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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian Peranan
Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2003;243), adalah sebagai

berikut :
“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila
seseorang

melaksanakan

hak

dan

kewajibannya

sesuai

dengan

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.”
Sedangkan menurut Komaruddin (1994;768), pengertian peranan adalah
sebagai berikut :
1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam
manajemen
2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik
yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat
Berdasarkan definisi di atas maka peranan merupakan tugas utama yang
dilakukan oleh seseorang dalam manajemen, prilaku yang menyertai status, fungsi
seseorang dalam kelompok, fungsi yang diharapkan dari seseorang dan fungsi
variabel dalam hubungan sebab akibat.

2.2

Controller
Dengan berkembangnya perusahaan dan industri yang menimbulkan

persaingan maka bertambah besar pula aktivitas dan permasalahan baik yang berasal
dari dalam maupun dari luar perusahaan. Pimpinan perusahaan tidak dapat
melaksanakan semua seorang diri. Untuk itu pimpinan membutuhkan informasi yang
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dapat mengarahkan tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam
hal ini pimpinan memerlukan bantuan controller dalam perencanaan, pengendalian
serta pelaporan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Tugas controller tidak selalu
dilaksanakan oleh pejabat dengan sebutan controller, tugas ini dapat dilaksanakan
oleh kepala akuntansi, manajer kantor, bendaharawan, asisten bendaharawan.

2.2.1 Pengertian Controller
Menurut Carter dan Usry dan yang dialihbahasakan oleh Krista (2004;9),
mengemukakan pengertian controller :
“Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggungjawab atas fungsi
akuntansi. Controller mengkoordinasikan partisipasi manajemen dalam
perencanaan dan pengendalian untuk pencapaian tujuan, dalam
menentukan efektivitas dari kebijakan,

dan

dalam

menciptakan

struktur organisasi dan proses. Controller juga bertanggungjawab untuk
melakukan observasi atas metode perencanaan dan pengendalian di
seluruh perusahaan dan untuk mengusulkan perbaikan atas metode –
metode tersebut.”
Sedangkan

Willson

dan

Campbell mendefinisikan

controller

yang

dialihbahasakan oleh Fenix Tjendera (1997;10), yang mendukung pengertian di atas
:
“Memang benar bahwa controller harus melakukan kegiatan akuntansi,
tetapi dia tidak harus membatasi perannya hanya dalam fungsi
pencatatan. Lebih layak agar dia memperluas fungsi akuntansi kepada
aplikasi manajemennya.”
Controller memberikan saran kepada manajemen mengenai aktivitas –
aktivitas yang membutuhkan tindakan korektif, serta menyediakan informasi kepada
manjemen untuk merencanakan masa depan perusahaan dan mengendalikan aktivitas
– aktivitasnya.
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Controller juga harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan dan
memberi penilaian terhadap masa yang akan datang. Dia dapat menggunakan
pelaksanaan yang lalu untuk membantunya menggambarkan jalan untuk masa yang
akan datang, tetapi dia harus berhati – hati untuk dapat menilai secara layak setiap
perubahan kondisi yang terjadi.

2.2.2 Fungsi Controller
Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Fenix Tjendera
(1997;12), fungsi – fungsi dasar controller adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Perencanaan
2. Fungsi Pengendalian
3. Fungsi Pelaporan
4. Fungsi Akuntansi
5. Fungsi Tanggung Jawab Utama Lainnya
Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Fungsi Perencanaan
Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi sejalan
dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, menganalisa, merevisi (jika perlu), mengkomunikasikan kepada semua
tingkat manajemen, serta menggunakan sistem – sistem dan prosedur – prosedur
yang cocok.
2. Fungsi Pengendalian
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. Fungsi Pelaporan
Menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan hasil – hasil keuangan untuk
digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan, mengevaluasi
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data dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan dan tujuan satuan
organisasinya ; menyiapkan dan menyampaikan berkas – berkas laporan ekstern
yang diperlukan untuk memenuhi permintaan instansi pemerintah, para pemegang
saham, institusi keuangan, para pelanggan dan masyarakat umum.
4. Fungsi Akuntansi
Mendisain, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya
pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara
menyeluruh, per – divisi, per – pabrik, per – satuan, untuk dapat mencatat secara
wajar semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip –
prinsip akuntansi yang sehat, disertai dengan pengendalian internal (internal
control) yang memadai.
5. Fungsi Tanggung Jawab Utama Lainnya
Mengelola dan mengawasi fungsi – fungsi misalnya fungsi perpajakan, termasuk
saling berhadapan dengan inspeksi pajak ; memelihara hubungan yang sesuai
dengan auditor intern dan ekstern ; mengadakan dan menata program – program
asuransi

