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Dengan berkembangnya suatu perusahaan semakin luas pula kegiatannya. 

Hal ini menyebabkan pimpinan perusahaan tidak dapat lagi secara langsung 
mengawasi jalannya perusahan, sehingga pimpinan perusahaan mempergunakan 
alat bantu pengendalian yaitu pengendalian intern. Diantara kegiatan yang ada, 
kegiatan penggajian merupakan salah satu kegiatan penting. Jika aktifitas ini tidak 
berjalan dengan baik maka aktifitas perusahaan tidak akan berjalan lancar karena 
pemberian gaji yang kurang efektif yang dilakukan oleh perusahaan akan 
menyebabkan aktifitas karyawan kurang serius dalam melaksanakan tugas-
tugasnya sehingga akan menghambat kegiatan perusahaan. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan kerja praktik dan 
menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “ Tinjauan Prosedur Pelaksanaan 
Gaji pada PT. PLN. (Persero) Distribusi Jabar dan Banten”. Adapun yang menjadi 
objek laporan tugas akhir ini Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Gaji Pada PT. PLN. 
(Persero) yang bergerak dalam bidang jasa. 
 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis. 
Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek 
penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menjelaskan data yang diperoleh 
untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada. 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan gaji 
pada PT. PLN (Persero) cukup memadai, prosedur yang berkaitan dengan 
penggajian PT PLN  terdiri dari prosedur penerimaan  karyawan, prosedur 
kehadiran karyawan dan prosedur pembayaran penggajian. Bagian yang terlibat 
dalam pembuatan perhitungan gaji yaitu Bagian SDM, Bagian Keuangan, Bagian 
Akuntansi. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penggajian PT. PLN  
yaitu: Data Pegawai, Rincian  Penghasilan, Bukti Kas Keluar, Bukti Transfer dan 
Rekapitulasi Gaji, tetapi terdapat kekurangan dimana proses penghitungan 
penggajian hanya dilakukan oleh satu orang dalam bagian SDM. 
 Pelaporan merupakan proses penggajian akhir berbentuk laporan dengan 
melampirkan bukti transfer dari bank kepada karyawan, rincian pembayaran gaji 
yang dibuat oleh bagian SDM. Semua laporan tersebut disimpan oleh bagian 
keuangan dan dibuat arsip untuk masing-masing bagian. 

Berdasarkan kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) dalam prosedur 
gaji, penulis menyarankan agar dalam perhitungan penggajian di Bagian SDM, 
sebaiknya perhitungan penggajian dilakukan oleh dua orang atau lebih agar dapat 
membagi pekerjaan dan saling mengkoreksi untuk mencegah kesalahan dalam 
perhitungan gaji. 

 


