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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian yang penting dari seluruh 

informasi yang diperlukan bagi  suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan 

operasional. Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi akan membantu pemimpin 

perusahaan dalam mengadakan pengawasan atas tugas dan wewenang yang di 

delegasikan kepada bawahannya dan membantu manajemen memperoleh informasi 

mengenai aktivitas perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi 

Informasi merupakan hal yang vital dalam suatu perusahaan yang merupakan 

kunci utama dari terlaksananya segala aktivitas dan informasi yang baik akan sangat 

membantu dalam pengambilan keputusan. 

 

Sistem informasi menurut Wilkinson  adalah sebagai berikut : 

“Suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya (manusia, komputer) 

dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran 

(informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.”1 

  

Informasi menurut Cushing (1994;13), diartikan sebagai berikut : 

 “Information is organaized, meaningful, and useful data.” 

  

Jadi informasi merupakan produk dari serangkaian input yang diolah secara 

sistematis dan terorganisir dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 

                                                 
1 Wilkinson, Joseph W, 1993, dialihbahasakan oleh Marimus Sinaga, Sistem Informasi, edisi kedua, 
Jakarta : Erlangga 
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Suatu informasi yang memadai adalah informasi yang dapat memenuhi sasaran serta 

beberapa persyaratan atau kualitas tertentu. Informasi akan bermanfaat bila dipenuhi 

ketujuh kriteria berikut: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya 

banding, lengkap.  

 Secara ringkas pengertian masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai 

beriut: 

1) Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan bila dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemakai 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau 

masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

2) Dapat dimengerti 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai dan diharapkan dapat 

mengetahui mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi 

keuangan, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan. 

3) Daya uji 

Oleh karena adanya unsur subjektivitas dalam pengukuran, maka hasil 

pengukuran tersebut tidak akan sepenuhnya objektif. Untuk meningkatkan 

manfaatnya,informasi harus dapat di uji kebenarannya oleh para pemeriksa 

yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. 

4) Netral 

Pengertian netral adalah tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi 

yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara hal tersebut akan 

merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlawanan. 
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5) Tepat waktu 

Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan tersebut. 

 

6) Daya banding 

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna bila dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, 

atau kalau keadaan memungkinkan dengan membedakan laporan keuangan 

perusahaan lain jenis pada periode yang sama. 

7) Lengkap 

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan 

yang dapat memenuhi enam kriteria di atas, dapat juga diartikan sebagai 

pemenuhan standar pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting dan 

juga menyajikan fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan 

menyesatkan pembaca. 

 

2.1.2 Fungsi Dari Suatu Sistem Informasi 

Menurut Wilkinson (1993;10-12) ada lima fungsi dari suatu informasi, yaitu: 

“a) Pengumpulan data (Data Colecction) 
  b) Pengolahan data  (Data Processing) 
  c) Manajemen data (Data Management) 
  d) Pengendalian Dan pengamanan data (Data Control and Security) 
  e) Pengadaan informasi (Information Generation).”2 
 

 Masing-masing fungsi tersebut terdiri dari serangkaian atau tahap-tahap 

kegiatan yang lazimnya disebut sebagai siklus pengolahan data yang akan mengubah 

data dari berbagai sumber menjadi informasi yang berguna. 

                                                 
2 Wilkinson, Joseph W, 1993, dialihbahasakan oleh Agus Maulana, Sistem Akuntansi dan Informasi, 
edisi kelima, Jakarta, Penerbit : Binarupa Aksara 
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 Secara ringkas keterangan-keterangan mengenai lima fungsi informasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pengumpulan data 

Ada beberapa tahap kegiatan dalam pengumpulan data, mulai dari data masuk 

ke dalam suatu sistem, kemudian data tersebut dicatat dalam formulir-formulir 

yang akan menjadi dokumen perusahaan.Terlebih dahulu data tersebut harus 

diperiksa validitasnya untuk meyakinkan akurasi dan pengklasifikasiannya 

apakah telah benar. Selanjutnya data tersebut akan mengalami pemrosesan 

lebih lanjut untuk dapat diubah menjadi informasi. 

2) Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul disortir, apabila terdapat data-data kuantitatif maka 

akan dilakukan tahap perhitungan, akurasi penjumlahan, pengurangan, 

pembagian dan perkalian secara benar. 

3) Manajemen data 

Tiga kegiatan utama dalam manajemen data adalah: 

a. Penyimpanan (Storing) 

b. Pemutahiran (Updating) 

c. Pengambilan Ulang (Retrieving) 

- Penyimpanan 

adalah menempatkan data ke dalam suatu media yang disebut file atau     

database. 

 - Pemutahiran 

   adalah penyusunan data yang ada dengan kejadian-kejadian, operasi-operasi        

dan keputusan-keputusan yang baru diambil. 

- Pengambilan Ulang 

adalah mengukur dan menelusuri data. Data yang diukur akan diproses lebih 

lanjut atau akan diubah menjadi informasi yang berguna. 
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4) Pengendalian dan pengamanan data 

Data yang diproses mungkin saja mengandung kesalahan. Data juga dapat 

hilang atau dicuri selama pemrosesan, catatan-catatan juga dapat dipalsukan 

selama pemrosesan. Jadi fungsi utama dari sistem informasi adalah untuk 

meyakinkan akurasi data. 

5) Pengadaan informasi 

Fungsi utama dari sistem informasi adalah menyajikan informasi kepada para 

pemakai yang meliputi kegiatan reporting yaitu pelaporan dari data yang telah 

diproses. Seringkali penyajian suatu laporan memerlukan analisis dan 

interpretasi dari data-data utama. 

 

2.1.3 Karakteristik Sistem Informasi 

Pada umumnya sistem informasi mempunyai karakteristik yang tidak jauh 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh Wilkinson (2000;4-6): 

“This every information systems grows or envolves overtime,sustains a 
network of information flows. Perform necessary data related task, provide 
information for various purposes and employs or variety of resources.” 
 

Untuk lebih jelasnya uraian dari masing-masing karakteristik tersebut adalah: 

1) Evolusi (Evolution Over Time) 

Sistem informasi akan mengalami perubahan-perubahan yang berarti selama 

operasi perusahaan. Perubahan-perubahan tersebut akan memungkinkan bagi 

sistem informasi untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam perusahan itu sendiri. 

2) Jaringan Komunikasi (Communication Network) 

Suatu sistem informasi menyerupai suatu jaringan komunikasi. Sistem 

informasi akan memungkinkan suatu informasi menjangkau ke semua bagian 

yang ada dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan. 

3) Konversi Data (Data Convertion Stages) 
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Suatu sistem informasi akan mengkonversikan input menjadi output. Ada tiga 

tahap kegiatan dalam konversi : 

(1) tahap pemasukan data (input stage); 

(2) tahap pengolahan data (processing stage); 

(3) tahap keluaran data (output stage) 

 

2.1.4 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah suatu seri pencatatan, pengelompokkan dan pengikthisaran 

menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang akibat transaksi dan 

kejadian yang sedikit-sedikitnya bersifat finansial, dan kemudian menafsirkan 

hasilnya. Dengan demikian akuntansi berfungsi untuk: mencatat transaksi, 

menganalisis dan menggolongkan sesuai dengan sifatnya, mengambil keputusan 

berdasarkan laporan keuangan. 

 

2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi akuntansi, lebih 

dahulu mengetahui mengenai pengertian sistem akuntansi yang menjadi landasan 

bagi pengertian sistem informasi akuntansi. 

Pengertian Sistem Akuntansi 

 Pengertian sistem akuntansi menurut beberapa penulis sebagai berikut: 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;319.5) sebagai berikut: 

 “Sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk 
mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat 
dan melaporkan transaksi satuan usaha dan untuk menyelenggarakan 
pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan 
transaksi tersebut.” 

 
Menurut Mulyadi (1993;3) sebagai berikut: 

 “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 
yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 
perusahaan.” 
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Jadi dari definisi tersebut dapat diketahui atau dirangkumkan bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, 

mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut beberapa penulis sebagai 

berikut: 

Menurut James R. Davis (1994;4) sebagai berikut: 

 “Accounting information system encompass proceses and procedures by 
which an organization’s financial information is received, 
registered,recorded, handled, processed, stored, reported and ultimately 
disposed of accountans have been historically conditioned to visualized a 
transaction processing model.” 

