
  

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 
 

2.1 Sistem Akuntansi 

Sistem sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Sistem biasa dikatakan sebagai jantung perusahaan, karena dengan adanya sistem 

dalam perusahaan maka tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai dengan baik. 

Suatu perusahaan harus memiliki suatu sistem sebagai syarat wajib berjalannya 

roda perekonomian perusahaan tersebut. Sistem bagi perusahaan adalah suatu 

pedoman untuk melaksanakan proses produksi serta hal-hal yang berhubungan 

dengan proses produksi. Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam 

mendefinisikan sistem tersebut yaitu pertama, yang lebih menekankan pada 

prosedur dan yang kedua yang lebih menekankan pada komponen atau 

elemennya.  

 

2.1.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

 Sebelum menguraikan pengertian sistem akuntansi, akan terlebih dahulu 

dikemukakan mengenai pengertian sistem dan prosedur yang penulis kutip dari 

Mulyadi (2001;5) dalam bukunya Sistem Akuntansi, yaitu : 

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” 

Sedangkan pengertian prosedur : 

“Prosedur ialah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang-ulang.” 
 

 Definisi di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara 

sistem dan prosedur, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari 

jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. 

Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, 



  

memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan yang 

dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. 

 

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur di atas, maka penulis akan 

menguraikan pengertian Sistem Akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001;3), yaitu : 

“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 
yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan.” 

 Sedangkan dalam buku Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur, Zaki 

Baridwan (1997;1) mendefinisikan : 

“Sistem Akuntansi adalah formulir, buku-buku, catatan, prosedur-
prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan usaha suatu perusahaan dengan tujuan untuk 
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahnya, dan bagi 
pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, 
kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil 
operasi perusahaan.” 

 
 Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan dan laporan yang dikoordinir 

melalui prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data 

dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

2.1.3 Tujuan Sistem 

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh 

suatu sistem. Agar target tersebut dapat dicapai dengan baik, maka target atau 

sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya 

mencapai suatu sasaran tanpa harus mengetahui ciri-ciri atau kriterianya 

kemungkinan sasaran tersebut tidak akan tercapai. Ciri-ciri ataupun kriteria dapat 



  

juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu sistem dan 

menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian. 

 

2.1.4 Batas Sistem 

Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan 

lingkungannya. Batas sistem ini bagi umat manusia sangat relatif dan tergantung 

pada tingkat pengetahuan dan situasi kondisi yang dirasakan oleh orang yang 

melihat sistem tersebut. 

 

2.1.5 Sub Sistem 

Sub sistem merupakan komponen atau bagian dari sistem. Sub sistem akan 

memiliki sub sistem yang lebih kecil dan seterusnya, istilah yang menggambarkan 

bagian dari suatu sistem tidak harus selalu sub sistem, istilah lain adalah 

komponen, elemen atau unsur. 

 

2.1.6 Hubungan atau Hierarki Sistem 

Terdapat dua hubungan atau hierarki sistem yaitu, hubungan horizontal dan 

hubungan vertikal. Hubungan sistem dengan sub sistem merupakan hubungan 

yang menggambarkan tingkatatan sebagai hubungan hierarki. Sedangkan 

hubungan yang menggambarkan hubungan antara sub sistem dengan sub sistem 

lain yang setingkat sebagai hubungan horizontal. Dalam kebanyakan hal 

hubungan sistem ini sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu sistem karena 

dalam suatu sistem tujuan akan dapat tercapai apabila bagian-bagian sistem yang 

ada didalamnya harus bisa berhubungan baik dan bekerjasama dengan baik. 

 

2.2  Input Proses Output 

Input 

Input merupakan segala sesuatu yang masuk kedalam suatu sistem. Input ini 

bervariasi bisa merupakan pemicu bagi sistem untuk melakukan proses yang 

diperlukan. Input juga dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: Serial 

Input, Probable Input, dan Feedback Input. 



