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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
2.1 Pengertian Peranan 

           Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin (1995;768) adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas manajemen yang harus dilaksanakan seseorang 
dalam manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dalam menyertai sesuatu status. 
3. Bagian atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
4. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab-akibat. 
 

           Dari definisi di atas, dapat diartikan secara keseluruhan bahwa peranan 

adalah bagian dari tugas utama, status, fungsi, karakteristik, dan variable dalam 

hubungan sebab-akibat dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasinya. 

 

2.2 Pengertian dan Fungsi Controller 

Dalam perusahaan atau organisasi yang kecil, manajer atau pemilik dapat 

mengamati dan mengendalikan sendiri semua operasi perusahaannya. Akan tetapi 

dengan berkembangnya organisasi, pemilik perusahaan tidak bisa lagi 

mengendalikan semua aktivitas operasi perusahaannya dengan demikian 

diperlukan cara pengendalian untuk dapat mengelola secara efekif. Dalam hal ini 

pimpinan perusahaan memerlukan bantuan orang lain, diantaranya yaitu seorang 

controller . Seorang controller dapat membantu pimpinan perusahaan dalam hal 

perencanaan, pengendalian, serta pelaporan berbagai kegiatan dalam perusahaan. 

Tugas controller tidak selalu dilaksanakan oleh pejabat dengan sebutan 

controller, tugas ini juga dapat dilakukan oleh kepala Akutansi, Bendahara, 

Manajemen atau yang lainnya. 
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2.2.1 Pengertian Controller 

            Walaupun ruang lingkup dan jabatan ini berbeda-beda dari satu 

perusahaan ke perusahaan lainnya, tetapi terdapat suatu konsep umum. Dalam 

perusahaan pada umumnya, controller dianggap sebagai kepala bagian akutansi 

yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan-catatan formal dari perusahaan. 

Akan tetapi, dengan bertambahnya besar dan rumitnya operasi perusahan, tugas 

controller tidak terbatas dalam pencatatan keuangan saja tetapi diperluas 

mencakup aplikasi manajemen. 

            Menurut Matz dan Usry (1995;8) definisi controller adalah sebagai 

berikut : 

“The controller is the executive manager responsible for accounting 
function. The controller coordinates managements participation in the 
planning and controlling attainment of objective in determining the 
effetiveness of policies and in creating organizational structures and 
process. The controller as also responsible for abserving method of 
planning and control throughout the enterprise and proposing the 
system.” 
 

            Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa controller adalah manager 

eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akutansi. Controller 

mengkoordinasikan keikutsertaan manajemen dalam menentukan keefektifan 

pelaksanaan kebijakan dalam menyusun struktur dan proses organisasi. Controller 

juga bertanggung jawab untuk mengawasi metode perencaan dan pengendalian 

yang digunakan diseluruh bagian perusahaan dan mengusulkan perbaikan-

perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian. 

            Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-tjin Fenix  

Tjendera mendefinisikan controller dalam bukunya yang berjudul Controllership 

(1997;11), sebagai berikut : 

 “Controller  merupakan sebutan atau titel yang dipergunakan untuk 
menunjukkan jabatan kepala departemen akuntansi yang 
bertanggung jawab untuk bidang statistik dan pengendalian 
keuangan.” 
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  Controller harus mengawasi dan menyelenggarakan catatan akutansi dan 

statistik, ia juga diharuskan melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan 

akutansinya serta berusaha memberikan informasi yang dapat membantu para 

manager operasional dalam mencapai tujuan menajemennya dan mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

            Meskipun diberi sebutan controller, kepala bagian akutansi melaporkan 

pengendalian secara langsung kepada perusahaan, karena fungsi ini telah dipikul 

para pemimpin yang bertanggung jawab atas operasi yang dipimpinnya. 

Controller hanya melakukan pengendalian tidak langsung berupa penyajian 

laporan, analisis, rekomendasi, dan nasihat kepada direktur dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

 

2.2.2    Fungsi Controller 

            Dari pengertian di atas, jelas terlihat bahwa controller memegang 

bermacam-macam fungsi didalam perusahaan. Dibawah ini akan diuraikan fungsi-

fungsi dasar controller. 

            Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-tjin Fenix  

Tjendera (1997;12), fungsi-fungsi dasar controller adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 
2. Pengendalian (Controlling) 
3. Pelaporan (Reporting) 
4. Akutansi (Accounting) 
5. Fungsi Dan Tanggung Jawab Utama Lainnya (Other Primary 

Responsibilities)       
        

Fungsi-fungsi dasar controller tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) 

Menerapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegtasi 

sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, menganalisis, merevisi (bila perlu), 

mengkomunikasikan kepada semua tingkat manajemen serta 

menggunakan sistem-sistem dan prosedur-prosedur yang cocok. 
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2. Pengendalian (Controlling) 

Mengembangkan dan merevisi norma-norma (standards) yang 

memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman 

serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam 

menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya 

terhadap norma standar. 

3. Pelaporan (Reporting) 

Menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan 

untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan 

keputusan, mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan 

perusahaan dan tujuan satuan organisasinya, dan menyampaikan 

berkas-berkas laporan eksternal yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan instansi pemerintah, pemegang saham, institusi keuangan, 

para pelanggan dan masyarakat umum. 

