 

Setelah melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa data 

kepegawaian yang ada di PT. Pos Indonesia (Persero) sudah memenuhi 

persyaratan atau peraturan yang di buat oleh PT. Pos Indonesia (Persero). 
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4.2.3 Aktivitas Pengendalian 

Pada PT. Pos Indonesia (Persero) aktivitas pengendalian terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang sekiranya perlu diambil tindakan guna mengurangi 

resiko pencapaian tujuan secara keseluruhan. Aktivitas pengendalian dalam hal ini 

adalah yang berkaitan dengan masalah penggajian. 

a. Kajian ulang atas prestasi 

Kajian ulang atas prestasi merupakan kegiatan pengendalian terhadap biaya 

gaji dengan cara membandingkan antara jumlah gaji aktual dengan anggaran 

gaji. Biasanya perencanaan anggaran kantor dan gaji dibuat sebelum tahun 

anggaran dijalankan contohnya anggaran tahun 2007 dibuat tahun 2006, 

biasanya sebelum September sudah selesai dan pada awal 2007 dapat diterima. 

Selain itu kajian itu berisi ramalan untuk sektor gaji masa depan. Penilaian 

kinerja dengan membandingkan tampilan kerja periode berjalan dengan 

periode sebelumnya, serta analisis yang telah dilakukan dan tindakan koreksi 

yang telah dilaksanakan. 

b. Pengolahan informasi 

Struktur pengendalian yang berkaitan dengan pengolahan informasi dapat 

dikelompokkan menjadi 2 bagian: 

1. Pengendalian umum 

Untuk pengendalian ini PT. Pos Indonesia (Persero) telah menyediakan 

suatu ruangan khusus bagi perangkat komputer dan arsip data guna 

melindungi dari kehilangan dan kerusakan. Dalam pengoperasiannya 

komputer ini hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang memiliki 

wewenang mengoperasikannya. Arsip data diberi pengamanan password 

sehingga tidak sembarang orang bisa membukanya. 

2. Pengendalian aplikasi 

PT. Pos Indonesia (Persero) telah melakukan pengendalian aplikasi yang 

mencakup pengendalian terhadap masukan, proses dan keluaran yang 

bertujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan adalah 

sah, telah benar dan telah diolah secara lengkap dan akurat. 
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c. Pengendalian fisik 

Salah satu caranya adalah dengan menyediakan tempat penyimpanan arsip dan 

dokumen serta melakukan pemeriksaan terhadap arsip dan dokumen yang 

berkaitan dengan penggajian dari mulai arsip kepegawaian sampai dengan 

arsip besarnya gaji. Proses ini dilakukan untuk menghindari file error dan 

kehilangan arsip sehingga terhindar dari pemborosan biaya akibat adanya 

pembuatan kembali arsip yang rusak atau hilang. Dengan adanya proses ini 

maka personel yang mengajarkan fungsi penggajian dapat merasa yakin 

bahwa data benar-benar akurat sehingga aktivitas pembayaran gaji dapat 

diberikan kepada pegawai yang benar-benar berhak menerimanya serta dalam 

jumlah yang benar dan tepat waktu. 

d. Pemisahan fungsi 

Pemisahan fungsi di PT. Pos Indonesia (Persero) dapat ditunjukkan dari 

struktur organisasi yang ada. Dari struktur organisasi ini dapat terlihat bahwa 

pemisahan tugas pada PT. Pos Indonesia (Persero) telah memadai, karena 

tidak adanya tugas rangkap pada suatu bagian. Pemisahan tugas yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi yang mencatat kenaikan pangkat dilakukan Bina Pemeriksa I 

b. Fungsi pembuatan daftar gaji dilakukan oleh Bagian Kinhar-3 

c. Pembayaran gaji dilakukan oleh bagian Kinhar-3 serta Bank BNI  

d. Fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian Akuntansi 

e. Pemberi wewenang atas pemberian cek untuk gaji dilakukan oleh bagian 

Pengelolaan Kas dan disetujui oleh Direktur Keuangan 

 

4.2.4 Informasi dan Komunikasi 

Kualitas sistem informasi termasuk sistem informasi akuntansi 

mempengaruhi kemampuan manajemen dalam membuat keputusan mengenai 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan dan menyiapkan 

laporan dengan layak. 

Sedangkan komunikasi merupakan proses pemahaman peranan individu 

dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian intern terhadap 
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laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkat pemahaman seorang pegawai atas 

aktivitasnya yang berhubungan dengan pegawai lainnya. 

Pada PT. Pos Indonesia (Persero) informasi yang jelas dan cepat mengenai 

data pegawai dan mutasi pegawai yang diterima oleh seksi kesejahteraan pegawai 

dan kepala bagian masing-masing sangat berperan dalam memperlancar aktivitas 

penggajian. Tanpa informasi dari masing-masing kepala bagian tersebut, maka 

proses penggajian tidak akan berjalan dengan lancar. Masing-masing kepala 

bagian menyadari bahwa informasi yang tersaji harus akurat, relevan dan tepat 

waktu guna membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan yang 

tepat mengenai gaji pegawai 

 

4.2.5 Pemantauan 

Pada PT. Pos Indonesia (Persero) pemantauan untuk kegiatan yang 

berkaitan dengan aktivitas penggajian seperti perhitungan gaji, pencatatan gaji dan 

pembayaran gaji dilaksanakan oleh manajer bina SDM-3, manajer bagian 

akuntansi dan bagian keuangan. Sedangkan monitoring secara umum dilakukan 

oleh pengawasan intern dan direktur terhadap bagian-bagian yang ada. 

