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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi   

 Sistem informasi akuntansi memegang peran penting dalam menyediakan 

informasi bagi manajemen. Kemajuan dalam bidang teknologi apabila 

dimanfaatkan dengan baik oleh pihak manajemen maka akan memberikan 

manfaat terutama dalam memperoleh keunggulan dalam pesaing. Sistem 

informasi akuntansi merupakan alat untuk menjalankan suatu pengendalian yang 

dengan sendirinya satu bagian dengan bagian lainnya yang terlibat akan saling 

mengontrol. Adapun pengertian, tujuan, fungsi, dan unsur-unsur sistem informasi 

akuntansi sebagai berikut: 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

 Terdapat beberapa definisi mengenai Sistem Informasi Akuntansi dari 

beberapa ahli. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

Menurut Nugroho Widjayanto dalam bukunya yang berjudul “Sistem 

Informasi Akuntansi” mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi sebagai 

Berikut: 

“Sistem Informasi Akuntansi adalah susunan berbagai formulir 

catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapan serta alat 

komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang terkoordinasikan secara 

erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi 

informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen”. (2001:4) 

Menurut Barry E. Cushing yang di alih bahasakan oleh La Midjan dan 

Ashar Susanto, Sistem Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai berikut: 
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“Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya 

manusia dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk 

menyajikan informasi keuangan dalam memperoleh dari pengumpulan dan 

pemprosesan data keuangan”. (2001:30) 

Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood, yang diterjemahkan oleh Amir 

Abadi Yusuf yang menyatakan Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, 

seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data 

keuangan dan data lainya ke dalam informasi, informasi tersebut 

dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan”. (2006) 

Dari ketiga pengertian mengenai sistem informasi akuntansi diatas, maka 

penulis menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah susunan kegiatan 

yang diatur berdasarkan cara-cara akuntansi yang dimulai dengan pengumpulan 

data transaksi yang terjadi di sebuah organisasi lalu diproses dengan teliti 

sehingga menjadikan sebuah laporan akuntansi yang akan digunakan sebagai 

pengambilan keputusan ekonomi oleh beragam pemakai di dalam organisasi 

tersebut. 

 

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi menurut Mardi dalam bukunya yang 

berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi 

adalah: 

1. Guna memenuhi setiap kewajiban sesuai dengan otoritas yang 

diberikan kepada seseorang (to fullfil obligation relating to 

stewardship). Pengelolaan perusahaan selalu mengacu pada 

tanggung jawab manajemen guna menratakan secara jelas segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. 
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2. Setiap informasi yang dihasilkan merupakan bahan yang 

berharga bagi pengambilan keputusan manajemen (to support 

decision making by internal decision makers). Sistem Informasi 

menyediakan informasi guna mendukung setiap keputusan yang 

diambil oleh pimpinan sesuai dengan pertanggungjawaban yang 

ditetapkan. 

3. Sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran 

operasional perusahaan sehari-hari. (to support the-day-to-day 

operations). (2011:8)  

 

Menurut George H. Bodnar dalam bukunya “Accounting Information 

System” menyatakan bahwa: 

1. to improve the quality of information. 

2. to improve internal control. 

 

Hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

disusun mempunyai tujuan untuk memperlancar proses kegiatan yang ada dalam 

perusahaan dengan cara: 

1. Meningkatkan kualitas informasi, maksudnya adalah informasi 

yang dihasilkan harus berguna, terpercaya, dan tepat waktu. 

2. Meningkatkan pengendalian intern. 

3. Mengurangi biaya secara tepat, maksunya adalah untuk manfaat 

yang dihasilkan dari penyusunan. Sistem Informasi Akuntansi 

harus lebih besar dari biaya akuntansi yang dikeluarkan.(2006:5) 
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Menurut Mulyadi (1993, h.19-20), Sistem Informasi Akuntansi memiliki 

empat tujuan, yaitu : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun 

struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan 

intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan diatas dapat membantu dalam 

merencanakan sistem tersebut agar dapat membentuk sistem informasi akuntansi 

yang efektif dan efisien dengan meningkatkan kualitas informasi dan 

pengendalian intern guna mengelola perusahaan yang berkaitan dengan sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan 

bagi perusahaan. 

2.1.3 Unsur-unsur sistem informasi akuntansi 

Adapun unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Krismiadji dalam 

bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi yang dilaksanakan oleh sebuah sistem informasi akuntansi. 