4. Akuntansi (Accounting) 

Mendesain, menetapkan, dan memelihara sistem akutansi keuangan 

dan akutansi biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk 

perusahaan secara menyeluruh, perdivisi, perpabrik, dan persatuan, 

untuk dapat mencatat secara wajar semua transaksi keuangan dalam 

pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi yang sehat, 

disertai dengan pengendalian internal yang memadai. 

5. Fungsi Tanggung Jawab Utama Lainnya (Other Primary 

Responsibilities) 

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi, misalnya fungsi perpajakan, 

termasuk saling berhadapan langsung dengan instansi pajak, 

memelihara hubungan yang baik dengan auditor internal dan eksternal, 

mengadakan dan menata program-program asuransi, mengembangkan 

dan memelihara sistem dan prosedur, mengembangkan program 

penyimpanan catatan, mengawasi fungsi kebendaharaan yang telah 

dilimpahkan, membentuk program mengenai hubungan dengan para 
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investor dan dengan masyarakat umum, serta mengarahkan fungsi-

fungsi yang telah dilimpahkan. 

 

Seorang manager tidak dapat mengendalikan apa yang sudah berlaku. 

Manager dapat mempelajari tindakan dimasa lalu untuk menetapkan tempat dan 

sebab terjadinya penyimpangan. Sama halnya dengan perencanaan, disini jenis 

pengendalian yang terbaik adalah melihat kedepan. Hal ini harus diingat oleh 

controller apabila ia berpartisipasi dalam fungsi pengendalian dengan memberikan 

pemikiran yang terus menerus terhadap langkah-langkah yang mungkin perlu 

diambil sebelum dimulai tindakan operasi untuk menjamin adanya pelaksanaan 

yang sesuai dengan norma atau yang diinginkan dan ini dapat dinamakan sebagai 

pengendalian preventif (preventif control). 

 

2.2.3    Kualifikasi Controller 

            Sebagai anggota tim manajemen, controller harus mempunyai pandangan 

dan pengetahuan yang luas tentang perusahaannya dan memiliki kualifikasi 

tertentu agar dapat menjalankan tugasnya seefektif mungkin. 

            Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-tjin Tjendera 

(1997;21), menyatakan bahwa terdapat beberapa kualifikasi controller yang 

efektif antara lain: 

1. Dasar tekhnis yang baik dalam akutansi dan akutansi biaya, 
disertai dengan suatu pengertian dan pengetahuan yang 
menyeluruh mengenai prinsip-prinsip akutansi. 

2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengendalian. 

3. Pemahaman umum mengenai jenis industri perusahaan tergolong 
dan pemahaman terhadap kekuatan social, ekonomi, politik yang 
terlibat. 

4. Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan termasuk 
teknologi, produk, kebijaksanaan, tujuan, sejarah, organisasi, dan 
lingkungannya. 

5. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat 
manajemen dalam suatu pemahaman dasar terhadap masalah 
fungsional lainnya yang berhubungan dengan tekhnik. 

6. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis 
maupun dalam penyajian informasi. 
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7. Kemampuan menggerakan orang-orang untuk mencapai tindakan 
dan hasil yang positif. 

 

2.3       Pengertian Efektivitas 

            Banyak pengertian yang diberikan para ahli mengenai efektivitas. Untuk 

memperjelas pengertian tersebut, penulis akan memberikan pengertian efektivitas 

seperti yang dikemukakan oleh Komaruddin (1995;269) adalah : 

“Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan 

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” 

Definisi efektivitas menurut Aren’s dan Loebeckke (2000;798) sebagai                 

berikut 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to the resource used to achieve these objectives.” 

            Dengan melihat kedua definisi diatas, secara garis besar afektivitas dapat 

dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dalam usaha untuk 

mencapai tujuannya. 

 

2.4      Pengendalian Internal 

            Sejalan dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin kompleks 

pula permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan diantaranya adalah peningkatan 

volume kegiatan dan semakin banyaknya jumlah karyawan. Pimpinan perusahaan 

yang semula dapat mengatasi segala permasalahan perusahaan sendiri, sekarang 

tidak mungkin lagi mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan termasuk 

pekerjaan bawahannya. Dengan demikian pengendalian internal sangat diperlukan 

untuk meminimalkan penyimpangan maupun penyelewengan yang munglin 

terjadi pada perusahaan. Pengendalian internal juga meningkatkan efisiensi, 

mencegah timbulnya kerugian atas aktivitas, mempertinggi tingkat keandalan data 

dalam laporan keuangan, dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang 

telah ditetapkan. 
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2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

            Pengendalian internal merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk 

mengawasi jalannya operasi perusahaan agar operasi perusahaan tersebut berjalan 

dengan lancer, dapat dicegah terjadinya kecurangan, kesalahan, dan pemborosan. 

Dengan demikian, diperlukan suatu pengendalian internal yang baik dan 

memadai. 

            Pengertian pengendalian internal menurut Ikatan  Akutansi Indonesia 

(IAI)  (2001;319.2) sebagai berikut : 

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

             

            Jadi pengendalian adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan 

membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolak ukur dan 

standar yang telah ditetapkan. Pengendalian menyangkut pengambilan tindakan 

yang segera dilakukan sebelum kesalahan atau penyimpangan berkembang 

menjadi kerugian yang lebih besar. 

            Controller akan mengidentifikasikan dan menganalisis penyimpangan 

yang merugikan serta saran-saran perbaikan kepada pihak-pihak yang 

bertanggung jawab. 