 
Menurut Joseph W. Wilkinson (2000;7) sebagai berikut: 

 “Accounting information system is unified structure within an entity, such as a 

business firm, that employs physical resources and other components to 

transform economic data into accounting information.” 

 
Menurut Moscove  sebagai berikut: 

 “Sistem informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 
mengumpulkan, mengklarifikasi, mengolah menganalisis dan 
mengkomunikasikan informasi finansial pengambilan keputusan yang relevan 
kepada pihak luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor dan kreditor) dan 
pihak intern (terutama manajemen).”3 

 
 Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi 

meliputi proses, prosedur dan komponen organisasi yang mengumpulkan, 

                                                 
3 Baridwan, Zaki, (1994), Sistem Informasi Akuntansi, edisi kedua, Yogyakarta : Badan penerbit 
Fakultas Ekonomi 
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mengklarifikasi, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi 

finansial, dimana sumber daya fisik dan komponen lainnya untuk 

mengtransformasikan data ekonomi menjadi informasi akuntansi. 

 

2.1.6 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Setiap organisasi sebaiknya mempunyai faktor kunci keberhasilan yang harus 

di identifikasikan untuk memberikan arah dalam perencanaan sistem. Identifikasi 

faktor kunci keberhasilan memungkinkan sistem itu memfokuskan pada elemen 

sistem informasi akuntansi yang paling vital untuk kesuksesan organisasi. 

Zaki Baridwan mengungkapkan dalam buku “Sistem Informasi Akuntansi” 

(1994;174) mengenai tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi sebagai berikut: 

“1) Informasi yang dihasilkan harus dapat tepat pada waktunya, dalam bentuk 
yang mudah dipahami, relevan dengan keputusan yang diambil dan dapat 
dipercaya,artinya informasinya di teliti dan tidak mengandung kesalahan-
kesalahan. 

        2) Biaya untuk melaksanakan sistem itu harus dibuat seminimal mungkin, 
tanpa mengorbankan manfaat sistem dalam menghasilkan informasi dan 
dalam mengawasi harta milik perusahaan. Berbagai macam unsur biaya 
yang perlu direncanakan adalah meliputi mesin yang dipakai, laporan yang 
dihasilkan, karyawan yang melaksanakan pekerjaan dan lain-lain. 

  3) Sistem informasi yang direncanakan harus fleksibel, dalam arti sistem 
informasi itu harus dapat menampung perubahan dalam kebutuhan 
informasi tanpa perlu mengadakan perubahan besar. 

  4) Sistem informasi harus sederhana, dalam arti mudah dipahami oleh 
pelaksana dan juga mudah dilaksanakan tanpa menimbulkan kesulitan-
kesulitan yang tidak perlu. 

  5) Dapat melayani kebutuhan langganan perusahaan, karena sistem informasi 
itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan intern perusahaan tetapi juga 
kebutuhan ekstern, maka struktur dari sistem informasi harus 
mempertimbangkan kedua macam kebutuhan ini.” 

 

Menurut James R. Davis (1994;5) tujuan sistem informasi akuntansi adalah: 

Objectives of Accounting Information System: 

 “Accounting products, financial statements, are prepared for two separate 
use groups, with different interest, needs, and points of views. One group is 
external to the corporate body in an operational sense and is concerned 
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principally with the financial strength and performance of the business. The 
other group, internal managament, focus primarily on 1) organizational 
planning through the use of budgets and 2) data refined for use in control and 
decision making. Thus we may expect to observe information for general use 
and tailored to communicate specifically with outsiders. These are often 
called financial uniqly serve managament’s needs to 1) control operations 
and make responsibility assignments and 2) effectively plan the organization’s 
financial activities through operation budgets.” 

 
 
 Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa tujuan sistem informasi 

akuntansi adalah: 

1) Menghasilkan informasi yang tepat waktu, dapat dipahami, relevan dan 

dapat dipercaya. 

2) Untuk meminimalkan biaya dalam menjalankan kegiatan operasi 

perusahaan. 