Hasil monitoring pada PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan peraturan dan kebijakan gaji 

Peraturan dan kebijakan gaji pada PT. Pos Indonesia (Persero) harus sesuai 

dengan ketentuan atau peraturan yang dijadikan dasar atau landasan dalam 

pembayaran gaji bagi pegawai perusahaan yaitu keputusan Direksi Perum Pos 

dan Giro No: 115/Peg/Dirutpos/1992. 

2. Kontrol terhadap daftar gaji pegawai 

Kontrol yang dilakukan oleh manajer bagian akuntansi dan keuangan ini 

dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh juru bayar. 

Hasil kontrolnya berupa pengecekan setiap daftar penghasilan, lembar kas 

apakah sudah diotorisasi atau belum. 
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4.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Intern 

SPI (Satuan Pengawasan Internal) melakukan pemeriksaan intern setahun 

sekali pada semua bagian, akan tetapi tidak semua bagian dapat diperiksa secara 

menyeluruh setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga, waktu dan 

biaya yang harus dikeluarkan sehingga memprioritaskan bagian-bagian yang perlu 

diperiksa saja. Pemeriksaan intern dilaksanakan oleh SPI dengan membentuk tim 

pemeriksa yang terdiri dari beberapa orang pemeriksa intern bidang operasional 

dan pemeriksa intern bidang keuangan. 

 

4.3.1 Independensi Pemeriksaan Intern 

Di dalam struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) pemeriksaan 

intern dilakukan oleh satuan pengawasan internal (SPI) yang bertanggungjawab 

langsung kepada direksi. Posisi SPI berada di bawah wakil direktur, tetapi untuk 

menjaga independensi pemeriksa, maka pemeriksaan intern bertanggungjawab 

langsung kepada direktur. Jadi pemeriksaan intern tidak mempunyai tanggung 

jawab kepada wakil direktur maupun manajer, tetapi harus mengadakan kerja 

sama dengan sub bagian pelayanan Kinhar-3 yang bertugas menyajikan laporan 

yang berhubungan dengan gaji seperti kegiatan perhitungan gaji, bagian akuntansi 

yang bertugas dalam pencatatan dan pembayaran gaji, serta bagian keuangan yang 

memberikan wewenang pemberian cek untuk gaji agar dapat mengevaluasi dan 

menganalisa kelemahan dan kekurangan dalam kegiatan perusahaan. 

Agar hasil pemeriksaan intern sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak 

memihak pihak manapun, maka semua anggota SPI harus mempunyai sikap 

mental yang bebas dari pengaruh apapun dan siapapun yang dapat mempengaruhi 

objektivitasnya. Untuk mempertahankan sikap objektif maka PT. Pos Indonesia 

(Persero) telah melakukan langkah-langkah berikut: 

1. Setiap anggota SPI telah melaporkan dengan segera kepada atasan atau 

pimpinannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi situasi 

pertentangan, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah untuk 

mengatasinya. 
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2. Setiap anggota Bina SPI telah berusaha agar tidak menimbulkan pertentangan 

dengan bagian yang menjadi objek pemeriksaannya. 

3. Hasil dari pemeriksaan intern telah dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak 

yang diperiksa, dengan tujuan agar memperoleh hasil pemeriksaan yang 

objektif dan maksimal. 

4. Pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan, dalam hal ini pada 

aktivitas penggajian, dapat dilihat dari hasil laporan manajer yang diperiksa 

oleh pemeriksa intern. 

 

4.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Pemeriksaan Intern 

SPI di PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan surat perintah yang 

ditandatangani oleh SPI dan direktur perusahaan berwenang untuk memeriksa 

semua catatan dan bagian yang terlibat dalam prosedur penggajian. SPI juga 

berwenang untuk menilai kebijakan, rencana dan prosedur yang berkaitan dengan 

penggajian, sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat berjalan optimal. 

Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan 

wewenang juga tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi erat kaitannya 

dengan sumber daya manusia. Manusia berperan dalam pengambilan keputusan 

dan berkaitan erat dengan baik atau tidaknya pemeriksaan yang dilakukan. 

Ditinjau dari struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero), aktivitas 

penggajian yang dilakukan telah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan 

wewenang juga tanggung jawab yang jelas, seperti: 

a. Prosedur dan pencatatan waktu kehadiran dilakukan oleh masing-masing 

asisten manajer bagian atau unit. 

b. Prosedur perhitungan oleh Sub Bagian Kinhar-3. 

c. Prosedur pembayaran gaji dilakukan oleh bagian Kinhar-3 dan Bank BNI. 

d. Fungsi dan wewenang dalam pencatatan perubahan kenaikan gaji dan jabatan 

adalah bagian bina Pemeriksa I. 

e. Fungsi pencatatan pembayaran gaji dilakukan oleh bagian akuntansi. 

f. Fungsi yang memberikan wewenang pemberian cek untuk gaji adalah bagian 

pengelolaan kas (Lokas) yang disetujui oleh direktur keuangan. 
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Dengan melihat fungsi-fungsi dan bagian yang menjalankan fungsi 

tersebut, dapat terlihat tidak adanya tugas rangkap pada suatu bagian tertentu. 