 

2.4.2    Komponen Pengendalian Internal 

            Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena adanya saling 

ketergantungan dan saling berhubungan diantara unsur-unsur yang 

membentuknya, demikian pula halnya dengan pengendalian internal. Suatu 

pengendalian intenal yang memadai haruslah terdiri dari unsur-unsur yang 

membentuk sistem tersebut. Ikatan Akutansi Indonesia (IAI)  (2001;319.2,7), 

menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian Internal 
2. Penetapan resiko 
3. Aktivitas Pengendalian 
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4. Informasi Dan Komunikasi 
5. Pemantauan 

 

unsur-unsur pengendalian internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

1.  Lingkungan pengendalian internal 

Menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran 

pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar 

untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan 

disiplin, dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor 

antara lain : 

1) Integritas dan nilai etika 

Termasuk diantaranya adalah tindakan manajemen untuk mengurangi 

perilaku yang mendorong karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak 

jujur, illegal, dan tidak adil. 

2)      Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas 

tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat 

tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan 

pengetahuan. 

3)      Partisipasi dewan komisaris dan komite audit 

Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris 

dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau 

komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan 

anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya 

tindakan dan interaksi dewan atau komite audit tersebut dengan auditor 

internal dan eksternal. 

4)      Falsafah dan gaya operasi manajemen 

Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik 

yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara lain : pendekatan 

manajemen dalam mengambil dan memantau resiko usaha, sikap dan 

tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen 

untuk mencapai anggaran, laba serta sasaran operasi lainnya. 
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5)      Struktur organisasi 

Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka kerja menyeluruh 

bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Suatu struktur 

organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi 

entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi 

manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. 

 6)     Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Hal ini mencakup pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan 

dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskriptif 

tugas karyawan dan kebijakan. 

      7)   Kebijakan dan praktik Sumber Daya Manusai 

Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan penempatan karyawan, 

orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, pemberian kompensasi, 

dan tindakan perbaikan.  

2.   Penetapan Risiko 

Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai 

tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus 

dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan                                  

seperti : 

1.   Perubahan dalam Lingkungan Operasi 

Perubahan dalam lingkungan operasi dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

2.   Personel baru 

Personel baru mungkin memiliki focus yang berbeda atas pemahaman 

terhadap pengendalian internal. 

3. Sistem Informasi Baru 

Perubahan yang cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko 

berkaitan dengan pengendalian internal. 

 4.  Pertumbuhan yang cepat 
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Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan 

terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam 

pengendalian. 

5.   Teknologi Baru 

Pemasangan teknologi baru ke dalam operasi dan sistem informasi dapat 

mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian internal. 

 

3.   Aktivitas Pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan 

telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. 

Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan kedalam kebijakan dan prosedur, 

antara lain : 

1) Pemisahan Tugas Yang Memadai 

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan 

otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan 

aktiva dengan tujuan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam 

posisi baik untuk berbuat kecurangan dan ketidakberesan dan menjalankan 

tugasnya pada keadaan normal. 

2) Review Kinerja 

Aktiva pengendalian mencakup review atas kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan anggaran, peramalan atau kinerja periode 

sebelumnya, serta analisis-analisis yang telah dilakukan dan tindakan 

koreksi yang telah dilaksanakan. 

3) Pengolahan Informasi 

Berbagai tindakan pengendalian dilaksanakan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. 

4) Pengendalian Fisik Atas Aktiva Dan Catatan 

Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva termasuk penjagaan yang 

memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dan perhitungan secara periodik 

dan membandingkan dengan jumlah yang tercantum pada catatn 

pengendalian. Pengendalian fisik bertujuan untuk mencegah pencurian 
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terhadap aktiva sehingga dapat mendukung persiapan pelaporan keuangan 

dan relevansi dengan pelaksanaan audit. 

 

4.   Informasi dan Komunikasi  

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

mencakup sistem akutansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun 

untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan 

untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang yang 

bersangkutan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atau peran dan 

tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian internel atas 

pelaporan keuangan. 

 

5.   Pemantauan 

Proses penetapan kualitas pengendalian internal sepanjang waktu, pemantauan 

mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 

tindakan yang diperlukan. 

 

2.4.3    Tujuan Pengendalian Internal 

            Dalam rangka merancang suatu pengendalian internal yang memadai, 

perlu dipahami terlebih dahulu tujuan pengendalian internal seperti yang telah 

dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2001;319.2), terdiri dari : 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Efektivitas dan efesiansi operasi 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

 

Tujuan pengendalian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang 

memadai bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan 

informasi keuangan yang dapat menunjang keandalan pelaporan keuangan. 

2. Efektivitas dan efesiansi operasi 
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Pengendalian imternal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab 

rangkap, sehingga perlu adanya pemisahan tugas antara berbagai fungsi 

operasi, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan fungsi tidak berarti 

behwa koordinasi tidak ditiadakan. Jadi pengendalian dalam suatu 

organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang 

tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan 

sumber daya yang tidak efisien. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan yang 

memadai bahwa berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen 

untuk mencapai tujuan perusahaan ditaati oleh setiap pegawai.  