3) Sistem informasi akuntansi yang dihasilkan harus fleksibel, mudah di 

pahami dan dapat melayani kebutuhan pihak intern dan ekstern. 

4) Digunakan oleh dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda yaitu 

pihak ekstern dan pihak intern. 

5) Untuk memenuhi kebutuhan pamakai informasi maka terdapat sistem 

informasi akuntansi dalam hal ini akuntansi keuangan yang disediakan 

untuk menyajikan informasi keuangan khususnya bagi pihak ekstern. 

6) Untuk menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dugunakan 

untuk melakukan pengendalian atas operasi dan membuat 

pertanggungjawaban dan juga untuk melakukan perencanaan yang efektif 

atas aktivitas keuangan melalui anggaran. 

 

2.2 Pengendalian Internal 

Suatu sistem akuntansi yang baik yang berbentuk manual maupun berbasis 

komputer tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan 

penyelewengan-penyelewengan. Untuk mengatasi hal demikian dibutuhkan suatu 
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sistem pengendalian internal yang dapat mengendalikan berbagai aktivitas dan 

transaksi yang terjadi dalam perusahaan. 

 Melihat pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dalam 

perancangan berbagai sistem akuntansi, maka perlu diuraikan mengenai definisi, 

tujuan dan unsur dari sistem pengendalian internal. 

 

 

2.2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Internal 

Pada Standar Profesional Akuntan Publik (2001;319,2) keluaran yang terbaru, 

dijelaskan mengenai pengendalian intern sebagai berikut: 

 “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil 
lain, entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 
pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, 
(b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku.” 

 

2.2.2 Tujuan Struktur Pengendalian Internal 

 Adapun tujuan dari pengendalian internal menurut Standar Profesional 

Akuntan Publik (2001;319,2)  yang baru adalah sebagai berikut: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Efektivitas Dan efesiensi operasi 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  

Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke  terdapat 7 tujuan yang harus di 

capai: 

“ 1.  Transaksi-transaksi yang dicatat adalah absah (Validity) 
               Untuk menghindari adanya transaksi fiktif atau transaksi yang tidak            

terjadi    dalam catatan akuntansi. 
   2.   Transaksi-transaksi telah diotorisasi (Authorization) 

               Bila terdapat transaksi yang belum diotorisasi dapat menimbulkan 
kecurangan-kecurangan transaksi, bahkan membahayakan aktiva 
perusahaan. 

3.   Transaksi-transaksi telah dicatat (Completeness) 
     Dilakukan untuk menghindari penghilangan transaksi dan catatan. 
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4.   Transaksi telah dinilai (Valuation) 
               Terdapat prosedur-prosedur untuk menghindari kesalahan perhitungan dan 

pencatatan transaksi dalam berbagai tahap proses pencatatan. 
5.   Transaksi –transaksi yang telah diklasifikasikan (Clasification) 
      Pengklasifikasian dapat berupa klasifikasi berdasarkan divisi maupun 

produk dan lain-lain. 
6.  Transaksi-transaksi telah dicatat sesuai waktu (Timing) 

Ketepatan waktu pencatatan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya 
kesalahan dan kegagalan pencatatan. 

7. Transaki-transaksi telah dicatat dalam catatan pembantu dan di ringkas 
dengan benar (Posting an Summarizing).”4 

 
 Jadi dari uraian diatas dapat diketahui bahwa suatu struktur pengendalian 

internal yang efektif adalah struktur pengendalian yang dapat memenuhi ke tujuh 

kriteria di atas. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Struktur Pengendalian Internal 

Untuk mencapai tujuan dari struktur pengendalian internal menurut Ikatan 

Akuntan Indonesia dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Indonesia 

(2001:319,2) dikemukakan sebagai berikut: 

“Untuk kepentingan audit atas laporan keuangan, struktur pengendalian 
internal satuan usaha terdiri dari tiga unsur berikut ini: 
1. Lingkungan Pengendalian 
2. Sistem Akuntansi 
3. Prosedur Pengendalian” 
 

Lingkungan Pengendalian 

 Merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Falsafah manajemen dan gaya operasinya 

b) Struktur organisasi satuan usaha 

c) Berfungsinya dewan komisaris 

                                                 
4 Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke, 1996, dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf, Auditing 
Pendekatan Terpadu, edisi revisi, Jakarta, Penerbit : Salemba  
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d) Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab 

e) Metode pengendalian manajemen dalam membantu dan menindak 

lanjuti kinerja, termasuk audit internal 

f) Berbagai faktor ekstern yang mempengaruhi sikap, kesadaran dan 

praktik satuan usaha seperti pemeliharaan yang dilakukan badan 

legislatif dan lembaga pemerintah. 