2. Dokumen untuk merekam data transaksi. 

3. Catatan akuntansi untuk mencatat transaksi kedalam jurnal dan 

memposting data dari jurnal kedalam buku besar. 

4. Prosedur merupakan tahapan yang dilakukan secara berurutan. 

5. Laporan yang dihasilkan untuk memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk pembuatan keputusan oleh manajeman. 

(2010:23-35) 
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Sedangkan menurut Nugroho Widjajanto dalam bukunya “Sistem 

Informasi Akuntansi” (2001:4) menjelaskan bahwa tanpa memandang 

bentuk perusahaan, suatu Sistem Informasi Akuntansi selalu terbentuk dari 

: 

1. Serangakaian formulir yang tercetak, seperti faktur, nota 

(voucher), cek, dan laporan-laporan, yang dipergunakan untuk 

membangun sistem akuntansi dan administrasi perkantoran, 

termasuk berbagai prosedur yang merupakan dasar pembuatan 

ayat-ayat akuntansi. 

2. Serangkaian buku, baik dalam bentuk fisik berupa kartu-kartu 

dan buku-buku dalam pengertian harfiah, maupun dalam bentuk 

format yang hanya terbaca oleh mesin. Buku-buku ini meliputi 

(journals, books of original entry), maupun buku besar (ledger, 

subsidiary ledger). 

3. Serangkaian laporan atau pernyataan (statement), seperti 

misalnya saldo, abstraksi buku besar, perhitungan rugi-laba, dan 

neraca. 

4. Serangkaian kegiatan klerikal, termasuk operasi pengolahan data 

elektronik, yang harus dilaksanakan untuk mencatat berbagai 

informasi akuntansi pada formulir, buku, jurnal, dan buku besar, 

serta dalam penyusutan laporan dan surat pernyataan. 

5. Penggunaan peralatan klerikal, khususnya komputer, mesin ketik, 

sarana komunikasi untuk mentransfer data, yang diperlukan 

dalam pelaksanaan kegiatan sistem. 
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Menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (2001:3) terdapat 5 

unsur penting, yaitu : 

1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Dengan transaksi ini, data yang 

bersangkutan dengan transaksi yang direkam pertama kali 

dijadikan dasar pencatatan. 

2. Jurnal, merupakan pencatatan akuntansi pertama yang 

digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas 

data keuangan dan data lainya. Dalam jurnal ini pula terdapat 

kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasanya kemudian 

di-posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. 

3. Buku Besar (general ledger), terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini di satu pihak 

dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data 

keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber 

informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan. 

4. Buku Pembantu (susdsidiary ledger), terdiri dari rekening-

rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku 

pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak 

ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas 

dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. 

5. Laporan, merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan laba ditahan, 

laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan 

harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang 

akan dibayar, dan daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualanya. 
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Proses Akuntansi dilaksanakan oleh orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadap kegiatan akuntansi dengan dibantu oleh berbagai fasilitas 

dalam bentuk formulir, buku, peralatan dan metode serta peraturan-

peraturan sehingga di peroleh informasi yang sesuai dengan yang 

diharapkan manajemen. 

 

2.1.4 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Bagi sebuah perusahaan swasta Sistem Informasi Akuntansi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan utama dalam mengelolah data keuangan yang 

berasal dari berbagai sumber menjadi suatu informasi akuntansi yang diperlukan 

oleh berbagai macam pemakai. 

Menurut Azhar Susanto dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” 

menjelaskan bahwa ada tiga fungsi atau peran Sistem Informasi Akuntansi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan utama. Ketiga fungsi atau peran tersebut 

adalah: 

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Suatu perusahaan 

agar tetap eksis perusahaan tersebut harus beroperasi dengan 

melakukan sejumlah bisnis yang peristiwanya disebut sebagai 

transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses 

produksi dan penjualan. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan yang sama 

pentingnya dari sistem Informasi Akuntansi adalah untuk 

memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan 

keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan 

perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. 

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung 

jawabnya kepada pihak eksternal. Setiap perusahaan harus 

memenuhi tanggung jawab hukum, salah satu tanggung jawab 

penting adalah keharusannya memberi informasi kepada pemakai 
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yang berada di luar perusahaan atau stockholder yang meliputi 

pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, 

serikat pekerja, analisis keuangan, industri atau publik 

umum.(2001:13) 

 

Menurut Krismiadji dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi 

Akuntansi”. Fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data, memproses data tentang kegiatan organisasi 

secara efisien dan efektif. 

2. Menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan. 

3. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa 

data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat serta 

untuk melindungi data tersebut dan aktiva lainnya. (2010:33) 

 

2.2 Penggajian 

Dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, tenaga 

kerja atau karyawan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kesuksesan dalam menjalankan aktivitas tersebut.tenaga kerja yang telah 

berkontribusi terhadap kegiatan perusahaan diberikan penghargaan atau reward 

yang disebut Gaji atau biaya tenaga kerja. Kenaikan gaji yang tidak disertai 

kenaikan mutu produktifitas tenaga kerjanya akan menjadi biaya yang tidak 

menguntungkan bagi perusahaan, maka dari itu perusahaan selalu berusaha 

menekan niaya termasuk biaya tenaga kerja atau gaji serendah mungkin. Pekerja 

melihat gaji dalam kerangka hidup bagi diri dan keluarga. 
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2.2.1 Pengertian Gaji 

Menurut Soemarsono S.R dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Suatu 

Pengantar” mendefinisikan sebagai berikut: 

“Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas 

administratif dari pimpinan yang jumlahnya dalam jumlah tertentu secara 

berkala.”(2005:307) 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam  Kamus besar Indonesia 

Pusat Bahasa , mendefinisikan bahwa: 

“Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu tetap, 

balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang yang dibayarkan pada 

waktu tertentu.” (2008:406) 

Sedangkan menurut Handoko mendefinisikan bahwa: 

“Gaji adalah pemberian pembayaran finansial kepada karyawan 

sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi 

pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang”. (1993) 

Dari ketiga pengertian mengenai pengertian gaji diatas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa gaji adalah suatu balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja 

atau karyawan yang terah berkontribusi untuk kegiatan perusahaan, berupa uang 

yang dibayarkan secara bulanan. 

 

2.2.2 Fungsi yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam penggajian menurut Mulyadi dalam bukunya 

yang berjudul “Sistem Akuntansi” adalah sebagai berikut: 

1.”Fungsi Kepegawaian. 

2. Fungsi Pencatatan Waktu 
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3. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji dan Upah 

4. Fungsi Akuntansi 

5. Fungsi Keuangan.” (2008:382) 

Uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untunk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karwayan, memutuskan penempatan karyawan baru, 

membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan 

pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian 

karyawan. 

2. Fungsi Pencatatan Waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam menyelenggarakan catatan waktu 

hadir bagi karyawan perusahaan. Sistem Pengendalian Intern yang 

baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak 

boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. 

Dalam struktur organisasi, fungsi pencatatan waktu berada di tangan 

bagian pencatatan waktu, dibawah Departemen Personalia dan Umum. 

3. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan daftar gaji dan upah 

yang berhasilkan penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai 

potongan yang menjadi beban setiap karyawan dalam jangka waktu 

pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi 

pembuatan daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti 

kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah 

kepada karyawan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul 

dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. 
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5. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek guna pembayaran 

gaji dan upah juga menguangkan cek tersebut ke bank. 

 

2.2.3 Dokumen yang digunakan 

Menurut mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

dokumen yang digunakan dalam sistem informasi penggajian terdiri dari: 

1.”Dokumen pendukung perubahan gaji 

2. Kartu jam hadir 

3. Kartu jam kerja 

4. Daftar gaji 

5. Rekap daftar gaji 

6. Surat pernyataan gaji 

7. Amplop gaji 

8. Bukti kas keluar.” (2008:374) 

Uraian diatas dapat diperjelas sebagai berikut: 

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, 

kenaikan pangkat, perubahan tarif gaji, penurunan pangkat, 

pemberhentian sementara dari pekerjaan (Skorsing), pemindahan, dan 

lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke 

fungsi pembuatan gaji untuk kepentingan pembuat daftar gaji. 
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2. Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat 

jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan 

dapat berupa hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi 

dengan pencatat waktu. 

3. Kartu Jam Kerja 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi  oleh 

tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. 

Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi 

pembuat daftar gaji untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam 

hadir.  

4. Daftar Gaji 

Dokumen ini merupakan rincian daftar penambah dan pemotong gaji 

yang akan diterima oleh karyawan. 

5. Rekap Daftar Gaji 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji per departemen yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan 

oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji. 

6. Surat Pernyataan Gaji 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dalam kegiata terpisah dari pembuatan 

daftar gaji. Dokumen ini dibuat sebagai dasar catatan bagi setiap 

karyawan yang disertai berbagai potongan yang menjadi beban setiap 

karyawan. 

