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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan (role) yang dikemukakan oleh Komaruddin 

(1994;768), sebagai berikut : 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang 
dalam manajemen. 

              2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
              3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 
              4.Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi      

karakteristik yang ada padanya. 
        5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 

 
Berdasarkan pengertian di atas peranan merupakan bagian dari tugas 

utama yang harus dilakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam 

suatu kelompok, yang mempunyai hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Informasi dalam suatu organisasi dihasilkan oleh suatu sistem. Organisasi 

modern bergantung pada sistem-sistem informasinya agar dapat bersaing. 

Pengertian sistem menurut Azhar Susanto (2003;1) sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang 

bekerjasama untuk mencapai tujuan”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu 

unsur-unsur atau komponen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Komponen-komponen yang dimaksud adalah: orang-orang, mesin-mesin, 

bangunan-bangunan, bagian-bagian yang terkait, yang saling berhubungan satu 

sama lain dalam berbagai cara. 
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2.2.2 Pengertian Informasi 

Pengertian informasi tidak dapat dipisahkan dari pengertian data, 

meskipun demikian ada perbedaan diantara kedua pengertian tersebut. Menurut 

Wilkinson yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana (1995;3) yang 

mengemukakan : 

“Data adalah fakta, angka, bahkan simbol mentah secara bersama-
sama mereka merupakan masukan bagi suatu sistem informasi, 
sebaliknya informasi terdiri dari data yang telah ditransformasikan 
dan  dibuat lebih menilai melalui pemrosesan”. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa data merupakan 

fakta-fakta yang belum diolah dan mempunyai sedikit arti (bila ada) bagi 

penerimanya. Sedangkan informasi adalah data yang diolah dan dioganisasikan 

sehingga memberikan suatu arti yang berguna bagi penerimanya dalam 

mempengaruhi tindakan atau keputusannya. 

Agar suatu informasi dapat diandalkan dan diperoleh manfaatnya secara 

maksimal informasi harus memiliki karakteristik. Adapun karakteristik tersebut  

menurut Krismiaji (2002;15) adalah : 

1. Relevan 

Menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan, 

dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk 

memprediksi, atau menegaskan atau membenarkan ekspektasi semula.   

2. Dapat dipercaya 

Bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan 

kejadian atau aktivitas organisasi. 

3. Lengkap 

Tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para 

pemakai. 

4. Tepat Waktu 

Disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan 

keputusan. Ketepatan waktu penyampaian informasi untuk keperluan 

pengendalian merupakan suatu keharusan.  
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5. Mudah dipahami 

Disajikan dalam format yang mudah dimengerti dan dipahami oleh 

yang menggunakan informasi. 

6.   Dapat diuji kebenarannya 

Memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan 

informasi yang sama secara independen. 

 

2.2.3 Pengertian Akuntansi 

Azhar Susanto (2003;10) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : 

“Akuntansi adalah merupakan suatu proses pencatatan, pengolahan, 
peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi 
keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi lain serta 
penafsiran atas hasilnya”. 
 
Dari definisi di atas akuntasi merupakan suatu seni atas aktivitas jasa dan 

secara tidak langsung bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang 

dianggap bermanfaat untuk bidang tertentu. 

 

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi pada dasarnya adalah sekelompok unsur-unsur 

yang erat hubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Sistem informasi akuntansi menurut Cushing yang dialihbahasakan oleh 

Azhar Susanto (2003;11) adalah sebagai berikut : 

“Merupakan seperangkat sumber manusia dan sumber modal dalam 
organisasi yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan 
dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan 
data”. 
  
Sedangkan Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood 

(2001;1) adalah sebagai berikut : 

“Accounting information system is collection of resources, such as 
people and equipment, designed to transform financial and other data 
into information, this information is communicated to a wide voriety of 
decision makers. Accounting information system perform this 
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transformation weather they are essentially manual system or troughly 
computerized”. 
Sedangkan menurut Romney dkk (1997;2) mengemukakan pengertian 

sistem infomasi akuntansi sebagai berikut : 

“An accounting system is a processes data and transactions to provide 

user with the information they need to plan, control and operate their 

business”. 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu sistem 

informasi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang terdiri dari 

koordinasi manusia, alat atau metode berinteraksi dalam suatu wadah organisasi 

yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan yang 

terstruktur. 