;

mengembangkan

mengembangkan

program

dan

memelihara

penyimpanan

sistem

catatan

;

dan

prosedur

mengawasi

;

fungsi

kebendaharaan yang telah dilimpahkan ; membentuk program mengenai
hubungan dengan para investor dan dengan masyarakat umum ; serta
mengarahkan fungsi – fungsi lain yang telah dilimpahkan.

2.2.3 Kualifikasi Controller
Kualifikasi dari seorang controller yang efektif menurut Willson dan
Campbell yang dialihbahasakan oleh Fenix Tjendera (1997;21), adalah sebagai
berikut :
1. Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya, disertai suatu
pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip – prinsip
akuntansi.
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2. Pemahaman terhadap prinsip – prinsip perencanaan, pengorganisasian dan
pengendalian.
3. Pemahaman umum mengenai jenis industri dalam mana perusahaan tergolong,
dan pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi dan 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 dan suatu
pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya yang berhubungan dengan
teknik, produksi, pembelian, hubungan masyarakat dan pemasaran.
6. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis ataupun dalam
penyajian yang informatif.
7. Kemampuan menggerakan orang – orang lain untuk mencapai tindakan dan hasil
yang positif.

2.3

Pengertian Efektivitas
Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002;134), adalah sebagai

berikut :
“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka
organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.”
Menurut Komaruddin (1994;269), pengertian efektivitas adalah :
“Suatu keadaan yang menunjukan tingkatan keberhasilan (atau
kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai

tujuan yang

telah ditetapkan terlebih dahulu.”
Berdasarkan definisi di atas maka efektivitas lebih menitikberatkan pada suatu
tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Apabila tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai maka disebut efektif.
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2.4

Pengendalian Internal
Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan

perusahaan dapat dicapai, tanpa adanya pengendalian internal, tujuan perusahaan
tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan, semakin
penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut.

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal
Menurut SA seksi 319 yang dikutip oleh Mulyadi (2002;180), definisi
pengendalian internal adalah :
“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan
personel lain – yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian 3 (tiga) golongan tujuan berikut ini :
a. Keandalan pelaporan keuangan.
b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Efektivitas dan efisiensi operasi.”
Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya
terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir - formulir, namun dijalankan oleh orang
– orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, yang mencakup dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain.
Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan yang
memadai, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha. Pengendalian internal
ditujukan untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal
Menurut Arens (2003;271), tujuan pengendalian internal adalah sebagai
berikut :
1. Reliability of financial reporting.
2. Efficiency and effectiveness of operations.
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3. Compliance with applicable laws and regulations.
Yang artinya bahwa tujuan pengendalian internal adalah :
1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku.
Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Keandalan pelaporan keuangan
Artinya pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai bahwa
laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya
secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan.
3. Kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku
Manajemen menetapkan peraturan – peraturan dan prosedur untuk membantu
mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang
memadai diharapkan dapat ditaatinya peraturan dan hukum yang berlaku.

2.4.3 Unsur – Unsur Pengendalian Internal
Menurut SA Seksi 319 yang dikutip oleh Mulyadi (2002;183), unsur – unsur
pengendalian internal adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan
Penjelasan unsur – unsur pengendalian internal sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian

16

Menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi
kesadaran tentang pengendalian kepada orang – orangnya. Berbagai faktor yang
membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan, yaitu :
a. Nilai Integritas dan Etika
Tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas yakni
suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi
komitmennya. Di samping itu, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya,
manajer dituntut untuk berprilaku dengan standar etika yang tinggi. Nilai
integritas dan etika adalah produk dari standar etika dan prilaku entitas dan
bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek Ini
meliputi

tindakan

manajemen

untuk

menghilangkan

godaan

yang

menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur.
b. Komitmen terhadap kompetensi
Untuk mencapai tujuan perusahaan, pegawai di setiap tingkat organisasi harus
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan
tugasnya

secara

pertimbangan

efektif.