Adanya pengendalian intern dapat dilihat dari: 

A. Catatan dan Formulir 

Terdapat ketetapan bahwa semua transaksi yang berhubungan dengan gaji 

pada PT. Pos Indonesia (Persero) harus dicatat. adapun catatan dan formulir 

yang digunakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) adalah: 

a. Kartu gaji 

Pada PT. Pos Indonesia (Persero), bentuk formulir yang digunakan tersaji 

dalam kartu gaji (KUG) yaitu kartu yang memperlihatkan data pegawai 

yang terbagi ke dalam 2 lembar. KUG lembar pertama digunakan untuk 

mencatat adanya perubahan kenaikan gaji dan jabatan, sedangkan lembar 

kedua digunakan untuk mencatat perhitungan gaji. 

b. Jurnal 

Transaksi penggajian serta perhitungannya dicatat dalam bentuk jurnal-

jurnal yang dilakukan dalam perhitungan gaji, yaitu: 

1) Pada saat diterimanya surat perintah bayar oleh bagian akuntansi: 

Dr. Beban gaji    xx 

Cr.  Hutang gaji    xx 

2) Pada saat dilakukan pembayaran gaji pada pegawai: 

Dr. Hutang gaji    xx 

Cr.  Kas     xx 

c. Buku besar 

Buku besar adalah suatu catatan yang meringankan perkiraan dalam 

pembebanan gaji. Buku besar ini ada untuk memudahkan staf penggajian 

mengetahui berapa beban gaji yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

suatu periode tertentu. 

d. Buku kas 

Semua pengeluaran transaksi penggajian yang telah dibayarkan oleh sub 

bagian pelayanan Kinhar-3 kepada pegawai selalu dicatat pada buku kas 
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ini juga digunakan untuk mencatat pemasukan dari sektor lain, sehingga 

dapat terus dilakukan pemantauan terhadap besarnya kas yang tersedia. 

B. Laporan 

Dalam perhitungan gaji diperlukan informasi seperti jumlah iuran, tunjangan 

dan absensi untuk masing-masing pegawai. Setelah proses perhitungan gaji 

selesai akan dihasilkan laporan yang terdiri dari: 

a. Laporan yang berisi jumlah iuran yang harus dibayarkan pegawai. 

b. Laporan yang berisi rekapitulasi pembayaran gaji dan tunjangan-

tunjangan yang telah dihitung. 

c. Laporan yang berisi daftar tunjangan pangan setiap pegawai. 

 

4.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern Pembayaran Gaji 

Pelaksanaan pemeriksaan intern atas penggajian terkait dengan beberapa 

bagian yaitu bagian penggajian, bagian akuntansi dan bagian keuangan. Bagian 

penggajian berada pada bagian Kinerja dan Penghargaan (Kinhar-3), sedangkan 

yang melaksanakan pemeriksaan adalah SPI yang memeriksa bidang operasional, 

keuangan dan bidang khusus. Untuk menilai pengendalian intern dalam hal 

efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, SPI melakukan pemeriksaan 

operasional oleh pemeriksa bidang operasional, sedangkan penilaian terhadap 

keandalan pelaporan keuangan SPI melakukan pemeriksaan keuangan oleh 

pemeriksa bidang keuangan. Untuk menilai kepatuhan terhadap hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku, SPI melakukan pemeriksaan operasional 

maupun keuangan, sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan apabila terdapat 

masalah yang terjadi dalam perusahaan atau atas permintaan manajemen oleh 

pemeriksa khusus. 

SPI mempunyai tugas pokok yaitu membantu direktur utama dalam 

mengadakan penilaian pengelolaan (manajemen) dan penilaian kinerja perusahaan 

serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan keekonomisan dan 

keefektifan guna tercapainya tujuan perusahaan. 
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Fungsi dari SPI sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengendalian manajemen dan 

peningkatan keekonomisan, keefisienan dan keefektifan. 

b. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan serta kinerja perusahaan. 

c. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga 

bermasalah atau atas permintaan manajemen. 

d. Pengkoordinasian pengelolaan tugas-tugas pemeriksaan serta melaksanakan 

tata usaha dan rumah tangga Satuan Pengawasan Intern. 

Bagian umum SPI yang membawahi bidang operasional dan keuangan 

mempunyai tugas pokok, yaitu mengkoordinasikan pengelolaan tugas-tugas 

pemeriksaan serta melaksanakan tata usaha dan rumah tangga SPI. 

Fungsi dari bagian umum itu sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Mediator bidang pengawasan dengan pihak eksternal 

b. Mengkoordinasikan penyusunan PKTP, perencanaan pelaksanaan tugas-tugas 

pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 

c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga SPI 

d. Pelaporan kegiatan SPI 

Adapun tugas pokok, fungsi dan tugas pemeriksa operasional, pemeriksa 

keuangan dan pemeriksa khusus adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksa bidang operasional 

Tugas Pokok: 

Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengendalian 

manajemen dan peningkatan keekonomisan, keefisienan dan keefektifan. 

Fungsi: 

a. Penilaian terhadap kelancaran pelayanan perusahaan kepada masyarakat 

b. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku 

c. Penilaian terhadap pelaksanaan keekonomisan pengeluaran, peningkatan 

efisiensi dan efektifitas 
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Kegiatan: 

a. Melakukan tugas pemeriksaan operasional pada unit-unit kerja di pusat 

dan wilayah 

b. Menilai keekonomisan, keefisienan dan keefektifan pengendalian 

manajemen dan memberikan saran perbaikannya 

c. Mempelajari temuan-temuan pemeriksaan operasional dan memberikan 

saran-saran untuk mengoreksi kondisi yang tidak memuaskan 

d. Menghimpun kertas kerja pemeriksaan operasional 

e. Mendiskusikan surat-surat dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan 

pemeriksa bidang keuangan 

f. Mencatat dan menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

yang bertalian dengan pelaksanaan bidang lini dan menyimpan menurut 

bagian direktorat masing-masing 

g. Menyimpan konsep surat (tanggapan, balasan, usulan, saran) sesuai 

dengan disposisi dalam bidangnya 

2. Pemeriksa bidang keuangan 

Tugas pokok: 

Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan dan kinerja perusahaan. 