     

2.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dkk (1997;18-19) terdapat 8 unsur dari suatu sistem 

informasi akuntansi, yaitu : 

 “1. Goals or objective 
   2. Input 
   3. Output 
   4. Data storage 
   5. Processor 
   6. Instructions and procedures 
   7. Users 
   8. Controls and security measure”. 
 
Dari unsur-unsur sistem informasi akuntansi di atas yang dikemukakan 

oleh Romney dkk dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Setiap sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu atau lebih 

tujuan yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan 

tujuannya. 

2. Masukan 
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Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem. 

Masukan yang umum dari sistem informasi akuntansi adalah data transaksi 

dan jurnal. 

3. Keluaran 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum 

dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan laporan-laporan 

seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cash flow. 

4. Penyimpanan data 

Data terkadang disimpan oleh sistem informasi akuntansi untuk pemakaian 

berikutnya. Data yang disimpan harus dimuktahirkan secara teratur. 

5. Pengolahan 

Data harus diolah untuk menghasilkan informasi, sebagian perusahaan 

memproses data mereka dengan komputer. 

6. Instruksi dan prosedur 

Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan 

informasi tanpa instruksi dan prosedur yang terperinci. Instruksi dan prosedur 

untuk pemakai, biasanya terdapat pada prosedur manual. 

7. Pengguna 

Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan memakai informasi yang 

dihasilkan disebut pengguna. Dalam perusahaan, pengguna meliputi semua 

orang yang melaksanakan dan orang yang mengatur serta mengendalikan 

sistem. 

8. Pengendalian dan pengukuran keamanan 

Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari akses-

akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran keamanan dibuat dalam 

suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan 

pengoperasian sistem yang tepat. 
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2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam pemenuhan informasi baik untuk kebutuhan informasi internal 

maupun kebutuhan informasi eksternal, maka sistem informasi akuntansi harus 

didesain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. 

Demikian pula suatu sistem informasi akuntansi dalam memenuhi 

fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang berguna terutama dalam hal perencanaan dan pengendalian. 

Sedangkan tujuan utama diadakan sistem informasi akuntansi menurut 

Bodnar (2001;5) adalah sebagai berikut : 

“The purpose of accounting informastion system is provide accounting 

data to voriety of decision makers according to their and entitlement to 

the information”. 

Kutipan di atas menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan 

untuk menyediakan data akuntansi menurut pemberian hak informasinya. 

 Sedangkan menurut Gillespie yang dialihbahasakan oleh Azhar Susanto 

(2001;37) menyatakan tentang tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi.  
2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem 

pengendalian internal. 
3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 
 
Dari kutipan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem 

informasi akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). 

Dengan kata lain sistem informasi harus dengan cepat dan tepat dapat 

memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.  

2. Sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian internal (internal check).  

3. Bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan 

harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan 

sistem akuntansi.   
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2.5 Penggajian 

2.5.1 Pengertian Gaji 

Yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi gaji untuk kebanyakan 

perusahaan yaitu suatu sistem prosedur dan catatan-catatan serta formulir-formulir 

yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus 

dipotong, misal untuk pajak penghasilan pegawai, pinjaman pegawai pada 

perusahaan serta sisa gaji yang benar telah dibayar kepada pegawai. Dalam 

beberapa hal biasanya akuntansi pengajian mengacu pada sistem prosedur dan 

pencatatan yaitu memungkinkan untuk menentukan secara cepat dan akurat, 

tepatnya berapa besar pajak penghasilan yang dipotong dari gaji. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

informasi akuntansi gaji merupakan suatu bentuk subsistem informasi akuntansi di 

dalam suatu perusahaan yang meliputi : 

1. Berapa besar gaji yang harus dibayarkan kepada setiap pegaawai secara tepat 

dan cepat. 

2. Membayar para pegawai secara memuaskan. 

3. Menyelenggarakan catatan yang efesien dan akurat dari semua catatan yang 

menyangkut transaksi gaji. 

4. Menyusun secara akurat semua laporan potongan yang menyangkut 

pembayaran gaji, seperti potongan pinjaman pegawai. 

5. Menyusun secara tepat dan akurat guna menunjang terselenggaranya 

pengendalian internal gaji. 