 

2.4.4    Keterbatasan Pengendalian Internal 

            Pengendalian internal yang memadai tidak selalu menjamin sepenuhnya 

tujuan perusahaan dapat dicapai karena pengendalian internal mamiliki 

keterbatasan yang dapat melemahkan pengendalian internal tersebut. Kelemahan 

dan keterbatasan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;181) 

dikelompokkan menjadi : 

1.   Kesalahan dalam pertimbangan 
2.   Gangguan 
3.   Kolusi 
4.   Pengabaian oleh manajemen 
5.   Biaya lawan manfaat 
 

Kelemahan dan keterbatasan pengendalian internal tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah paham 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan 

tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu dan 

adanya tekanan lain. 
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2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian internal yang telah ditetapkan dapat terjadi 

karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kelalaian, 

tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara 

atau permanent dalam personel atau dalam system prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Adanya tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. 

Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal dan tidak 

terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh 

pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidah sah, seperti kepentingan pribadi 

manajemen, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. 

            Berdasarkan keterbatasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian internal mempunyai keterbatasan atau kelemahan, baik itu berasal 

dari pihak intern maupun pihak ekstern. 

            Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengendalian internal yang telah 

ada secara fisik harus ditunjang oleh tanggung jawab moral yang tinggi dalam 

pelaksanaannya. 

 

2.4.5 Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal  

 Controller mempunyai andil yang cukup besar dalam pengelolaan 

pengendalian internal gaji, namun dalam pelaksanaannya tetap merupakan 

tanggung jawab pimpinan operasional perusahaan, karena itu agar efektifitas 

dalam pengendalian gaji dapat tercapai, dibutuhkan peranan controller dalam 

penelolaan gaji. Controller yang menetapkan pengendalian internal yang baik dan 
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melaksanakan fungsinya dengan baik akan menunjang efektifitas pengendalian 

internal gaji yang baik. 

 

2.5      Gaji 

            Dalam suatu perusahaan masalah balas jasa merupakan masalah yang 

mendapt perhatian 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 

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 pegewai. Jika masalah balas jasa ini diatur dengan baik, pegawai 

akan mendapat kepuasan sehingga dapat memacu motivasi dalam pencapaian 

tujuan perusahaan sebaliknya jika pegawai merasa balas jasa yang mereka terima 

tidak layak, pekerjaan, motivasi, dan kepuasan pegawai akan menurun yang ada 

akhirnya dapat menimbulkan keinginan untuk meninggalkan perusahaan. 

 

2.5.1 Pengertian Gaji 

            Gaji merupakan hal penting bagi pegawai karena menyangkut 

kepentingannya secara langsung terhadap perusahaan yang akan mempengaruhi 

motivasi dalam bekerja, sedangkan bagi perusahaan gaji merupakan bagian yang 

penting dalam unsure biaya produksi yang mempunyai jumlah yang material 

sehingga perlu ditekankan agar efisiensi dan efektivitasnya tercapai. 

            Imbalan jasa dari suatu perusahaan biasanya merupakan factor pertama 

kali yang dinilai oleh seseorang untuk bekerja disuatu perusahaan, tetap bekerja 

atau berganti pekerjaan ke perusahaan lain. 

            Pengertian gaji (salary) menurut Kohler (1997;448) adalah sebagai 

berikut : 

“The compensation paid periodically for managerial administrative, 

professional and similar service” 
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            Jadi gaji dapat diartikan sebagai imbalan jasa yang dibayarkan secara 

berkala (periodic) kepada manager, tenaga administrasi, dan tenaga profesi serta 

pemberian jasa yang sejenis.   

 

2.5.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

            Sistem akuntansi gaji pada setiap perusahaan harus dapat menetapkan cara 

yang cepat dan tepat untuk menetapkan berapa pendapatan kotor setiap karyawan, 

berapa jumlah bersih yang harus dibayarkan kepada pelanggan. Mulyadi 

(2001;382), mengemukakan bahwa fungsi dalam sistem akuntansi penggajian  

terdiri dari: 

1. Fungsi Kepegawaian 
2. Fungsi Pencatatan Waktu Hadir 
3. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 
4. Fungsi Akuntansi 
5. Fungsi Keuangan 

 

Fungsi dalam sistem akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi 

calon karyawan, memastikan penempatan karyawan baru, membuat surat 

keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan, dan pemberhentian karyawan. 

2. Fungsi Pencatatan Waktu Hadir 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyenggarakan catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik 

mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh 

dilaksanakan oleh fungsi operasi atau olah fungsi pembuatan daftar gaji. 

3. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi 

penghasilan bruto yang menjadi hak karyawan dan berbagai potongan gaji. 

Yang menjadi beban bagi setiap karyawan selama jangka waktu 

pembayaran gaji. Daftar gaji disahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji 
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kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai 

sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan. 

4. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab 

untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan 

pembayaran gaji karyawan (misalnya utang gaji karyawan dan utang 

pajak) 

5. Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran 

gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian 

dimasukan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya 

dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

 

2.5.3 Pengendalian Internal Gaji 

            Prinsip-prinsip pengendalian internal gaji menurut Azhar Susanto     

(2001;259) adalah sebagai berikut: 

1.   Adanya organisasi Intern yang memadai, dimana terdapat pemisahan 
fungsi yang serasi antara lain : 
a.  Fungsi pengawasan yang berwenang untuk menyetujui penetapan            

besarnya gaji oleh kepala bagian personalia. 
b.  Fungsi pencatatan yang melakukan pencatatan atas absensi, surat    

keputusan pengangkatan dan lain-lain dilakukan oleh bagian 
umum atau personalia. 

c.  Fungsi perhitungan atas gaji oleh bagian akuntansi gaji (Payroll 
Accounting Departement) dan bagian umum (General Accounting) 
baik gaji kotor maupun gaji bersih. 

d.  Fungi pembayaran gaji oleh bagian keuangan atau kas (Treasures 
Departement) dan juru bayar (Pay Master) 

2. Harus ditetapkan jumlah pembayaran yang tetap, untuk karyawan 
yang tepat, juga harus dihindari adanya pembayaran pada karyawan 
fiktif maupun jumlah kurang bayar. 