Fungsi: 

a. Pelaksanaan pengujian sistem pengendalian akuntansi dan keuangan 

b. Pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban 

keuangan 

c. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku (termasuk ketaatan 

terhadap ketepatan waktu laporan keuangan) 

d. Pemeriksaan terhadap pengamanan kekayaan perusahaan 

e. Pengkajian ulang analisa laporan keuangan 

Kegiatan: 

a. Melakukan tugas pemeriksaan bidang keuangan pada unit-unit kerja 

b. Menilai pelaksanaan sistem pengendalian akuntansi dan keuangan 
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c. Mempelajari temuan-temuan pemeriksaan keuangan dan memberikan 

saran-saran untuk mengoreksi kondisi-kondisi yang tidak memuaskan 

d. Menghimpun kertas kerja pemeriksaan di bidang keuangan 

e. Mendiskuksikan surat-surat dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

3. Pemeriksa bidang khusus 

Tugas pokok: 

Melakukan pemerikasan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan 

yang diduga bermasalah atau atas permintaan manajemen. 

Fungsi: 

a. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga terdapat manipulasi 

dan kecurangan 

b. Pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga terdapat pemborosan 

c. Pemeriksaan terhadap bagian atau kegiatan atas permintaan manajemen 

Kegiatan: 

a. Melakukan tugas pemeriksaan khusus dan saran-saran untuk mengkoreksi 

kondisi-kondisi yang tidak memuaskan dan membantu pelaksanaan tindak 

lanjutnya 

b. Mendiskusikan surat-surat dan konsep LHP dalam bidang pemeriksaan 

khusus 

c. Menganalisis data kasus-kasus yang terjadi dan mendiskusikannya dengan 

pemeriksa bidang khusus 

Pemeriksa intern pada PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai peran sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan keuangan, dengan fungsi ketaatan dan keuangan serta fungsi 

konsultan (compliance and consultant) 

b. Pemeriksaan operasional, dengan fungsi ketaatan dan menitik beratkan pada 

fungsi konsultan (compliance and consultant) 

c. Sebagai agen perubahan (catalyst) 

d. Sebagai mediator mitra dalam kemajuan (colleague) 

e. Peningkatan profesionalisme dalam pengawasan (competent) 
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Pelaksanaan pemeriksaan intern atas penggajian dilakukan melalui 

beberapa tahap berikut ini: 

a. Pemeriksa operasional melaksanakan pemeriksaan operasional penggajian, 

yaitu dengan cara mendatangi bagian Kinhar-3, memeriksa hal-hal yang 

berkaitan dengan penggajian (daftar gaji, rekapitulasi gaji, kartu gaji, dsb) 

b. Pemeriksa keuangan melakukan pemeriksaan keuangan yaitu dengan cara 

mendatangi bagian akuntansi dan keuangan. Pemeriksa keuangan memeriksa 

prosedur pencatatan sampai dengan laporan keuangan yang dibuat apakah 

sesuai dengan laporan dari bagian Kinhar-3 yang menyangkut pengeluaran kas 

yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji pegawai 

c. Pemeriksa operasional dan pemeriksa keuangan kemudian melakukan diskusi 

atau rekonsiliasi hasil pemeriksaan pada bagian Kinhar-3, bagian akuntansi 

dan bagian keuangan. Apabila selama pemeriksaan masing-masing pemeriksa 

tidak mengalami kejanggalan, maka prosedur penggajian telah dilaksanakan 

dengan benar. Akan tetapi, apabila pemeriksa menemukan adanya 

ketidakberesan maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan khusus dan 

sebagai tindakan terakhir mereka memberikan saran dan rekomendasi kepada 

objek pemeriksaan atau unit yang diperiksa sehingga ketidakberesan yang 

terjadi dapat diatasi secepat mungkin oleh manajemen. Saran dan rekomendasi 

tersebut harus dapat dilaksanakan, apabila saran dan rekomendasi tersebut 

ternyata cacat (melampaui wewenang) maka saran dan rekomendasi tersebut 

tidak harus dilaksanakan, namun manajemen harus melakukan tindakan (misal 

dengan penjatuhan hukuman) agar masalah yang terjadi tidak terulang lagi. 

Kegitan pemeriksaan ini dicatat dalam kertas kerja pemeriksaan 

d. Pemeriksa kemudian membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara 

tertulis yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu direktur utama 

yang berisi deskripsi permasalahan (temuan-temuan pemeriksaan) dan saran 

serta rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk perbaikan. Saran dan 

rekomendasi ini dapat berupa perubahan prosedur penggajian, pengadaan 

pelatihan dan pendidikan bagi pegawai bagian Kinhar-3, pemberian hukuman 

sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku, dan sebagainya 
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Dalam melaksanakan tugasnya, SPI di PT. Pos Indonesia (Persero) 

berpedoman pada laporan temuan pemeriksaan yang merupakan alat bantu untuk 

bahan penyusunan laporan pemeriksaan yang berisikan sebagai berikut: 

1. Temuan-temuan 

Pemeriksa intern membuat laporan berdasarkan data yang masuk dari bagian 

gaji dan upah sebagai bahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian data 

yang telah masuk tersebut diperiksa untuk mengetahui adanya kesalahan atau 

tidak. 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan 

Dari hasil temuan-temuan di atas, apabila terjadi kesalahan harus dicari faktor-

faktor penyebab terjadinya kesalahan. Contoh faktor-faktor penyebab 

kesalahannya adalah: 

a. Kurangnya koordinasi sub bagian Kinhar-3 dalam penghimpunan data 

penunjang untuk perhitungan penggajian. 

b. Kurangnya ketelitian sub bagian Kinhar-3 dalam penghimpunan data 

sehingga berpengaruh dalam penghitungan penggajian. 

c. Kurangnya informasi mengenai sistem penggajian. 