  

Proses 

Proses merupakan perubahan dari Input  menjadi output.  Proses ini 

mungkin bisa dilakukan oleh mesin, orang ataupun komputer. Umumnya kita 

mengetahui bagaimana Input dirubah menjadi Output, akan tetapi pada situasi 

tertentu Proses tidak diketahui secara detail karena perubahan ini terlalu komplek. 

Output 

Output adalah hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari 

keberadaan sistem, Output suatu sistem dapat digunakan sebagai Input bagi sistem 

lainnya setelah diproses menjadi Output  yang lain. 

 

2.3  Lingkungan Sistem 

Terdapat  dua macam Lingkungan Sistem, yaitu lingkungan internal dan 

lingkungan external memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap suatu sistem. 

Sebaliknya suatu sistem sedikit sekali memiliki kemampuan untuk merubah 

lingkungan. 

 

2.4 Gaji   

2.4.1 Pengertian Gaji                 

Gaji menurut Poerwadarminta (2006:339) adalah upah tetap yang 

dibayarkan dalam waktu yang tepat sebagai imbalan jasa atau pekerjaan. 

Gaji merupakan penghargaan finansial  yang diterima oleh karyawan sebagai 

ganti kontribusi terhadap perusahaan tempat dimana mereka bekerja. Penghargaan 

finansial  tersebut dapat berupa uang, dan juga dapat berbentuk barang. Gaji 

sangat penting bagi pegawai, karena Gaji  segala kebutuhan hidup baik sandang, 

pangan, papan dapat terpenuhi meskipun terkadang ada saat-saat tertentu Gaji 

tersebut tidak memenuhi. 

Gaji sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena 

jika perusahaan tidak memberikan Gaji yang layak kepada para pegawainya maka 

pegawai akan meninggalkan pekerjaannya diperusahaan tersebut dan menari 

perusahaan lain yang dapat memberikan Gaji yang lebih baik dan lebih besar, 



  

dengan demikian perusahaan akan kehilangan pegawainya dan seara otomatis 

akan berpengaruh juga terhadap sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan 

tersebut. 

Menurut Mulyadi (2001:373) dalam perusahaan manufaktur, pembayaran 

kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan yaitu: gaji dan upah. Gaji 

pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 

karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya 

merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan 

pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan setiap bulan secara tetap, sedangkan 

upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk 

yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. 

 

2.4.2 Pengertian Sistem Penggajian dan Pengupahan 

Sistem Penggajian merupakan seperangkat unsur-unsur yang 

menggambarkan proses pemberian gaji pekerja yang bekerja pada suatu 

perusahaan yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga membentuk satu 

kesatuan untuk mencapai tujuan bersama yaitu mensejahterakan karyawannya. 

Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan 

fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi 

kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penempatan 

jabatan penetapan tarif gaji dan upah , promosi dan penurunan pangkat, mutasi 

karyawan, penghentian serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Fungsi 

keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta 

berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab 

atas pencatatan biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan pokok produk 

dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. 

 

2.4.3 Pengertian Sistem Penggajian pada PT. PLN    

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 003. 

K/7003/DIR/2006, memutuskan bahwa yang dimaksud dengan : 

• Perseroan adalah PT. PLN (Persero) yang didirikan dengan Akte Notaris 



  

Sutjipto, S.H, No. 169 tahun 1994 beserta perubahannya; 

• Direksi adalah Direksi PT. PLN (Persero), 

• Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan, diangkat dan digaji menurut ketentuan yang berlaku di PT. 

PLN (Persero); 

• Peringkat Gaji adalah gaji dasar pegawai atau peringkat jabatan sebelum 

berlakunya keputusan ini yang dlmulai dari peringkat jabatan nol (0) 

sampai dengan peringkat jabatan dua puluh enam (26); 

• Jabatan adalah suatu kumpulan kewajiban dan tanggung jawab secara 

keseluruhan yang dibebankan kepuda pegawai untuk memproduksi hasil 

kerja tertentu; 

• Jenjang Jabatan adalah serangkaian urutan jabatan mulai dari jabatan 

terendah sampai dengan jabatan tertinggi pada setiap jalur Jenis Jabatan di 

lingkungan PT. PLN (Persero). 