Pemberian imbalan balas jasa oleh perusahaan kepada karyawan baik 

dalam bentuk gaji, insentif, bonus atau dalam bentuk benefit sebenarnya 

merupakan hal yang rutin dalam arti selalu dihadapi oleh pimpinan perusahaan. 

Namun demikian tidak jarang kita mengamati adanya karyawan yang 

mengeluh, seringnya karyawan yang terlambat hadir, adanya keengganan 

karyawan untuk lembur, adanya kesiap-siagaan dari karyawan untuk memperoleh 

kesempatan yang lebih baik dari perusahaan lain, peningkatan jumlah karyawan 

yang berhenti, terjadinya tuntutan kenaikan gaji atau terjadinya pemogokkan. 

Semua ini merupakan gejala-gejala nyata yang dapat kita lihat, yang disebabkan 
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oleh kurang adanya pemantapan dalam sistem pengendalian pemberian imbalan 

jasa yang sebenarnya merupakan akibat dari berbagai hal yang mungkin timbul 

dari perusahaan itu sendiri. 

Tidak jarang kita melihat adanya pimpinan perusahaan atau pemilik yang 

menganggap karyawan harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, karena di luar 

masih banyak yang membutuhkan pekerjaan. Akibatnya adalah pimpinan 

perusahaan dapat menentukan besarnya imbalan jasa tanpa melihat akibat yang 

dapat timbul dikemudian hari. 

Salah satu yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas kerja, motivasi dan kepuasan pegawainya adalah dengan 

memperhatikan balas jasa bagi para pegawai, jika balas jasa ini diatur dengan 

baik, maka pegawai akan mendapat kepuasan sehingga akan memacu motivasi 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Imbalan jasa dari suatu perusahaan biasanya merupakan suatu faktor yang 

pertama kali dinilai seseorang untuk bekerja pada suatu perusahaan dimana gaji 

dapat dijadikan atau memberikan salah satu acuan atau motivasi bagi pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya dan mendedikasikan pekerjaannya terhadap 

perusahaan. 

Pengertian gaji (salary) menurut Kotler (1997;492) adalah sebagai    

berikut : 

“The compensation paid periodically for managerial, administrative, 

professional, and similar service”. 

Sedangkan Mulyadi (2001;373) mendefinisikan gaji sebagai berikut : 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa-jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang manajer. 

Umumnya gaji diberikan secara tetap perbulan”. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Gaji merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan kepada  perusahaan atau 

jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi ini terdiri kompensasi 

pokok ditambah atau dikurangi dengan berbagai tunjangan atau potongan. 
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2. Gaji (salary) adalah balas jasa yang dibayarkan secara berkala kepada para 

manajer, tenaga administratif, tenaga profesional serta pemberian jasa yang 

sejenis dengan itu. 

 

 Komponen-Komponen Gaji 

Menurut Slamet Saksono (1995;40) gaji mempunyai komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1. Upah pokok 
2. Tunjangan keluarga 
3. Tunjangan anak 
4. Tunjangan kemahalan 
5. Uang makan 
6. Uang transport 
7. Uang servis 
8. Tunjangan kerajinan 
9. Tunjangan pisah keluarga 
10. Tunjangan bahaya 
11. Tunjangan jabatan 
12. Tunjangan variabel 
 

2.6 Pengertian Efektivitas 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kita ketahui bahwa pengendalian 

internal diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mengendalikan dan menilai 

efektivitas atas aktifitas-aktifitas yang ada di dalam suatu perusahaan.  

Adapun arti dari kata efektivitas yang berasal dari kata efektif diartikan 

menurut Hiro Tugiman (1997;115) sebagai berikut : 

“1. Ada efek (akibatnya; pengaruhnya; kesannya); 
 2. Manjur atau mujarab; 

         3. Dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha;tindakan); 
 4. Mulai berlaku (tentang UU; peraturan);” 

 

Jadi suatu aktifitas dapat dikatakan efektif jika ia berhasil guna atau dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2.7 Pengendalian internal 

Dengan berkembangnya suatu perusahaan kecil menjadi suatu perusahaan 

besar, menjadikan kebutuhan akan pengendalian internal semakin meningkat. 