3. Akibat dari lingkup permasalahan 

Berdasarkan contoh di atas, menimbulkan asumsi karyawan akan terjadinya 

kekeliruan dalam sistem penggajian. 

4. Metode atau cara yang dibutuhkan untuk menemukan keabsahan atau 

kesalahan yang terjadi 

Untuk mengetahui keabsahan atau kesalahan dapat dilihat dari pencatatan 

realisasi gaji tidak sesuai dengan data yang ada, dimana data tersebut 

bersumber dari keterlambatan informasi. 

Jika kesalahan yang terjadi tersebut dinilai berat, maka akan dilaporkan 

kepada direktur, selanjutnya pemeriksa intern akan melakukan pemeriksaan yang 

didukung dengan daftar pertanyaan terhadap karyawan yang melakukan 

kesalahan. Jika kesalahan tersebut dinilai berat dan dilakukan berulang kali, maka 

akan dibicarakan dengan manajer untuk memutuskan hukuman yang akan 

diberikan kepada karyawan tersebut. 
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4.3.4 Program Kerja Pelaksanaan Pemeriksaan Intern 

Program kerja pemeriksaan intern adalah salah satu bagian penting dalam 

proses pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian SPI, karena di dalamnya terdapat 

berbagai petunjuk mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang 

diambil selama melakukan pemeriksaan. 

Agar pemeriksaan intern di PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan 

secara sistematis dan terarah, maka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih 

dahulu disusun suatu program kerja pemeriksaan yang merupakan rencana 

terperinci mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemeriksa 

dengan maksud mengumpulkan kertas kerja serta bukti-bukti pemeriksaan. dalam 

penyusunan program kerja pemeriksaan intern perlu dipertimbangkan unsur-unsur 

pelaksanaannya, agar diperoleh pemeriksaan yang efektif dan efisien. 

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan program kerja pemeriksaan intern 

atas sistem penggajian yang dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai 

berikut: 

1. Dimulai dari meminta data untuk kepentingan tugas pemeriksaan oleh SPI, 

dari data-data tersebut dapat dilihat mana data yang benar atau mana data yang 

kurang sesuai dengan yang seharusnya atau fakta yang ada untuk tahap 

pemeriksaan. 

2. Setelah menerima data pemeriksaan mengadakan pengujian atau penilaian 

terhadap sistem penggajian dengan cara mengevaluasi dokumen-dokumen 

atau laporan serta data-data. 

3. Berdasarkan hasil pengujian tersebut SPI mengidentifikasi temuan yang 

timbul misalnya adanya kesalahan pencatatan gaji yang akan diberikan kepada 

karyawan, dan selanjutnya SPI menyusun kertas kerja. 

4. Dalam menyusun kertas kerja SPI mereview kembali kepada bagian gaji, 

apakah sudah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan atau belum. Jika 

belum dan ada yang salah maka harus diperbaiki kembali, tetapi jika 

dilaksanakan dengan baik maka SPI akan mengembangkan temuan hasil 

pemeriksaan serta menyempurnakan data-data pendukung yang kurang. 
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5. SPI menyusun daftar temuan hasil pemeriksaan dan meminta tanggapan atas 

temuan tersebut dari bagian penggajian. 

6. Ketua dan anggota SPI mengadakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan 

dengan bagian penggajian. 

Secara keseluruhan program kerja pemeriksaan intern penggajian PT. Pos 

Indonesia (Persero) berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan untuk disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan. 

Pembuatan program kerja pemeriksaan intern dimaksudkan sebagai dasar 

untuk melakukan tindakan pemeriksaan, program pemeriksaan intern gaji pada 

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penilaian struktur pengendalian intern dan pelaksanaannya pada 

sistem penggajian dengan mengamati: 

a. Pemisahan fungsi pembuatan daftar gaji dari fungsi pembayaran gaji. 

b. Pemisahan fungsi pencatatan waktu dan operasi. 

2. Menetapkan patokan-patokan yang sesuai dengan objek, yaitu: 

a. Jumlah pegawai 

b. Jumlah jabatan struktural 

3. Melakukan verifikasi data dengan melakukan pemeriksaan dokumen-

dokumen: 

a. Daftar gaji 

b. Slip gaji serta tandatangan karyawan 

c. Tunjangan-tunjangan 

d. Potongan-potongan 

A. Potongan tetap 

a) Iuran pensiun besarnya 5% dari gaji kotor 

b) Iuran THT besarnya 5% dari gaji pokok 

c) Asuransi multi guna besarnya 6,5% dari gaji pokok 

d) Dana kematian sebesar Rp 2000,00 

B. Potongan tidak tetap 

a) Iuran koperasi 

b) Potongan pinjaman baik pinjaman bank maupun KPR rumah 
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Besarnya gaji yang diterima oleh setiap pegawai yang telah diangkat atau 

naik jabatan di PT. Pos Indonesia (Persero) ditetapkan berdasarkan kebijakan 

golongan pegawai. Hal ini dimaksudkan agar pegawai bisa mendapatkan gaji yang 

layak sesuai dengan hasil kerja dan tanggungjawabnya. 