 

Sistem Akuntansi 

 Sistem akuntansi terdiri dari metode dan satuan-satuan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasikan, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan 

melaporkan transaksi satuan usaha dan untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban 

aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Sistem akuntansi 

yang efektif mempertimbangkan pembuatan metode dan catatan yang akan: 

1. mengidentifikasikan transaksi dan mencatat semua transaksi yang sah 

2. menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci, sehingga 

memungkinkan pengelompokkan transaksi secara semestinya untuk 

pelaporan keuangan 

3. mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatatan 

nilai keuangan yang layak dalam pelaporan keuangan. 

4. menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan 

transaksi pada periode akuntansi yang semestinya 

5. menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapannya dalam 

laporan keuangan 

 

Prosedur pengendalian 

 Adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan 

pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan 

tercapai. Prosedur pengendalian mempunyai beberapa tujuan dan diterapkan pada 
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berbagai tingkatan organisasi dan pemrosesan data. Prosedur pengendalian dapat juga 

di integrasikan dalam komponen tertentu seperti lingkungan pengendalian dan sistem 

akuntansi. 

 Secara umum, prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam 

prosedur yang bersangkutan dengan: 

1. Otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan. 

2. Pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkinkan 

seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi 

kekeliruan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. 

Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk memberikan otorisasi transaksi, 

mencatat transaksi dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan di tangan 

karyawan yang berbeda. 

3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk 

membantu pencatatan secara semestinya sesuai dengan transaksi dan 

peristiwa, misalnya dengan memantau penggunaan dokumen pengiriman 

barang yang bernomor untuk tercetak. 

4. Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan 

dan pencatatan, misalnya penetapan fasilitas yang dilindungi dan 

diotorisasi untuk akses ke program dan arsip data komputer. 

5. Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang 

semestinya atas jumlah yang dicatat, misalnya pengecekan atas pekerjaan 

klerikal, rekonsiliasi, pembandingan aktiva yang ada dengan 

pertanggungjawaban yang tercatat, pengawasan dengan menggunakan 

program komputer, penelaahan oleh manajemen atas laporan yang 

mengikthisarkan rincian akun dan penelaahan atas laporan yang 

dihasilkan oleh komputer. 
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2.3 Gaji 

Dalam suatu perusahaan masalah balas jasa merupakan masalah yang 

mendapat peranan cukup besar dari manajemen. Hal ini disebabkan karena kegiatan 

perusahaan sangat tergantung pada pegawai perusahaan tersebut. Agar terjadi 

keseimbangan antara kebutuhan pegawai dan kebutuhan perusahaan maka diperlukan 

kesatuan tujuan antara perusahaan dengan pegawai. 

 Salah satu cara yang dilakukan bagian personalia untuk meningkatkan 

aktivitas kerja, motivasi dan kepuasan pegawainya adalah dengan memperhatikan 

balas jasa bagi pegawai. Jika masalah balas jasa ini diatur dengan baik, pegawai akan 

mendapat kepuasan sehingga dapat memacu motivasi dalam pencapaian tujuan 

perusahan. Sebaliknya jika pegawai merasa balas jasa yang mereka terima tidak layak 

maka pekerjaan, motivasi dan kepuasan pegawai akan menurun yang pada akhirnya 

dapat menimbulkan keinginan pegawai untuk meninggalkan perusahaan tersebut. 