Dalam mengelola perusahaan pengendalian internal sangat penting untuk 

mengatasi penyelewengan yang bersifat administratif maupun fisik. Hal ini 

disebabkan pimpinan sudah tidak mungkin mengawasi langsung seluruh kegiatan 

perusahaan dikarenakan jenjang pengawasan (span of control) telah luas. Suatu 

pengendalian internal menyediakan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.7.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Untuk mengelola perusahaan fungsi pengendalian sangat penting untuk 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan, dikarenakan pengendalian internal 

merupakan suatu pengaturan dan pengarahan pelaksanaan pekerjaan yang 

digunakan sebagai alat manajemen dengan maksud agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Pengertian pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Amin 

Widjaja (2003;3) adalah sebagai berikut: 

“Internal control is broadly defined as a process, effected by entity’s 
board of directors, management, and other personel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objective in the 
following categories : 
1. Effectivenes and effeciency of operations. 
2. Realiability of financial reporting. 
3. Compliance with applicable laws and regulations.” 
 
Pengertian ini bila diterjemahkan secara bebas yaitu bahwa pengendalian 

internal merupakan suatu proses pengimplementasian oleh dewan direksi, 

manajemen dan bawahan langsung untuk menyediakan jaminan yang layak bahwa 

tujuan pengendalian internal dapat tercapai apabila operasi yang efektif dan 

efesien, laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan pada undang-undang 

dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan definisi di atas konsep dasar pengawasan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Pengendalian internal adalah suatu proses, merupakan alat bantu untuk 

mencapai tujuan. 

2. Pengendalian internal dilakukan oleh orang-orang bukan semata-mata manual 

kebijakan dan formulir, akan tetapi orang-orang pada setiap tingkatan 

organisasi. 

3. Pengendalian internal hanya dapat diharapkan untuk memberikan jaminan 

secara wajar bukan jaminan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris 

entitas. 

4. Pengendalian internal diarahkan untuk pencapaian tujuan di dalam satu atau 

lebih kategori (over lapping). 

Sedangkan pengendalian internal menurut Arens dan Loebbecke 
(2003;270) adalah sebagai berikut : 

 
“The system consist of many spesific policies and procedures designed to 
provide management with reasonable assurance that the goal and 
objectives it believes important to the entity will be meet. These policies 
and procedures are often called controls and collectively they comprise 
the entity’s internal control”. 
 
Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengendalian internal terdiri dari aneka kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan untuk memberi keyakinan yang layak bahwa tujuan-tujuan yang 

penting bagi organisasi akan terpenuhi. 

Suatu perusahaan yang mempunyai pengendalian internal yang baik akan 

menghasilkan informasi yang dapat dipercaya sehingga memudahkan majemen 

dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.7.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Arens dan Loebbecke (2003;271) 

yaitu sebagai berikut : 

“1. Effectivenes and effeciency of operations. 

 2. Reliability of financial reporting. 

 3. Compliance with applicable laws and regulations”. 
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Uraian dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan 

Pengendalian dalam organisasi dibutuhkan untuk mendorong efesiensi dan 

efektivitas pemakaian sumber daya yang dimiliki perusahaan termasuk para 

personil, untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan 

pemborosan dalam seluruh aspek usaha guna mengoptimalkan tujuan 

perusahaan. Manajemen harus memiliki informasi yang akurat dalam 

menjalankan usahanya karena berbagai jenis informasi yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan bisnis yang penting 

2. Keterandalan laporan keuangan  

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan kepada 

investor, kreditor dan pihak eksternal lainnya yang membutuhkan. Agar dapat 

menjalankan kegiatan operasinya manajemen memerlukan informasi yang 

akurat. Oleh karena itu dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat 

menyediakan data atau catatan-catatan yang dapat dipercaya dan andal 

sehingga memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang dapat 

diandalkan serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.   

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 

Tujuan pengendalian internal adalah memastikan bahwa segala peraturan dan 

hukum yang telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan 

ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut. 

Ketiga tujuan pengendalian internal merupakan suatu output dari suatu 

pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu agar tujuan 

pengendalian tercapai perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur 

pengendalian internal. 

 Sedangkan menurut Azhar Susanto (2001;58), bahwa tujuan utama dari 

sistem pengendalian internal adalah: 

 “1. Mengamankan harta perusahaan 
  2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan 

   3. Meningkatkan efisiensi opersi perusahaan 
  4. Ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yan telah digariskan                  

pimpinan perusahaan”. 
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Uraian dari tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan   

merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan 

lain-lain, baik secara fisik maupun secara administratif. 