3. Harus terdapat standar atau norma kerja yang memadai dan tarif 
gaji yang memadai. 

4. Secara periodic harus dilakukan pengamatan atau pembayaran gaji, 
pencatatan kehadiran dan prestasi. 

5. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran gaji. 
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6. Dikembangkan pengawasan pihak ketiga (oleh karyawan sendiri) 
mengenai kebenaran gaji yang diterimanya dengan prestasi yang 
diberikan. 

7. Untuk mengembangkan internal cek yang baik, sistem pencatatan 
absensi menggunakan mesin absensi, dan sibuat laporan absensi 
harian oleh petugas pencatat waktu (Time Keeper) 

8. Harus dicek bahwa karyawan yang tercantum didalam gaji tersebut 
memang berhak untuk dilakukan namanya dalam daftar gaji. 

9. Perlu dicek bahwa potongan-potongan yang dilakukan dari gaji 
adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. 

10. Secara periodic apabila dianggap perlu disampaikan laporan kepada 
komisaris dan komite audit. 

 

2.5.4    Tujuan Pengendalian Internal Gaji 

            Tujuan pengendalian internal gaji adalah agar gaji dapat diterapkan dan 

dibayarkan kepada pegawai secara tepat dan benar serta untuk menyajikan 

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

manajemen. 

            Adapun menurut Arens (2003;272) tujuan pengendalian internal gaji 

adalah : 

1. Recorted transaction exist (existence) 
2. existing transactions are recorted (completeness) 
3. Recorted transactions are stated at the correct amounts (accuracy) 
4. Transactions are properly classified (classification) 
5. Transaction are recorted on the correct dates (timing) 
6. Recorted transactions are properly included in the master files and 

correctly summarized (posting and summarization) 
 
Tujuan Pengendalian Internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Transaksi yang tercatat benar-benar ada (eksistensi) strutur pengendalian 

internal tidak boleh memungkinkan dimasukannya transaksi fiktif atau 

transaksi yang ada dalam jurnal atau catatan akutansi yang lain. 

2. Seluruh transaksi yang dicatat (kelengkapan) yaitu prosedur klien harus 

mencegah penghilangan transaksi didalam catatan. 

3. Transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat (klasifikasi) transaksi yang 

dicatat telah disajikan dengan jumlah yang benar. Sistem pengendalian 

internal memadai mencakup prosedur untuk menghindari kekeliruan dalam 



 

 

27 

penghutungan dan pencatatan jumlah transaksi diberbagai tahap dalam 

proses pencatatan. 

4. Pengklasifikasian merupakan kegiatan pengidentifikasian dan pengeturan 

pos-pos yang memiliki karakteristik yang sama kedalam kelompok-

kelompok atau kelas-kelas. 

5. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar (tepat waktu) pencatatn 

transaksi yang dilakukan tepat setelah terjadinya transaksi, sehingga 

mengurangi terjadinya manipulasi. 

6. Transaksi yang tercatat telah dicantumkan dalam berkas induk dan 

diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisarkan) transaksi yang 

telah dicatat dalam jurnal akun diposting kedalam buku besar, kemudian 

agar data itu bisa memiliki nilai, maka data harus diikhtisarkan sehingga 

laporan-laporan yang dihasilkan dari data itu lebih ringkas. 

 

2.5.5 efektivitas pengendalian internal gaji 

 pengertian efektifitas menurut arens dan lobecke (1997: 801) yaitu 

sebagai berikut 

            ”effectiveness refer to the accomplishment of objective where as efficiency 

refer to resources use to achieve those objective.” 

 Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi ,untuk memperoleh dan mendapatkan sumber daya 

yang ada sebaik mungkin didalam usahanya mencapai tujuan organisasi. 

Terciptanya efektivitas pengendalian dapat dilihat dibawah ini : 

1. dapat tersedianya laporan yang handal mengenai penggajian setiap 

periodenya atau setiap data tersebut dibutuhkan 

2. mendorong efektivitas dan efesiensi penggajian karyawan diperusahaan. 

3. dipatuhinya peraturan dan kebijakan mengenai penggajian yang 

dikeluarkannya oleh pihak manajemen perusahaan atau pemerintah. 
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2.6       Kebijakan Penggajian 

            Kebijakan gaji pada setiap perusahaan harus dapat tepat berapa pendapatan 

kotor setiap karyawan, yang terdiri dari buruh atau pegawai, berapa jumlah yang 

harus dikurangi untuk pajak dan potongan lainnya, dan berapa jumlah bersih yang 

harus dibayarkan pada karyawan. 

            Kebijakan penggajian menurut Azhar Susanto (2001;240) adalah sebagai   

berikut : 

1. Prosedur penempatan karyawan (employement procedure) 

2. Prosedur pencatatan waktu (time keeping procedure) 

3. Prosedur penggajian (payroll procedure) 

Kebijakan penggajian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

2.6.1    Prosedur Penempatan Tenaga Kerja 

            Dalam suatu perusahaan yang memiliki bagian personalia akan 

menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengangkat karyawan 

perusahaan. 