Pada PT. Pos Indonesia (Persero) kenaikan gaji berdasarkan golongan 

biasanya dilakukan 4 tahun sekali atau disesuaikan dengan prestasi karyawan. 

Besarnya gaji pokok berdasarkan golongan ini belum termasuk dengan hitungan 

berupa tunjangan dan potongan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa program 

kerja yang terdapat di PT. Pos Indonesia (Persero) dapat dikatakan memadai, hal 

ini dapat dilihat dengan adanya program kerja yang berisi langkah kerja 

pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya dan selalu berdasarkan program 

kerja pemeriksaan yang tersebut untuk kemudian diadakan tindak lanjut setelah 

mendapatkan persetujuan dari direktur. 

Adapun hal-hal yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan intern, yaitu: 

1. Ringkasan hasil pemeriksaan intern dan rekomendasi, terdiri dari: 

a. Latar belakang pemeriksaan 

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

2. Pendahuluan, terdiri dari: 

a. Ruang lingkup pemeriksaan 

b. Dasar pemeriksaan 

c. Penjelasan singkat mengenai objek yang diperiksa 

3. Hasil pemeriksaan, terdiri dari: 

a. Temuan pemeriksaan, tanggapan objek yang diperiksa 

b. Lampiran-lampiran 

Manfaat dari laporan hasil pemeriksaan intern adalah: 

1. Sebagai bukti pelaksanaan tugas pemeriksaan intern yang telah dilakukan oleh 

SPI 

2. Sebagai bahan referensi untuk perencanaan pemeriksaan 

3. Sebagai alat bukti, bilamana terdapat sanggahan dari objek yang diperiksa 
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Laporan pengeluaran gaji di PT. Pos Indonesia (Persero) telah baik dan 

memadai karena sudah memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Cermat 

Laporan gaji yang dihasilkan yaitu laporan keseluruhan berdasarkan fakta 

sesuai dengan data yang ada, yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan telah diteliti 

seakurat mungkin. 

2. Jelas 

Laporan yang dikemukakan cukup jelas dan efektif sehingga dapat dipahami 

oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 

3. Tepat waktu 

Laporan tersebut harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan disesuaikan 

dengan rencana kerja perusahaan. 

Sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan gaji  pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak laporan 

diterima. Pimpinan objek yang diperiksa wajib membuat laporan program 

pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan dengan bukti-bukti pendukung atas 

pelaksanaannya. 

Adapun yang perlu diperhatikan dalam tindak lanjut hasil laporan 

pemeriksaan intern adalah sebagai berikut: 

1. Mewajibkan pimpinan objek yang diperiksa untuk membuat pernyataan 

tertulis mengenai tindakan yang diambil dari rekomendasi yang telah diajukan 

pemeriksa. 

2. Pernyataan tertulis tersebut dicopy dan disampaikan kepada SPI sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya. 

3. Pernyataan tertulis pimpinan tersebut diteruskan kepada direktur perusahaan 

disertai dengan tanggapan tambahan dari SPI. 

4. Laporan pemeriksaan harus mengungkapkan rekomendasi yang dimasukkan 

dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, dalam rangka pemantauan 

tindak lanjut atas suatu permasalahan yang sama. 
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5. Jika laporan terdahulu masih berlanjut dan pihak dari objek yang diperiksa 

tidak mengambil tindakan yang diperlukan, maka harus ditegaskan kembali 

pada rekomendasi laporan yang baru. 

6. Bila dianggap perlu, SPI dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam 

laporan hasil pemeriksaan yaitu bagian tersendiri dalam laporan hasil 

pemeriksaan yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi yang 

belum ada tindak lanjutnya. 

Dapat disimpulkan bahwa laporan hasil pemeriksaan intern yang 

dilakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) telah dilaksanakan dengan baik dan 

memadai. laporan tersebut mengungkapkan secara menyeluruh langkah dan 

standar yang telah dilakukan dari hasil temuan pemeriksaan intern. 

 

4.4 Penerapan Pemeriksaan Intern dalam Menilai Efektivitas Pengendalian 

Intern Gaji 

Penerapan pemeriksaan intern telah berfungsi dengan baik dalam menilai 

efektivitas pengendalian intern penggajian pada PT. Pos Indonesia (Persero). Hal 

ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan dari pemeriksaan intern itu sendiri 

yaitu untuk menilai serta menyediakan informasi tentang kelengkapan dan 

keefektifan pengendalian intern perusahaan. 

Pelaksanaan pengendalian intern pada PT. Pos Indonesia (Persero) telah 

efektif, hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Keberadaan/eksistensi 

Pembayaran gaji telah benar-benar diberikan kepada pegawai yang 

bersangkutan sesuai dengan tingkat jabatan dan golongan yang dimulai 

dengan penerimaan daftar tunjangan-tunjangan dan potongan-potongan yang 

diterima oleh bagian Kinhar-3 dan dilanjutkan dengan perhitungan penggajian 

yang kemudian dibuat daftar gaji berdasarkan lokasi dimana pegawai tersebut 

berada untuk setiap direktorat. Pembayaran penggajian kepada pegawai 

dilakukan dengan mentransfer uang gaji melalui rekening masing-masing 

karyawan atau dengan cara pengambilan langsung gaji di loket yang telah 

disediakan. 
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2. Kelengkapan 

Setiap transaksi pembayaran gaji telah dicatat dan sudah dilengkapi dengan 

dokumen pendukungnya, yaitu antaran lain: surat perintah bayar, slip gaji, 

bukti pengeluaran kas dan lembar kas harian. Dokumen-dokumen tersebut 

dijadikan sebagai bukti transaksi yang sah dan tertulis. 