 

2.3.1 Pengertian Gaji 

Gaji merupakan hal penting bagi pegawai karena meyangkut kepentingannya 

secara langsung terhadap perusahaan yang akan mempengaruhi motivasi dalam 

bekerja. Sedangkan bagi perusahaan, gaji merupakan bagian yang penting dalam 

unsur biaya produksi yang mempunyai jumlah yang material sehingga perlu 

ditekankan agar efisiensi dan efektivitas dapat dicapai. 

Imbalan balas jasa dari suatu perusahaan biasanya merupakan hal yang 

pertama kali di nilai oleh seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan atau berganti 

pekerjaan ke perusahaan lain. Kohler (1997:492) mengemukakan pengertian 

mengenai upah  (wages) adalah sebagai berikut: 

 “The compensation of  workers receiving a fixed sum per piece, hour, day   or 

week for manual labour, skilled or unskilled; or a fixed sum for a certain 

amount of such labour.” 
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 Dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa upah adalah imbalan 

balas jasa yang diterima oleh seseorang yang bekerja dan biasanya dibayar per jam, 

per hari atau per minggu. 

 Sedangkan pengertian gaji (salary) menurut Kohler (1997:448) adalah sebagai 

berikut: 

 “The compensatioan paid periodically for managerial, administrative, 

profesional and similar service.” 

 
 Jadi gaji dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang dibayarkan secara berkala 

(periodik) kepada manajer, tenaga administrasi dan tenaga profesional serta 

pemberian jasa yang sejenis. 

 

2.3.2 Sistem Informasi Akuntansi Gaji 

Adapun sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat dalam pengelolaan gaji 

dan upah menurut  La Midjan dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi 

Akuntansi I (2001:262), terdiri dari tiga bagian yaitu: 

 “1. Sistem dan prosedur penempatan karyawan (Employment Procedures) 

             2. Sistem dan prosedur pencatatan waktu (Timekeeping Procedures) 

             3. Sistem dan prosedur penggajian  (Payroll Procedures).” 

 

2.3.2.1 Sistem Dan Prosedur Penempatan Karyawan (Employment Procedures) 

Sistem dan prosedur penempatan karyawan merupakan kegiatan bagian 

personalia yang terdiri dari kegiatan: 

1) Pencarian karyawan (Recruiting) 

Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk di dalamnya 

adalah tugas-tugas untuk: 

(a) memelihara catatan dan arsip untuk membantu mencari 

karyawan yang diperlukan, karyawan yang sedang 
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diberhentikan sementara dan mengurus penerimaan para 

pelamar untuk pekerjaan; 

(b) memelihara hubungan dengan kantor penempatan pegawai, 

sekolah atau perguruan tinggi atau sumber lain. 

(c) Memasang iklan atau melalui kontak pribadi. 

2) Mengadakan wawancara (Interview) 

Karyawan yang memenuhi persyaratan akan dipanggil, kemudian di 

wawancara untuk meyakinkan kepandaian, pendidikan dan 

pengalaman kerjanya. 

3) Menempatkan karyawan 

Penempatan karyawan dilakukan setelah calon pegawai dinyatakan 

lulus dari berbagai tes yang dijalani, selanjutnya pihak perusahaan 

menyiapkan surat pengangkatan bersangkutan untuk dimasukkan ke 

dalam  daftar gaji. 

 

2.3.2.2 Sistem Dan Prosedur Pencatatan Waktu (Timekeeping Procedures) 

Terdiri dari kegiatan pencatatan waktu, yaitu: 

1) Pencatatan waktu hadir (Attendance Timekeeping) yaitu pencatatan atas waktu 

kehadiran karyawan di kantor sejak masuk sampai dengan pulang yang 

tercantum pada waktu kehadiran (clock Card). 

2) Pencatatan waktu kerja (Shop Timekeeping) adalah pencatatan waktu kerja 

sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap departemen. 

 

Bagian pencatatan waktu mempunyai tujuan: 

1) Memperoleh catatan kehadiran para karyawan sehingga upah hanya 

dibayarkan kepada para karyawan yang benar-benar bekerja di perusahaan. 

2) Untuk menetapkan banyaknya jam kerja lembur dari para karyawan yang 

bekerja lembur dan harus menerima uang kerja lembur. 
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3) Untuk memperoleh bukti yang berhubungan dengan penggajian, perpajakan 

dan lain-lain. 

Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab bagian personalia. 

 

2.3.2.3 Sistem Dan Prosedur Penggajian (Payroll Procedures) 

Fungsi pembuat daftar gaji adalah: 

1) Untuk menghitung gaji yang harus dibayarkan kepada masing-masing 

karyawan yang dengan tahap-tahap berikut: 

a) Mengumpulkan catatan waktu kehadiran masing-masing karyawan; 

b) Mengumpulkan data untuk meghitung gaji; 

c) Menghitung tambahan (Allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah 

gaji yang telah dihitung berdasarkan data yang terkumpul; 

d) Menghitung gaji berdasarkan data terkumpul; 

e) Menghitung potongan-potongan gaji yang telah dihitung. 

2) Untuk mencatat Journal Entry yaitu sesuatu yang berhubungan dengan 

pembayaran gaji serta membuat formulir dan laporan yang ditentukan oleh 

peraturan mengenai berbagai pegawai perusahaan,seperti: 

a) membuat jurnal gaji (check register); 

b) membuat daftar cek pembayaran atau envelope; 

c) membuat struk pembayaran atau daftar earning statement; 

d) membuat earning employee’s earning record; 

e) membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai bagian; 

f) membuat statistik gaji; 

g) ada beberapa statistik yang diperlukan yang berguna bagi perusahaan, 

antara lain untuk karyawan; 

h) menyelenggarakan arsip tentang gaji yang diperlukan yaitu aspek-

aspek hukum dari pembuatan daftar gaji. 
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2.3.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Gaji 

Sistem informasi akuntansi gaji diperlukan terutama apabila pegawai telah 

cukup banyak dan juga apabila sistem penggajian di dalam perusahaan ada beberapa 

macam. Adapun tujuan sisten informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan mutu pengolahan data gaji menjadi informasi yang 

efektif dan efisien 

2) Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal gaji. 

3) Untuk mengurangi biaya pemeliharaan catatan gaji seminimal mungkin. 

 

2.3.4 Struktur Pengendalian Internal Gaji 

Pada dasarnya pengendalian berarti mengadakan tindak lanjut yang segera 

terhadap kondisi yang tidak memuaskan sebelum berkembang menjadi kerugian 

besar. Dalam perusahaan kecil, pemilik atau direktur dapat melakukan pengendalian 

yang segera terhadap perhitungan pembayaran gaji yang telah dibayarkan dan lain-

lain. 

Akan tetapi, dalam perusahaan yang telah besar kontrak perorangan tersebut 

harus di lengkapi dengan laporan-laporan yang menunjukkan kondisi dan prestasi 

pelaksanaan yang sedang berjalan pada saat sekarang.  

Dalam mendesain sistem informasi akuntansi gaji, ada beberapa pengendalian 

internal yang harus di perhatikan yaitu: 

1) Lingkungan pengendalian gaji 

2) Perkiraan risiko yang akan timbul 

3) Kegiatan pengendalian gaji 

4) Informasi dan komunikasi 

5) Tindak lanjut 
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Uraian dari kelima pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut 

Lingkungan Pengendalian Gaji 

 Lingkungan pengendalian gaji terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur 

gaji yang mencerminkan keseluruhan setiap manajer puncak, direktur dan pemilik 

perusahaan terhadap pengendalian gaji. 

 Pentingnya pengendalian gaji bagi perusahaan adalah sebagau berikut: 

1) Nilai etika dan kejujuran 

Nilai etika dan kejujuran dalam perusahaan sangat penting untuk mengurangi 

dan mencegah tindakan penyelewengan dalam pelaksanaan prosedur gaji. 

2) Keinginan untuk maju 

Dalam pelaksanaan operasi perusahaan, keinginan untuk maju yang terdapat 

dalam percakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu 

merupakan hal yang menjadi pertimbangan manajemen. 

3) Dewan direksi atau komite audit 

4) Filosofi manajemen dan gaya operasi 

Biasanya falsafah manajemen dan gaya operasi untuk perusahaan yang satu 

dengan yang lainnya akan berbeda. Hal ini disebabkan perusahaan memiliki 

ciri tersendiri yang akan membedakan dengan perusahaan lain. 