 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 107.K/ 

010/DIR/2003, bahwa yang dimaksud dengan Gaji dasar adalah merupakan 

penghasilan yang diterima oleh karyawan sebelum ditambah dengan tunjangan. 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 003.K/DIR/2006 

yang dimaksud dengan Peringkat Gaji adalah gaji dasar pegawai atau peringkat 

jabatan sebelum berlakunya keputusan ini yang dimulai dari peringkat jabatan nol 

(0) sampai dengan peringkat jabatan dua puluh enam (26). Dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

A. Jenjang Jabatan 

• Manajemen Dasar : Manajer APJ (peringkat 7 s/d 9) 

• Supervisor Atas : Asisten Manajer APJ (peringkat 10 s/d 12) dengan  

Manajer UPJ    (peringkat 13 s/d 17).    

• Supervisor Dasar : Supervisor APJ dan UPJ (peringkat 13 s/d 20) 

B. Jenjang Jabatan Kepakaran 

• Jenjang Jabatan I :Ahli Utama (peringkat 1 s/d 4) 

• Jeanjang Jabatan II :Ahli (perinkat 5 s/d 7) 



  

• Jenjang Jabatan III :Ahli Madya (peringkat 8 s/d 10) 

• Jenjang Jabatan IV :Ahli Muda (peringkat 11 s/d 13) 

• Jenjang Jabatan V :Ahli Muda Pertama (peringkat 14 s/d 16) 

C. Jenjang Jabatan Keteknisan dan Operatif 

• Jenjang Jabatan III :Ahli Teknis Madya (peringkat 8 s/d 10) 

• Jenjang Jabatan IV :Ahli Teknis Muda (peringkat 11 s/d 13) 

• Jenjang Jabatan V :Ahli Teknis Muda Pertama (peRingkat 14 s/d 16) 

• Jenjang Jabatan VI :Ahli Terampil Utama (peringkat 17  s/d 20) 

• Jenjang Jabatan VII :Terampil (peringkat 21 s/d 20) 

 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 049.K/DIR/2006 

yang dimaksud dengan Tunjangan dasar adalah tunjangan yang diberikan kepada 

pegawai dalam bentuk uang yang dibayarkan pada setiap awal bulan bersamaan 

dengan pembayaran penghasilan bulanan lainnya. 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 048.K/DIR/2006 

yang dimaksud dengan Tunjangan daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada 

pagawai sebagai kompensasi dari perbedaan kualitas hidup (quality of living) 

antar daerah. 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 170.K/DIR/2005 

yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan 

kepada karyawan berdasarkan peringkat yang dimiliki sejak karyawan tersebut 

diangkal menjadi pegawai oleh Perusahaan Umum Listrik Negara. 

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 

173.K/010/DIR/2006 yang dimaksud dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk 

kerja dalam kurun waktu tertentu yang diizinkan oleh Perusahaan.  

 

2.4.4 Informasi Yang Diperlukan Oleh Manajemen 

Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan 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 selama 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 pertanggungjawaban selama periode akuntansi 

tertentu. 

 

2.4.5 Dokumen Yang Digunakan 

Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan 

adalah: 

1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah. 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian 

berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti 

misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, 

perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari 

pekerjaan, pemindahan dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-

dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk 

kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. 

2. Kartu Jam Hadir. 

Dokumen ini digunakan untuk oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat 

jam hadir setiap karyawan diperusahaan. Catatan jam hadir ini dapat 

berupa daftar hadir biasa atau dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi 

dengan mesin 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 dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam 

hadir. 

 



  

 

4. Daftar Gaji dan Daftar Upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto yang didapat oleh setiap 

karyawan, dikurangi dengan potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, 

utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. 

5. Rekap Daftar Gaji dan Daftar  Upah. 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang 

dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang 

produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk 

membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada 

pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan 

oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan rekap daftar 

upah. 

6. Surat pernyataan Gaji dan Upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah 

dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan 

bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap 

karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap kayawan. 

7. Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap 

karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor 

identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan 

dalam bulan tertentu. 