            Salah satu kegiatan bagian personalia menetapkan prosedur penempatan 

karyawan, yang terdiri dari kegiatan : 

      1.   Pencarian Karyawan Baru (Recruiting) 

Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk didalamnya adalah 

tugas-     tugas sebagai berikut : 

a. Memelihara catatan-catatan dan arsip untuk membantu mencari 

karyawan yang diperlukan, membantu dalam mencari karyawan 

sedang diberhentikan sementara (laid off) dan mengurus penerimaan 

pelamar pekerjaan. 

b. Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga atau 

employement agencies yang merupakan kantor perantara untuk 

mendapatkan tenaga kerja. 

c. Memasang iklan yaitu dengan jalan memasang iklan untuk mencari 

tenaga kerja. Atau dapat juga dilakukan dengan melalui kontrak 

pribadi. 
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2.   Mengadakan wawancara.  

Cara ini biasanya dilakukan untuk meyakinkan kepandaian, kecakapan, 

pendidikan dan pengalaman kerja dari pelamar. Berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan penerimaan karyawan. 

1. Mencari data-data pribadi dari pelamar. 

2. Menyerahkan dan meminta berbagai formulir yang diperlukan dalam 

rangka penerimaan karyawan. 

3. Mengurus segala sesuatu untuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter. 

4. Menyiapkan suatu pengangkatan karyawan baru untuk dimasukan 

kedalam daftar gaji. 

3.   Mengeluarkan surat pengangkatan. 

Setelah karyawan tersebut bergasil dalam wawancara dan telah memenuhi 

berbagai persyaratan lainnya kemudian diberikan surat pengangkatan dan 

penempatan. 

   4.   Melakukan macam-macam tugas lainnya : 

a. Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan data-data untuk 

pembayaran, potongan pembayaran dan sebagainya. 

b. Menyenggarakan berbagai catatan dan arsip untuk mengalokasikan 

berbagai karyawan. 

c. Menyenggarakan wawancara (Termination Interview) sebelum pegawai 

meninggalkan perusahaan, alasan penyebab ingin keluar. Dengan 

demikian dapat diketahui keluh kesah pegawai yang bersangkutan 

sebagai bahan untuk memperbaiki organisasi atau suasana dalam 

perusahaan. 

d. Membuat daftar cuti karyawan (Vacation Eligibility List), yaitu daftar 

tentang petugas-petugas mana yang sudah matang untuk diberi cuti agar 

dapat dijawab ya atau tidaknya bila ada permintaan cuti. 

e. Menyusun data stasistik karyawan. 
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Prosedur dalam penempatan dan penerimaan karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Tahap 1 

Bagian personalia mendapat permintaan tenaga dalam jumlah tertentu dari 

bagian lain yang memerlukan. Adapun langkah-langkah dalam prosedur 

penerimaan dan penempatan kerjanya adalah sebagai berikut : 

a. Mencari dalam file 

� Dimana karyawan yang ada, mungkin ada yang bisa 

dipromosikan kedalam kedudukan dan pangkat yang sedang 

diminta atau dengan tambahan pendidikan dapat dididik sampai 

pada keahlian yang diminta. 

� Mencari diantara karyawan yang diberhentikan sementara. 

� Mencari karyawan baru diantara para pelamar yang dulunya 

belum diterima dan sekarang baru dibutuhkan. 

� Menghubungi sumber-sumber tenaga kerja atau sekolah-

sekolah, perguruan tinggi, atau sumber tenaga kerja lainnya. 

2. Tahap 2 

Prosedur selanjutnya adalah proses seleksi, dilakukan oleh perusahaan 

sendiri atau biro konsultan. Lamaran-lamaran yang diterima kemudian 

ditest untuk dilihat kemempuan potensi calon, bagi calon karyawan yang 

lulus test kemudian dipanggil untuk mengikuti prosedue selanjutnya. 

3. Tahap 3 

Prosedur selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan diterima atau 

tidaknya karyawan tersebut. Ikut juga dalam tahap ini, bagian yang akan 

memanfaatkan tenaga baru adalah dengan melakukan wawancara. 

4. Tahap 4 

Bagian personalia berdasarkan keputusan tentang diterimanya karyawan 

kemudian dibuat surat keputusan pengangkatan atau surat perjanjian kerja 

rangkap empat dan didistribusikan sebagai berikut : 

� Asli untuk yang bersangkutan. 

� Tembusan kesatu untuk bagian gaji. 

� Tembusan kedua untuk bagian yang memerlukan. 
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� Tembusan ketiga untuk arsip bagian personalia. 

5. Tahap 5 

Jika telah lulus masa percobaan, karyawan baru dapat masuk dalam taraf 

penempatan dini (early placement). Disinipun ada kemungkinan tenaga 

tersebut tidak cocok. Bagian personalia membuat kartu induk karyawan 

untuk karyawan tersebut dan membuat berbagai informasi tentang 

karyawan tersebut. 

6. Tahap 6 

Setelah sekian tahun, baru tenaga tersebut memperolah penempatan tetap 

(permanent placement), dan sudah mulai pada jalur karir diorganisasi 

tersebut. 

 

2.6.2 Prosedur Pencatatan Waktu 

Prosedur pencatatn waktu terdiri dari dua kegiatan pencatatan waktu                    

yaitu : 

1. Pencatatan waktu hadir (attendance time keeping) 

Yaitu pencatatan atas waktu kehadiran karyawan perusahaan sejak 

masuk sampai dengan pulang yang tercantum pada kartu kehadiran 

(clock card). 