5) Struktur organisasi gaji 

Oleh karena fungsi manajemen adalah dinamsi, maka diperlukan perubahan 

organisasi untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang baru. Dalam 

melakukan perubahan-perubahan ini, informasi yang berhubungan dengan 

potensi karyawan melalui penilaian prestasi, wawancara dan seleksi dapat 

membantu perusahaan dalam merekrut tenaga kerja yang baik untuk 

menunjang kelangsungan dan kemajuan usaha. 

6) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

Banyak faktor yang akan menentukan metode penerimaan tenaga kerja dan 

manajer personalia harus menentukan metode tersebut yabg ditinjau dari segi 
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tujuan dan sasaran jangka panjang. Masalah yang berkaitan dengan metode 

penerimaan tenaga kerja dalam usaha mengendalikan gaji adalah 

‘bagaimanakah prosedur penerimaan tenaga kerja baru?’,’apakah melalui 

relasi, advertensi atau dengan mengadakan mutasi dari cabang yang ada?’ 

7) Kebujakan dan peralihan sumber daya manusia. 

Pekiraan risiko yang akan timbul 

 Dalam sistem informasi gaji harus dapat diciptakan informasi yang mutakhir 

mengenai perkiraan risiko yang akan timbul, bertujuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan mengelola risiko yang berhubungan dengan laporan keuangan yang 

akan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Kegiatan Pengendalian Gaji 

 Kegiatan pengendalian gaji adalah kebijakan dan prosedur gaji yang 

ditetapkan oleh perusahaan atau direktur untuk mencapai tujuannya. 

Kegiatan pengendalian internal gaji terdiri dari: 

1) Tinjauan ulang atas penampilan kerja 

a. Harus terdapat anggaran standar norma kerja dari tarif gaji yang 

memadai; 

b. Secara periodik dan surprise harus dilakukan pengamatan atas 

pembayaran gaji dan upah, pencatatan kehadiran, prestasi dan bila 

perlu diadakan bagian pemeriksaan gaji; 

c. Dilakukan pemeriksaan pada bagian gaji sehingga dapat dihindari 

pembayaran kepada karyawan fiktif maupun jumlah yang kurang di 

bayar. 

2) Pengolahan informasi 

a. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran gaji termasuk 

pengelolaan dokumen dan catatannya; 

b. Sistem pencatatan absensi menggunakan mesin absensi dan dibuat 

daftar absensi bulanan oleh petugas pencatat waktu. 
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3) Pengendalian fisik 

a. Dikembangkan pengawasan pihak ketiga mengenai kebenaran gaji 

yang diterimanya dengan prestasi yang diberikan; 

b. Harus dicek bahwa tunjangan, potongan dan penjumlahan adalah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Pemisahan tugas  

Harus terdapat organisasi internal yang memadai, di mana terdapat pemisahan 

fungsi yang serasi antara: 

a. Fungsi penguasa yang berwenang untuk menyetujui penetapan gaji; 

b. Fungsi pencatatan yang melakukan pencatatan atas absensi dan surat 

keputusan pengangkatan; 

c. Fungsi perhitungan atas gaji, baik gaji kotor maupun gaji bersih; 

d. Fungsi pembayaran gaji 

Informasi dan Komunikasi 

 Sistem informasi akuntansi mempengaruhi kemampuan manajemen dalam 

membuat keputusan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan perusahaan serta 

menyiapkan laporan keuangan yang layak. 

 Informasi ini didapat dari sistem informasi akuntansi, dikomunikasikan 

kepada karyawannya untuk mendapat pertanggungjawaban yang berhubungan dengan 

pengendalian internal gaji. 

Tindak Lanjut 

 Manajemen menindak lanjuti pengendalian berdasarkan pemikiran apakah 

pengendalian internal gaji telah beroperasi secara memadai atau belum dan 

manajemen menyesuaikan pengendalian internal gaji sesuai dengan perubahan yang 

terjadi. 

 Tindak lanjut dilakukan dengan pengawasan yang berkesinambungan 

terhadap kegiatan gaji, termasuk mengambil tindakan yang di perlukan.      
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