2.  Informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi atau sistem akuntansi dalam 

bentuk laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi keuangan dan 

laporan manajemen yang berisi informasi akuntansi manajemen harus dapat 

dipercaya, tidak menyesatkan dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Dengan digunakannya berbagai metode dan prosedur pengendalian biaya 

melalui penyusunan budget (anggaran), biaya standar, budget dan biaya 

standar tersebut akan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya 

dengan tujuan akhir menciptakan efisiensi. 

4.  Kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan, juga 

merupakan alat pengendalian yang penting di dalam perusahaan yang harus 

ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan.     

  

2.7.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Pengendalian internal perusahaan mencakup 5 kategori dasar kebijakan 

dan prosedur yang dirancang serta diimplementasikan pimpinan perusahaan atau 

direktur guna memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya 

akan tercapai. 

Unsur-unsur pengendalian internal menurut Arens dan Loebbecke 

(2003;274) adalah sebagai berikut : 

“1. The control enviroment 
  2. Risk assesment 
  3. Control activities 
  4. Information and communication 
  5. Monitoring”. 

 

Uraian dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Pengendalian lingkungan 

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen 

mengenai pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri 
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dari berbagai faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan 

prosedur pengendalian secara terperinci. Faktor-faktor ini oleh AICPA 

diuraikan menjadi tujuh faktor yaitu : 

a. Nilai integritas dan etika  

Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan 

perilaku perusahaan serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan 

dan dijalankan. Dalam praktek hal ini merupakan tindakan manajemen 

untuk menghilangkan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak 

jujur, melanggar hukum atau tidak etis serta tindakan mengkomunikasikan 

standar etika dan perilaku ini kepada pegawai melalui pernyataan 

kebijakan dan aturan pelaksanaan melalui contoh aktivitas-aktivitas. 

b. Keinginan untuk maju  

Keinginan untuk maju termasuk mempertimbangkan manajemen akan 

kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan 

bagaimana tingkat kecakapannya diterjemahkan dalam keahlian dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

c. Dewan direksi atau komite audit  

Kesadaran pengendalian suatu perusahaan dipengaruhi oleh dewan direksi 

atau komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk 

mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian 

internal dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah 

ditetapkan. Agar menjadi efektif, komite audit harus memelihara 

komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan audit internal 

maupun audit eksternal.  

d. Filosofi manajemen dan gaya operasi  

Melalui kebijakan dan aktivitasnya manajemen memberitahukan informasi 

yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya pemahaman mengenai 

falsafah dan gaya operasi sehingga auditor dapat merasakan sikap 

manajemen terhadap pengendalian. Falsafah adalah seperangkat keyakinan 

dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan.  
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e. Struktur organisasi  

Struktur organisasi mencerminkan pembagian wewenang dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian 

wewenang yang jelas organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai 

sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organsasi dan struktur 

organisasi merupakan suatu usaha membatasi garis tanggung jawab dan 

wewenang yang ada. 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab  

Pembagian wewenang yang jelas menunjang organisasi dalam 

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan 

organisasi dan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya 

organisasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu diperlukan metode 

komunikasi formal dan informal dalam mengkomunikasikan wewenang 

dan tanggung  jawab masing-masing bagian. 

g. Kebijakan dan pelatihan SDM  

Aspek penting dalam pengendalian adalah pegawai yang kompeten dan 

dipercaya, oleh karena itu dalam menyediakan pengendalian yang efektif, 

prosedur perekrutan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, 

penggantian, dan tindakan perbaikan merupakan bagian yang penting dari 

bagian pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mencerminkan 

sikap dan tindakan para pemilik manajer entitas mengenai pentingnya 

pengendalian internal entitas.  

2. Penilaian risiko 

Penetapan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis 

dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko dapat 

timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut : 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan 

perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara 

signifikan. 
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b. Karyawan baru  

Karyawan baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang 

berbeda atas pengendalian internal yang sedang diterapkan dalam 

perusahaan. 

c. Sistem informasi baru  

Perubahan pesat dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang 

berhubungan dengan pengendalian internal. 

d. Pertumbuhan yang pesat  

Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko akibat 

pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai. 

e. Teknologi baru  

Teknologi baru yang diterapkan pada sistem informasi dapat merubah 

risiko yang sebelumnya telah dtetapkan terjadi pada pengendalian internal. 