2. Pencatatan waktu kerja (shop time keeping, department time keeping, 

job time keeping.) 

Adalah pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan 

atau setiap depatemen. 

Adapun tujuan dari prosedur pencatatan waktu menurut adalah : 

1. Untuk memperoleh suatu alat Internal Check terhadap pencatatan 

waktu kehadiran (attendance time keeping), agar dapat mencegah 

karyawan mencatat absensi tetapi tidak bekerja. 

2. Untuk memperoleh data mengenai produksi dan jenis kerja yang 

diperlukan. Untuk dapat menetapkan jumlah gaji insentif (perangsang), 

untuk perhitungan biaya, juga untuk kepentingan akutansi biaya. 



 

 

32 

Prosedur pencatatan waktu kehadiran dalam perusahaan yang besar,                    

meliputi : 

1. Penyusunan kartu (racking card) 

Dengan menempatkan sekelompok kartu-kartu kosong untuk para 

pekerja diatas rak untuk diisi masing-masing kartu menyebabkan 

nama para pekerja, nomor jam yang dipakai untuk mencap waktu. 

Biasanya penyusunan kartu disertai dengan pengambilan kartu-kartu 

yang sudah selesai dikerjakan untuk masa pembayarannya 

sebelumnya. 

2. Mengawasi kartu-kartu yang dicap (supervising the clock punching) 

Yaitu mengawasi para pekerja pada saat mereka memasukkan kartu 

kedalam mesin mencatat waktu (attendance time) proses ini harus 

diawasi agar “punchingnya” dilakukan sebagaimana mestinya. 

3. Melakukan pemeriksaan (auditing) 

      Petugas pencatat waktu dapat juga melaksanakan fungsi sebagai 

auditor yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeriksaan untuk 

kegiatan lainnya, yaitu : 

1) Petugas pencatat waktu mengawasi apakah kartu jam yang sudah 

ada cap karyawan tersebut memang ada. 

2) Pengawasan tentang tepatnya waktu, biasanya dilakukan 

beberapa menit sesudah pekerjaan dimulai untuk meyakinkan 

bahwa para pekerja sejak awal permulaan memang sudah ada. 

3) Menentukan tarif yang tepat (proper rates), pengawasan masing-

masing karyawan menurut tarif waktu yang baginya sesuai 

keahlian. 

4) Menghitung dan menjumlahkan kartu kredit (camputing hours 

and footing the clock cards). Menghitung waktu kerja tiap hari 

pagi sampai malam untuk masing-masing pekerjaan. 

Menjumlahkan secara vertical beberapa jam dalam satu minggu. 

5) Mencocokkan waktu kehadiran dengan waktu jenis kerja. Dalam 

mencocokkan waktu kehadiran ini apabila ada perbedaan harus 
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diadakan koreksi. Perbedaan bisa saja terjadi jika seseorang 

karyawan mencap kartu dan waktu kerja tertentu tidak cocok 

dengan waktu kehadirannya. 

6) Membuat laporan kebagian pembayaran gaji. Sebagai dasar 

penetapan gaji adalah kartu pencatatan kehadiran. Jumlah waktu 

ini diperlukan sebagai dasar perhitungan 

2.6.3    Prosedur Penggajian 

            Tugas bagian pembuat daftar gaji adalah : 

1.  Menghitung gaji yang harus dibayarkan pada masing-masing karyawan, 

menghitung gaji masing-masing karyawan, harus dilakukan melalui 

berbagai tahap sebagai berikut untuk keperluan tersebut : 

a.   Mengumpulkan catatan waktu kehadiran  (attendance time) dan 

waktu kerja (shop time) dari masing-masing karyawan. 

b.  Mengumpulkan data untuk menghitung gaji yang didasarkan pada 

prestasi (banyaknya hasil) dan jumlah hasilnya diukur dengan 

benyaknya pekerjaan yang telah selasai. 

c.    Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada 

jumlah gaji yang telah dihitung berdasarkan waktu atau prestasi. Di 

Indonesia allowance tersebut berupa : 

� Tunjangan istri dan anak. 

� Tunjangan kemahalan. 

� Tunjangan transport. 

� Dan lain-lain. 

d. Menghitung gaji berdasarkan data yang terkumpul, hal ini dapat 

dilaksanakn dengan cara antara lain mengalihkan waktu hadir dengan 

tarif. 

e.    Dalam menghitung potongan-potongan dari gaji tang telah dihitung 

ada banyak jenis potongan misalnya : ASTEK, PPh ps. 21, iuran hari 

tua, pinjaman dan lain-lain. 

2. Mencatat (journal entry) yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan 

membuat formulir dan laporan, dengan tahapannya sebagai berikut : 
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a. Membuat jurnal gaji (register check). 

b.   Membuat daftar cek pembayaran. 

c.    Membuat stub pembayaran atau daftar earnings statement yaitu suatu 

penjelasan tentang perhitungan gaji yang diberikan pada masing-

masing karyawan. 

d.   Membuat employee’s record yaitu daftar gaji pada suatu masa atau 

periode yang telah dibayarkan kepada karyawan bersangkutan. 

e.    Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai 

ketentuan. 

3. Membuat statistik tentang gaji. Ada beberapa statistic yang diperlukan 

yang berguna bagi perusahaan antara lain untuk karyawan. 