7. Amplop Gaji 

Uang karyawan diserahkan kepada setiap karyawan yang memiliki hak 

dan di masukan kedalam amplop gaji. Di halaman muka amplop gaji 

setiap karyawan ini berisikan informasi mengenai nama karyawan, no 
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identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan 

dalam bulan tertentu.  

8. Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji 

yang diterima dari fungsi pembuatan gaji. 

 

2.2.4 Catatan akuntansi yang digunakan 

Menurut mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

catatan yang digunakan dalam pencatatan gaji terdiri dari: 

1.”Jurnal umum 

2. Kartu harga pokok produk 

3. Kartu biaya 

4. Kartu penghasilan karyawan.” (2008:382) 

Uraian diatas dapat diperjelas sebagai berikut: 

1. Jurnal umum 

Dalam pencatatan gaji dan upah ini, jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di 

perusahaan. 

2. Kartu harga pokok produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan oleh pesanan tertentu.  

3. Kartu biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dan 

tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen 



18 
 

 
 

dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan kartu biaya ini 

adalah bukti memorial. 

4. Kartu penghasilan karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima oleh karyawan. Informasi dalam kartu 

penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang 

menjadi beban setiap karyawan. 

 

2.2.5 Prosedur Sistem Penggajian 

Menurut mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” 

sistem penggajian terdiri dari prosedur sebagai berikut : 

1.”Prosedur pencatatan waktu hadir 

2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

3. Prosedur distribusi biaya gaji 

4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

5. Prosedur pembayaran gaji.” (2008,385) 

Uraian diatas dapat diperjelas sebagai berikut: 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan guna mencatat waktu hadir karyawan. 

Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan 

waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor 

administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu ini dapat menggunakan 

daftar hadir biaya yang karyawan harus menandatangani setiap hadir 

dan pulang dari perusahaan atau dapat pula melalui kartu hadir (berupa 

clock card) yang diisi secara otomatis dengan menggunakan media 

pencatat waktu (time recorder machine). 
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2. Prosedur pembuatan daftar gaji 

Dalam prosedur ini fungsi pembuatan daftar gaji dan upah karyawan. 

Data yang dipakai sebagai pembuat daftar gaji adalah surat mengenai 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian 

karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji sebelumnya, dan daftar 

hadir.  

3. Prosedur distribusi biaya gaji 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistibusikan kepada departemen-departemen yang menikmati 

manfaat tenaga kerja.  

4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

Dalam prosedur ini fungsi akuntansi. Data yang dipakai sebagai 

pembuat bukti kas keluar adalah informasi dalam daftar gaji yang 

diterima dari fungsi pembuatan gaji. 

5. Prosedur pembayaran gaji 

Prosedur pembayaran gaji ini melibatkan fungsi akuntansi dan fingsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada 

fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. 

 

2.2.6 Informasi yang dibutuhkan manajemen 

Menurut Samiadji Sarosa dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi 

Akuntansi” laporan yang dihasilakn oleh sistem penggajian antara lain : 

1. “Daftar hadir dan catatan jam kerja 

2. Pembayaran gaji 

3. Daftar hadir 

4. Laporan penghasilan karyawan.” (2009:21) 
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Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem 

Akuntansi” mengemukakan Informasi yang dibutuhkan manajemen dari 

Penggajian dan pengupahan adalah: 

1. “Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan 

selama periode akuntansi tertentu 

2. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat 

pertanggung jawaban selam periode akuntansi tertentu 

3. Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama 

periode akuntansi tertentu 

4. Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban 

perusahaan dan setiap pusat pertanggung jawaban selama periode 

akuntansi tertentu.”(2008:355) 

 

2.2.7 Komponen Gaji 

Di dalam gaji terdapat komponen-komponen yang harus ada dalam 

menunjang efektivitas kerja para pegawai, menurut F. Winarni dan G. Sugiyarso 

dalam bukunya yang berjudul “Administrasi gaji dan Upah” adapun komponen-

komponen gaji adalah sebagai berikut: 

1. “Gaji Pokok 

2. Tunjangan Dasar 

3. Tunjangan Pangan 

4. Tunjangan Struktural 

5. Tunjangan Fungsional 

6. Tunjangan Lain-lain 

7. Tunjangan Selisih Penghasilan 

8. Tunjangan Perbaikan Penghasilan 

9. Iuran Wajib Pegawai 

10. Pembulatan.” (2006:50) 