3. Akurasi 

Setiap transaksi pembayaran penggajian didasarkan pada waktu mulai 

kehadiran ditambah tunjangan-tunjangan dan dikurangi dengan potongan-

potongan dimana akan dicatat dan dibukukan oleh bagian akuntansi. 

4. Klasifikasi 

Pos-pos yang terdapat dalam transaksi penggajian telah diklasifikasikan sesuai 

dengan kelompok masing-masing. Pengklasifikasian dilakukan dengan 

pemberian kode akun pada masing-masing pos atau rekening. 

5. Tepat waktu 

Setiap transaksi pembayaran gaji dan pencatatannya dilakukan tepat pada 

waktunya  setiap bulan. 

6. Posting dan pengikhtisaran 

Setiap transaksi pembayaran gaji selalu dicatat dalam kas harian dan bukti 

pengeluaran kas oleh bagian akuntansi. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal 

kemudian diposting ke dalam buku besar serta dibuat laporan bulanan yang 

memuat gaji pegawai, tunjangan-tunjangan serta potongan-potongan gaji guna 

menjamin kebenaran pengikhtisarannya. 

 

4.5 Bukti Hipotesis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh 

pemahaman mengenai pengendalian intern pada PT. Pos Indonesia (Persero) 

sebagai pembuktian atas hipotesis yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu 

“Penerapan pemeriksaan intern di PT. Pos Indonesia (Persero) telah berfungsi 

dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji”. Pembuktian atas hipotesis 

tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Pembuktian Hipotesis 

Indikator Teori Observasi Keterangan 

1. Keberadaan 

 

 

 

 

2. Kelengkapan 

 

 

 

3. Akurasi 

 

 

 

4. Klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

5. Tepat waktu 

 

 

 

6. Posting dan 

pengikhtisaran 

ü Terdapat kartu absen dan disetujui oleh 

pegawai yang berwenang (kepala bagian) 

ü Pemisahan tugas antara personalia, 

pengelolaan waktu dan pembayaran gaji 

 

Terdapat dokumen dan formulir (kartu gaji, 

daftar gaji, surat perintah bayar, struk 

pembayaran gaji dan lain-lain) 

 

Gaji dihitung berdasarkan waktu hadir, 

tunjangan dan potongan sesuai pangkat dan 

golongan pegawai 

 

ü Pos-pos yang terdapat dalam transaksi 

penggajian telah diklasifikasikan menurut 

kelompoknya masing-masing  

ü Terdapat kode akun pada masing-masing 

pos atau rekening 

 

 

Terdapat prosedur yang memerlukan 

pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah 

gaji dibayar 

 

Transaksi pembayaran gaji dicatat dalam 

jurnal kemudian diposting ke dalam buku 

besar serta dibuat laporan bulanan untuk 

menjamin kebenaran pengikhtisaran 

Sesuai 

 

Sesuai 

 

 

Sesuai 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

Sesuai 

 

 

Sesuai 

 

 

 

Sesuai 

 

 

 

Sesuai 



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

73 

 

Perusahaan telah melaksanakan pengendalian intern atas gaji dengan baik 

dan memadai sehingga tujuan perusahaan untuk melaksanakan penggajian secara 

efektif sudah tercapai. Keadaan di atas telah menunjukkan keefektifan 

pengendalian intern yang dijalankan oleh perusahaan, hal ini dapat dilihat dari 

tercapainya tujuan dari pengendalian intern itu sendiri yaitu keberadaan, 

kelengkapan, akurasi, klasifikasi, tepat waktu serta posting dan pengikhtisaran.  

Dengan demikian maka hipotesis yang telah penulis kemukakan yaitu 

penerapan pemeriksaan intern di PT. Pos Indonesia (Persero) telah berfungsi 

dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji dapat diterima. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, 

maka dapat dilihat bahwa penerapan pemeriksaan intern telah berfungsi dengan 

baik dalam menilai efektivitas pengendalian intern gaji pada PT. Pos Indonesia 

(Persero), hal ini dapat dilihat dari: 

1. Adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi yang terkait 

dengan penggajian serta memisahkan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing fungsi. Bagian kepegawaian, bagian akuntansi dan bagian keuangan 

masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab, secara tidak 

langsung masing-masing bagian melakukan pengendalian intern terhadap 

bagian lainnya. 

2. Adanya sistem dan prosedur penggajian dari awal seseorang ditetapkan 

menjadi pegawai, pencatatan waktu, perhitungan gaji hingga pegawai tersebut 

menerima gajinya setiap bulan. Prosedur penggajian dilakukan melalui 

beberapa tahap mulai dari penetapan gaji pokok, pencatatan waktu kerja, 

perhitungan gaji hingga gaji tersebut diterima oleh pegawai melalui juru bayar 

perusahaan. 

3. Adanya formulir dan catatan berupa kartu gaji, jurnal dan buku kas serta 

adanya laporan gaji yang berupa daftar gaji yang berisi perhitungan gaji 

disertai tunjangan dan potongan, struk pembayaran gaji setiap pegawai serta 

rekapitulasi pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan yang telah dihitung. 