3. Pengendalian aktivitas  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa kebijakan yang dibuat oleh manejemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan  untuk mengurangi risiko dalam 

tujuan pencapaian entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam 

tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi kegiatan 

pengendalian dapat dikategorikan kedalam kebijakan dan prosedur sebagai 

berikut : 

a. Kajian ulang atas prestasi  

Kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan mengadakan perbandingan 

antara penampilan kerja aktual dengan anggaran peramalan dan periode 

penampilan kerja sebelumnya serta analisis-analis yang telah dilakukan 

dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan. 

b. Pengolahan informasi  

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi kegiatan sistem informasi 

terdiri dari : 
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1) Pengendalian umum  

Pada umumnya merupakan pengendalian terhadap pusat operasi data 

dan pemeliharaan sistem software, akses keamanan serta 

pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. 

2) Pengendalian aplikasi 

Dilakukan terhadap penggolongan aplikasi individu pengendalian 

informasi menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, 

telah diotorisasi dengan benar dan telah diolah secara akurat dan 

lengkap. 

c. Pengendalian fisik  

Kegiatan pengendalian ini dilakukan terhadap pengendalian fisik atas 

asset, yaitu untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan 

pengendalian dengan perhitungan fisik dan menghindari pencurian asset, 

sehingga dapat mendukung pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit. 

d. Pemisahan tugas  

Tujuan utama dari pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasisan 

transaksi, pencatatan dan pemeliharaan asset. 

4. Informasi dan komunikasi 

Suatu informasi akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, mengolongkan, 

menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas serta 

menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. 

Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dalam entitas fokus utama kebijakan 

dan prosedur pengendalian yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 

adalah bahwa pengendalian dilaksanakan untuk mencegah salah gaji dalam 

asersi manajemen di laporan keuangan. 

Komunikasi merupakan proses pemohonan peranan individual dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal laporan 

keuangan. Hal ini termasuk tingkat pemahaman seorang karyawan atas 

aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan karyawan lainnya dan arti 

dari pengecualian pelaporan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam 
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perusahaan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan pedoman kebijakan, 

pedoman akuntansi, pelaporan keuangan dan memorandum komunikasi dapat 

juga secara lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen. 

5. Pemantauan 

Pemantauan oleh proses penilaian kualitas kerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya 

melakukan pekerjaan tersebut, baik pada waktu yang tepat untuk menentukan. 

Pokok pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena 

terjadinya perubahan keadaan. 

 

2.8 Pengendalian Internal Atas Penggajian 

 Pada umumnya gaji merupakan salah satu bagian terbesar dari seluruh 

biaya operasi perusahaan, selain itu gaji juga merupakan bidang dimana kadang-

kadang sejumlah besar perusahaan besar diboroskan karena efisiensi atau dicuri 

melalui kecurangan-kecurangan untuk mengatasi masalah tadi dibutuhkan adanya 

pengendalian internal gaji yang memadai. 

 

2.8.1 Unsur-Unsur Pengendalian Internal Atas Penggajian 

Pada umumnya pengendalian internal gaji meliputi unsur-unsur 

pengendalian internal gaji dalam sistem akuntansi penggajian tentang tujuan yang 

ingin dicapai perusahaan. Unsur-unsur pengendalian internal penggajian menurut 

Mulyadi (2001;386) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi 
keuangan. 

2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. 
3. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan 

upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai 
karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. 

4. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan 
pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga 
harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. 

5. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak 
penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji 
dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 

6. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatat waktu. 
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7. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen 
karyawan yang bersangkutan. 

8. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 
9. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus 

diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 
10. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi 

dengan daftar gaji dan upah karyawan. 
11. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja d iverifikasi 

ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. 
12. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam  kerja 

sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi 
biaya tenaga kerja langsung. 

13. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu 
harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. 

14. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan 
ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum 
dilakukan pembayaran. 

15. Penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan 
catatan penghasilan karyawan. 

16. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat 
daftar gaji dan upah.   