4. Menyelenggarakan arsip tentang gaji yang diperlukan (aspek hukum). 

Yaitu aspek-aspek hukum daripada pembuatan daftar gaji. Pembayaran 

gaji itu banyak hubungannya dengan undang-undang sosial dan undang-

undang pajak. Di Indonesia undang-undang pajak yaitu undang-undang 

no.7 yaitu pajak penghasilan pasal 21 mengharuskan para majikan untuk 

menahan sebagian dari gaji yang bersangkutan. 

                               

2.7    Peranan  Controller  Dalam Menunjang Efektifitas  Pengendalian 

Internal  Gaji 

 Untuk perusahaan yang skala operasinya kecil, seluruh aktivitas 

perusahaan tersebut masih dapat secara langsung diikuti dan diawasi secara 

langsung oleh pimpinan perusahaan, namun bagi perusahaan yang besar dimana 

orang yang terlibat didalam kegiatan operasi perusahaan semakin banyak pula. 

Maka pimpinan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat secara 

langsung mengawasi jalannya operasi perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal 

ini pimpinan perusahaan memerlukan bantuan orang lain, diantaranya yaitu 

seorang controller . 

 Salah satu faktor yang dapat menentukan tercapainya tujuan dalam suatu 

kegiatan manajemen adalah pemeliharaan hubungan yang baik antara para 
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manajemen dan para pekerja. Controller dan para stafnya dapat mendorong dan 

mewujudkan hubungan seperti itu. 

Basis fundamental untuk pengendalian biaya tenaga kerja yang efektif 

adalah pengembangan dan pemeliharaan sikap kerja sama diantara karyawan dan 

manajemen. Pengendalian biaya perusahaan didasarkan pada pengendalian 

membangun hak manusia, namun bila ditinjau dari segi hak akuntansi, 

pengendalian biaya tenaga kerja berkisar pada pengukuran prestasi pelaksanaan 

yang sebenarnya terhadap tolak ukur atau standard dan mengadakan tindak lanjut 

tehadap alasan terjadinya penyimpangan. 

Fungsi pengendalian internal manajemen adalah suatu pengukuran dan 

perbaikan terhadap pelaksanaan, sehingga tujuan dan dan rencana perusahaan 

dapat tercapai. Pengendalian manajemen mencoba  agar pelaksanaan sesuai 

dengan rencana atau standard yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam fungsi 

ini, controller dapat memberikan kontribusinya. 

Disini controller dapat mengkomunikasikan informasi kuantitatif pada 

mereka yang memerlukan, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan. Adapun 

kontribusi atau peranan controller terhadap pengendalian internal atas gaji, 

sebagai mana dikemukakan oleh Wilson dan Cambell yang ditermahkan oleh 

Tjintjin Fenix Tjedera (1997;327) adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan prosedur-prosedur untuk membatasi banyaknya 
pegawai yang dimasukkan dalam daftar gaji dan upah sampai 
sejumlah yang diperlukan untuk rencana produksi. 

2. Menyediakan informasi pra-rencana yang akan dipergunakan 
dalam standar regu kerja dengan menghitung standar jam tenaga 
kerja yang diperlukan untuk proses produksi. 

3. melaporkan perjam, perhari, permingginggu, prestasi kerja dari 
tenaga kerja yang sebenarnya dibandingkan dengan standarnya. 

4. Menetapkan prosedur-prosedur untuk pendistribusian yang 
cermat dari biaya tenaga kerja yang sebenarnya, termasuk 
pengklasifikasian tenaga kerja untuk menyediakan analisis biaya 
tenaga kerja yang informatif. 

5. Menyediakan data tentang prestasi pelaksanaan masa lalu dalam 
hubungannya dengan penetapan standar. 

6. Memelihara catatan-catatan yang memadai mengenai standar-
standard tenaga kerja dan tetap siap terhadap revisi-revisi yang 
diperlukan. 

7. Menyediakan laporan-laporan data tambahan. 
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Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa gaji 

merupakan biaya yang sangat mempengaruhi net income. Apabila pengelolaan 

gaji tidak baik, dalam arti pengendalian internal penggajian kurang memadai, 

akan menimbulkan ketidakefektifan sistem pembayaran gaji. 

Karena banyaknya komponen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

jumlah gaji yang harus dibayarkan, diperlukan penanganan yang baik untuk  

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendalian internal gaji 

diperlukan untuk menjamin efektifitas pembayaran gaji, sehingga ketepatan 

waktu, jumlah, dan sasaran serta lancarnya pembayaran gaji akan tercapai dengan 

adanya pengendalian internal yang memadai. 

Dengan tersedianya pengendalian internal gaji yang memadai dan adanya 

seorang controller yang memantau pelaksanaan pengendalian internal atas gaji, 

maka fungsi efektifitas dapat mendukung fungsi controller. 

              Controller mempunyai andil yang cukup besar dalam pengelolaan 

pengendalian internal atas gaji walaupan pada pelaksanaannya tetap merupakan 

tanggung jawab pimpinan operasional. Karena itu agar efektifitas dalam 

pengendalian internal gaji gaji tercapai, dibutuhkan peran controller dalam 

pengelolaan gaji. Controller yang menerapkan pengendalian internal gaji dengan 

baik dan melaksanakan fungsinya dengan baik akan menunjang efektifitas 

pengendalian internal atas gaji yang baik pula. 

 