4. Penerapan unsur-unsur pengendalian intern secara memadai sebagai berikut: 

a. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam 

perusahaan dan mempengaruhi kesadaran pegawai tentang pengendalian 

intern. Mereka menyadari bahwa efektif tidaknya pengendalian intern 

dipengaruhi oleh mereka sendiri sebagai pegawai yang harus bersikap 
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kompeten, jujur dan dapat dipercaya karena mereka adalah pelaksana 

pengendalian intern perusahaan. 

b. Perkiraan resiko 

Perkiraan resiko yang akan timbul bertujuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan mengolah resiko agar tidak menimbulkan masalah yang 

semakin kompleks dalam pembayaran gaji di perusahaan. 

c. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian dalam perusahaan terdiri dari kebijakan dan 

prosedur yang sekiranya perlu dilakukan guna mengurangi resiko 

pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini aktivitas 

pengendalian adalah yang berkaitan dengan masalah penggajian. 

d. Informasi dan komunikasi 

Informasi yang jelas dan tepat mengenai data pegawai dan mutasi yang 

diterima oleh bagian kesejahteraan pegawai dan kepala bagian masing-

masing. Informasi yang diterima dikomunikasikan dengan bagian-bagian 

yang terkait sehingga tercipta pengendalian intern. 

e. Pemantauan 

Pemantauan atas kegiatan penggajian dilakukan oleh Satuan Pengawasan 

Intern dari bagian-bagian yang terkait sistem penggajian. Pada perusahaan 

ini kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas penggajian antara lain 

pencatatan waktu kerja, perhitungan gaji, pencatatan gaji dan pembayaran 

gaji. 

5. Tercapainya tujuan pengendalian intern gaji dalam perusahaan. Tujuan 

tersebut seperti berikut ini: 

a. Keberadaan/eksistensi 

Pembayaran gaji telah benar-benar diberikan kepada pegawai yang 

bersangkutan sesuai dengan tingkat jabatan dan golongan yang dimulai 

dengan penerimaan daftar tunjangan-tunjangan dan potongan-potongan 

yang diterima oleh bagian Kinhar-3 dan dilanjutkan dengan perhitungan 

penggajian yang kemudian dibuat daftar gaji berdasarkan lokasi dimana 

pegawai tersebut berada untuk setiap direktorat. Pembayaran penggajian 
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kepada pegawai dilakukan dengan mentransfer uang gaji melalui rekening 

masing-masing karyawan atau dengan cara pengambilan langsung gaji di 

loket yang telah disediakan. 

b. Kelengkapan 

Setiap transaksi pembayaran gaji telah dicatat dan sudah dilengkapi 

dengan dokumen pendukungnya, yaitu antaran lain: surat perintah bayar, 

slip gaji, bukti pengeluaran kas dan lembar kas harian. Dokumen-dokumen 

tersebut dijadikan sebagai bukti transaksi yang sah dan tertulis. 

c. Akurasi 

Setiap transaksi pembayaran penggajian didasarkan pada waktu mulai 

kehadiran ditambah tunjangan-tunjangan dan dikurangi dengan potongan-

potongan dimana akan dicatat dan dibukukan oleh bagian akuntansi. 

d. Klasifikasi 

Pos-pos yang terdapat dalam transaksi penggajian telah diklasifikasikan 

sesuai dengan kelompok masing-masing. pengklasifikasian dilakukan 

dengan pemberian kode akun pada masing-masing pos atau rekening. 

e. Tepat waktu 

Setiap transaksi pembayaran gaji dan pencatatannya dilakukan tepat pada 

waktunya  setiap bulan. 

f. Posting dan pengikhtisaran 

Setiap transaksi pembayaran gaji selalu dicatat dalam kas harian dan bukti 

pengeluaran kas oleh bagian akuntansi. Setiap transaksi dicatat dalam 

jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar serta dibuat laporan 

bulanan yang memuat gaji pegawai, tunjangan-tunjangan serta potongan-

potongan gaji guna menjamin kebenaran pengikhtisarannya. 

6. Adanya laporan hasil pemeriksaan intern memberikan gambaran atas 

pelaksanaan pengendalian intern perusahaan, sehingga apabila ada kelemahan 

dalam pengendalian intern tersebut perusahaan dapat segera memperbaikinya. 

Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan ini sangat penting dan 

berpengaruh besar terhadap kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. 
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Selain temuan-temuan di atas, penulis juga menemukan adanya beberapa 

kelemahan dalam prosedur penggajian dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pencatatan waktu masih dilakukan secara manual di masing-masing bagian 

dengan otorisasi dari kepala bagian. 

2. Keluar masuk pegawai tidak diawasi oleh kepala bagian sebagai pengotorisasi 

buku absen. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan yang penulis dapatkan, masih ditemukan beberapa 

kelemahan yang menjadi perhatian penulis. Kelemahan yang jelas terlihat adalah 

dalam hal absensi. Absensi dipegang oleh masing-masing kepala bagian dan 

dilakukan pencatatan waktu dalam buku absen secara manual kemudian 

ditandatangani. 

Sebaiknya pencatatan waktu kehadiran dilakukan secara otomatis dengan 

menggunakan mesin pencatat waktu karena lebih efektif dalam pencatatan waktu. 

Pencatatan waktu dengan mesin pencatat waktu akan memberikan ketelitian yang 

lebih mengenai waktu masuk dan waktu keluar setiap pegawai. 

Kepala bagian tidak mengawasi keluar masuk pegawainya secara baik, 

jadi pegawai masuk dan keluar kantor tidak pada waktunya. Seharusnya kepala 

bagian yang mengotorisasi absensi pegawai memperhatikan pegawainya agar bisa 

datang tepat waktu dan keluar sesuai waktunya karena hal ini dapat 

mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. 
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