 
2.8.2 Tujuan Pengendalian Internal Atas Pengajian 

 Tujuan pengendalian internal gaji adalah agar gaji dapat ditetapkan 

dibayarkan kepada pegawai secara tepat dan benar, serta dilain pihak untuk 

menyajikan informasi atau data yang tepat, cepat, dan akurat untuk disampaikan 

kepada manajemen. Adapun tujuan pengndalian internal gaji menurut Arens dan 

Loebbecke (2000;564) adalah sebagai berikut : 

“1. Recorded payroll payments for work actually performend by now 
fictious employees (existence). 

 2.  Existing payroll transactions are recorded (compliteness). 
 3. Recorded payroll transaction are for the amount time actually 

worked and the proper pay rate; with holdings are property 
calculated (Accurate). 

 4. Payroll transactions are properly classified (clasification). 
 5. Payroll transaction and recorded on the correct dates (timing). 
 6. Payroll transaction are properly incloded in the payroll master file 

and are properly summarized (posting and summarization)”. 
 
Dari kutipan di atas diuraikan tentang pembayaran gaji sebagai berikut : 

1. Eksistensi atau keberadaan, setiap transaksi penggajian yang ada telah dicatat 

adalah untuk pekerjaan yang secara aktual dilakukan oleh karyawan fiktif. 
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2. Kelengkapan, setiap transaksi penggajian yang ada telah dicatat. 

3. Akurasi, transaksi penggajian yang dicatat oleh jumlah waktu jam aktual dan 

tingkatan gaji yang semestinya, pemotongan dihitung dengan semestinya. 

4. Klasifikasi, transaksi penggajian diklasifikasi dengan memadai. 

5. Tepat waktu, transaksi penggajian yang dicatat tepat waktu. 

6. Posting dan pengikhtisaran, transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas 

induk penggajian dengan semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya. 

Sedangkan menurut Wilkinson yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana 

dan Herman Wibowo tujuan pengendalian internal penggajian (1995;196) adalah 

sebagai berikut : 

“Memastikan bahwa status, tarif pembayaran atau gaji dan 
pengurangan bayaran karyawan telah diotorisasi dan juga 
pembayaran dilakukan untuk jasa-jasa yang benar-benar diberikan 
dan bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan karyawan dicatat, 
diklasifikasikan, didistribusikan dan dilaporkan dengan tepat”. 
 
Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal gaji di atas, maka 

diharapkan pembayaran gaji yang dilaksanakan dengan baik tanpa ada kesalahan 

atau kecurangan. 

 

2.9 Efektivitas Pengendalian Internal Atas Penggajian 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2001;111) pengertian efektivitas 

adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is defermined by the relationship between input and 

output”. 

Pengertian efektivitas di atas dapat juga dipahami sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat dikaitkan bahwa semakin 

besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai sasaran tersebut, maka 

dapat dikatakan semakin efektif pada unit tersebut. 

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2003;738 ) yaitu 

sebagai berikut : 

“Effectiviness refers to the accomplishment of objective where as 

efficiency refes to resourdes used to achieve the objectives”. 



 
Bab II Tinjauan Pustaka                                                                                                 
__________________________________________________________________ 
 

10 

Dari kedua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas Penggajian 

merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan 

sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan 

organisai. Suatu unit dikatakan efektif apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan 

semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. 

Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu 

organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan 

hasil operasi perusahaan. 

 

2.10 Peranan Sistem Informasi Akuntansi Gaji Dalam Menunjang 

Efektivitas  Pengendalian Internal Atas Penggajian. 

Tujuan pengandalian internal atas penggajian adalah untuk menetapkan 

jumlah yang benar atas gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan dan untuk 

memperoleh keyakinan menerimanya, selain itu juga mencegah pembayaran gaji 

kepada keryawan fiktif. Sistem informasi akuntansi gaji merupakan sistem dan 

prosedur untuk menetapkan berapa gaji karyawan, berapa yang harus dipotong 

dan berapa sisa gaji yang benar-benar harus dibayarkan kepada karyawan. 

Untuk mencapai pengendalian internal gaji, maka sistem informasi gaji 

mempunyai peranan yang sangat penting dimana sistem informasi akuntansi 

berperan dalam menyediakan sumber daya manusia, data dan informasi yang 

memadai dan berguna dalam pengendalian internal. Dan berperannya sistem 

informasi akuntansi dalam menyediakan sumber daya manusia, data dan informasi 

akan menunjang efektivitas pengendalian internal atas penggajian.  