8. Bukti Kas dan Upah 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam 

daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan 

upah. 

 



  

 

2.4.6 Catatan Akuntansi 

Catatan Akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah: 

1. Jurnal Umum. 

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk 

mencatat distribusi biaya tenaga kerja kedalam setiap departemen dalam 

perusahaan. 

2. Kartu Harga Pokok Produksi 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 

3. Kartu Biaya. 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung 

dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam perusahaan. 

Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti 

memorial. Kartu biaya dapat, menggunakan formulir rekening dengan 

debit lebar. 

4. Kartu Penghasilan Karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan 

yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini 

dipakai sebagai dasar perhitungan Pph pasal 21 yang menjadi beban setiap 

karyawan. Disamping itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan 

sebagai tanda terima gaji dan upah dengan ditandatanganinya kartu 

tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan ini pula, 

karyawan hanya mengetahui gaji dan upah sendiri, sehingga rahasia 

penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan lainnya. 

a. Fungi Yang Terkait 

Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 

menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 



  

baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, 

kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan 

pemberhentian karyawan. Biasanya fungsi kepegawaian berada 

ditangan Bagian Kepegawaian, dibawah Departemen Personalia 

dan Umum.  

2. Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan 

waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem 

pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan 

waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi 

atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Biasanya fungsi 

pencatat waktu berada ditangan bagian pencata waktu dibawah 

Departemen Personalia dan Umum. 

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah 

yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak karyawan dan 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama 

jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah 

diserahkan oleh fungsi pembuat dafter gaji dan upah kepada fungsi 

akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai 

dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Biasanya 

pembuat daftar gaji dan upah berada ditangan Bagian Gaji dan 

Upah dibawah Departemen Personalia dan Umum.  

4. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi 

bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam 

hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan 

(misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, dan  utang 

pensiunan). Fungsi akuntansi yang menangani sistem penggajian 

dan pengupahan karyawan berada ditangan: 

 



  

 

Bagian Utang, Bagian Kartu Biaya, dan Bagian Jurnal. 

A. Bagian Utang 

Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam sistem 

penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk 

memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum 

dalam daftar gaji dan upah. Bagian ini menerbitkan bukti kas 

keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi pembayar gaji 

dan upah untuk membayarkan gaji dan upah karyawan seperti 

yang tercantum dalam daftar gaji dan upah tersebut.  

B. Bagian Kartu Biaya 

Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung 

jawab untuk mencatat distribusi biaya kedalam kartu harga 

pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan 

upah dan kartu jam kerja. 

C. Bagian Jurnal 

Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang bertanggung 

jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. 

5. Fungsi Keuangan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran 

gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut kebank. Uang tunai 

tersebut kemudian dimasukan kedalam amplop gaji dan upah 

karyawan untuk kemudian dibagikan kepada karyawan yang 

berhak menerimanya. Fungsi keuangan berada ditangan Bagian 

Kassa, pembayaran gaji karyawan juga menggunakan auto debit 

dengan memepergunakan Bank BNI sebagai layanannya. 
 

 

 



  

2.4.7  Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini:  

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan 

ini dilakukan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar 

hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu 

ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah yang akan diperoleh 

karyawan. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar gaji digunakan untuk 

menentukan apakah karyawan dapat memperoleh gaji penuh, atau harus 

dipotong akibat ketidakhadiran mereka. 

Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentuknn apakah karyawan 

bekerja  dalam jam biasa atau dalam jam lembur sehingga dapat digunakan  

untuk menentukan apakah karyawan akan menerima gaji saja atau 

menerima tunjangan lembur. 

2. Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi 

produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk 

atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

3. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar 

gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan 

daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan 

karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan 

pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir. Jika gaji karyawan 

melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh 

Pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atas dasar data 

yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh Pasal 

21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah. 

 

 



  

4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah 

Dalam distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan 

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 

Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya 

dan perhitungan harga pokok produk. 

5. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah 

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan 

fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas 

kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan 

upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukkan uang kedalam amplop gaji dan upah karyawan. Jika jumlah 

karyawan perusahaan banyak, maka pembagian amplop gaji dan upah 

biasanya dilakukan oleh juru bayar. Pembayaran gaji dan upah karyawan 

dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. 

 

2.5 Pengendalian Intern  

Suatu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal 

mengenai tercapainya : 

 Keandalan pelaporan keuangan 

 Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 

 Kepatuhan dan kesesuaian terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. 

 

2.5.1 Unsur Pengendalian Intern 

 Untuk menciptakan sistem pengendalian intern, suatu perusahaan harus bisa 

memisah-misahkan fungsi satu dengan fungsi lainnya, misalnya: 

a.   Organisasi 

 1.  Fungsi  Pembuatan  Daftar Gaji dan Upah   Harus Terpisah dari    

 Fungsi Pembayaran Gaji dan Upah  

Dalam sistem penggajian dan pengupah, fungsi personalia 

bertanggungjawab atas tersedianya berbagai informasi operasi, seperti 

nama karyawan, jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggungan keluarga, 



  

tarif upah dan berbagai tarif kesejahteraan karyawan. Informasi operasi ini 

digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa 

gaji dan upah yang disesuaikan dalam daftar gaji dan upah, yang 

selanjutnya digunakan untuk dasar pembayaran gaji dan upah karyawan. 

Karena eratnya informasi operasi ynag dihasilkan oleh fungsi personalia 

dengan informasi akuntansi yang dihasilkan sebagai dasar pembayaran 

gaji dan upah karyawan tersebut, fungsi personalia dapat dikategorikan 

sebagai fungsi akuntansi. 

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern, fungsi akuntansi harus 

dipisahkan dari fungsi penyimpanan. Dalam sistem penggajian dan 

pengupahan, fungsi pembuat daftar gaji dan upah merupakan fungsi 

akuntansi yang bertanggungjawab atas perhitungan penghasilan setiap 

karyawan. Fungsi daftar gaji dan upah berada ditangan fungsi pembuat 

daftar gaji dan upah, yang berada dibawah Departemen Personalia dan 

Umum. Hasil perhitungan penghasilan karyawan ini didasarkan pada 

berbagai Surat Keputusan yang diterbitkan oleh fungsi kepegawaian dan 

dituangkan dalam daftar gaji dan upah. Sedangkan fungsi keuangan adalah 

merupakan fungsi penyimpanan yang berada ditangan fungsi pembayar 

gaji dan upah kassa. Dengan dipisahkannya kedua fungsi tersebut, hasil 

perhitungan gaji dan upah yang dilakukan oleh fungsi pembuatan daftar 

gaji dan upah dicek ketelitian dan keandalannya oleh fungsi keuangan, 

sebelum gaji dan upah dibayarkan kepada karyawan yang berhak.  

 

2.   Fungsi Pencatat Waktu Hadir Harus Terpisah dari Fungsi Operasi 

Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk 

perhitungan gaji dan upah karyawan. Dengan demikian, ketelitian dan 

keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan 

keandalan data gaji dan upah setiap karyawan. Untuk menjamin keandalan 

data waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasi. 

 



  

b.     Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

1. Setiap orang yang namanya tercantum dalam dafiar gaji dan upah 

harus memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai karyawan 

perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur. 

2. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, 

perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan 

pada Surat Keputusan Direktur Keuangan. 

3. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak. 

Penghasilan karyawan harus didasarkan pada Surat Potongan Gaji 

dan Upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

4. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. 

5. Perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen karyawan 

yang bersangkutan. 

6. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 

7. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi 

oleh fungsi akuntansi. 

8. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji dan upah karyawan. 

9. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diferivikasi 

ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. 

 

c. Praktik yang Sehat 

1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum 

kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga 

kerja langsung. 

2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus 

diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 

 



  

3. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diferivikasi kebenaran dan 

ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum 

dilakukan pembayaran. 

4. Perhitungan    Pajak    Penghasilan    karyawan    direkonsiliasi    

dengan    catatan penghasilan karyawan. 

5. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar 

gaji dan upah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