Peranan sistem informasi akuntansi gaji menurut krismiaji (2002;402) 

adalah sebagai berikut: 

“Untuk memungkinkannya dilaksanakan aktivitas pengawasan dan 

pengendalian yang memadai guna menjamin bahwa tujuan 

pegendalian internal dapat tercapai”. 
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Sistem informasi akuntansi yang berperan mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Adanya standar dalam pengangkatan karyawan 

2. Adanya dokumentasi prosedur pengangkatan karyawan 

3. Adanya pemisahan tugas 

4. Otomasi pengumpulan data 

5. Rekonsiliasi kartu jam kerja dan tiket waktu kerja 

6. Diselenggarakan rekening khusus gaji 

7. Distribusi cek gaji oleh pihak yang independen 

8. Cek gaji yang bernomor urut tercetak 

9. Rekonsiliasi independen rekening gaji 

10. Adanya pengawasan akses 

11. Adanya prosedur back-up  

Dengan dijalankannya sistem informasi akuntansi yang memadai maka 

akan tercapai tujuan pengendalian internal atas penggajian. Efektivitas 

pengendalian internal akan tercapai apabila tujuan pengendalian internal tercapai. 

Maka dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai akan 

membantu perusahaan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam penggajian 

dan diharapkan akan mengurangi atau menekan masalah yang terjadi sekecil 

mungkin. 

Efektivitas pengendalian internal penggajian akan tercapai dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian internal penggajian. Prinsip 

pengendalian internal pada umumnya yang harus diperhatikan dalam mendukung 

aktivitas penggajian menurut azhar Susanto (2001;259) adalah sebagai berikut:  

1. Adanya organisasi intern yang memadai, dimana terdapat pemisahan fungsi 

yang serasi antara: 

a. Fungsi penguasaan yang berwenang untuk menyetujui penetapan besarnya 

gaji oleh kepala bagian personalia. 

b. Fungsi pencatatan yang melakukan pencatatan atas absen, surat keputusan 

pengangkatan, dan lain-lain oleh bagian pencatatan waktu (time keeping 

departement) dan oleh petugas pencatatan waktu (time keeper). 
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c. Fungsi perhitungan atas gaji oleh bagian akuntansi (payroll accounting 

departement) dan bagian umum (general accounting) baik gaji kotor 

maupun gaji bersih. 

d. Fungsi pembayaran gaji oleh bagian keuangan atau kas. 

2. Harus ditetapkan jumlah pembayaran yang tepat untuk karyawan yang tepat, 

juga harus dihindari adanya pembayaran pada karyawan fiktif. 

3. Harus terdapat standar atau norma kerja yang memadai. 

4. Secara periodik harus dilakukan pengamatan atas pembayaran gaji, pencatatan 

kehadiran dan prestasi. 

5. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran gaji. 

6. Dikembangkan pengawasan pihak ketiga (oleh karyawan sendiri) mengenai 

kebenaran gaji yang diterimanya dengan prestasi yang dihasilkan. 

7. Untuk mengembangkan internal check yang baik. Sistem pencatatan absensi 

menggunakan mesin absensi dan dibuat laporan absensi harian oleh petugas 

pencatat waktu. 

8. Tunjangan dan potongan berikut penjumlahan telah betul dan telah melalui 

pengecekan. 

9. Sedapat mungkin petugas kas meneliti setiap karyawan yang akan mengambil 

gaji di kas, baik mengenai orang maupun tanda tangannya. 

10. Harus di cek bahwa karyawan yang tercantum di dalam daftar gaji tersebut 

memang berhak untuk dicantumkan namanya. 

11. Harus di cek bahwa potongan-potongan yang dilakukan pada gaji adalah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Peranan sistem informasi akuntansi yang akan menunjang efektivitas 

pengendalian atas penggajian akan sangat dibutuhkan oleh pimpinan dalam 

pengambilan keputusan atas penggajian. Hal ini dapat membantu perusahan dalam 

mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dan dapat membantu manajemen 

perusahan dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan efektivitas 

pengendalian internal atas penggajian. 

 