manajemen

Komitmen
atas

terhadap

pengetahuan

kompetensi
dan

mencakup

keterampilan

yang

diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang
dituntut dalam pengembangan kompetensi.
c. Dewan komisaris dan komite audit
Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan
hukum perseroan terbatas. Dewan ini bertugas untuk melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi termasuk
rencana pengembangan perusahaan. Komite audit mempunyai fungsi
membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan
dan mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.
d. Filosofi dan gaya operasi
Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi
perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya
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dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Gaya
operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas
harus dilaksanakan.
e. Struktur organisasi
Struktur organisasi memberikan rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. Pengembangan struktur
organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan
tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan
lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang
yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang
dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi.
f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Perusahaan yang memiliki karyawan yang kompeten dan jujur akan tercipta
lingkungan pengendalian yang baik, maka perusahaan perlu memiliki metode
yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi mereka,
menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka.
2. Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan
pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penaksiran risiko manajemen harus
mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan
keadaan, seperti : Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur
akuntansi yang belum pernah dikenal, perubahan standar akuntansi, hukum dan
peraturan baru, perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru
yang digunakan untuk pengolahan informasi, pertumbuhan pesat perusahaan yang
menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel
yang terlibat di dalam fungsi tersebut.
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3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur
tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan
untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian meliputi :
a. Pengendalian pengolahan informasi
Banyak
pengolahan

perusahaan

sekarang

menggunakan

komputer

untuk

informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya.

Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua, yaitu : Pengendalian
umum dan pengendalian aplikasi. Unsur pengendaliam umum meliputi :
organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan
program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.
Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan : Menjamin bahwa semua
transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara benar,
menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa hasil
pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan.
b. Pembagian tugas
Pembagian tugas dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak
melakukan perangkapan tugas yang tidak boleh dirangkap. Dengan
dilaksanakannya pemisahan tugas diharapkan adanya kinerja independen dari
setiap fungsi, misalnya yang mengotorisasi transaksi, pencatatan transaksi,
penyimpanan aktiva, sehingga mengurangi kesempatan bagi setiap orang
dalam posisi tersebut untuk menyembunyikan kesalahan ataupun kecurangan
dalam melaksanakan tugasnya.
c. Pengendalian fisik
Dalam kegiatan pengendalian ini, dilakukan pengamanan fisik atas aktiva,
untuk melakukannya dilakukan perhitungan fisik. Dengan pengendalian ini
diharapkan tidak akan
pengendalian

dengan

ada perbedaan antara penghitungan catatan
penghitungan

fisik.

Penghitungan

ini

juga
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menghindarkan dari pencurian aktiva yang ada, sehingga akan dapat
mendukung persiapan pelaporan keuangan.
d. Review atas kinerja
Dalam melakukan pengendalian, perlu adanya suatu penilaian terhadap
kinerja individual. Review atas kinerja yaitu review dan analisis yang dilakukan
oleh manajemen atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran atau
dengan data periode lalu..
4. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang
mencakup akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang di gunakan untuk
mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan
melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan pertanggungjawaban
atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan.
Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang
terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan
dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar
organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan,
daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen dalam
pengendalian internal.
5. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal
sepanjang waktu. Pemantauan dilakukan untuk memberi keyakinan apakah
pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil
pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan atau kekurangan pengendalian
sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal
Keterbatasan dan kelemahan pengendalian internal menurut Mulyadi
(2002;181), sebagai berikut :
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1. Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4, Pengabaian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat
Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Kesalahan dalam pertimbangan
Seringkali, manajemen dan personel dapat salah dalam mempertimbangkan
keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak
memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya.
2. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel
secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian,
kelelahan.
3. Kolusi
Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi
dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal dan tidak terdeteksinya
kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan
untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, membuat laporan
keuangan menjadi tampak baik.
5. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh
melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian internal
tersebut.
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2.5

Gaji
Dalam suatu perusahaan masalah balas jasa merupakan masalah yang

mendapat perhatian cukup besar dari manajemen. Hal ini disebabkan karena kegiatan
perusahaan sangat bergantung pada pegawai perusahaan tersebut. Agar terjadi
keseimbangan antara kebutuhan pegawai dan kebutuhan perusahaan, maka diperlukan
kesatuan tujuan antara perusahaan dengan pegawai.
Salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas kerja, motivasi, dan kepuasan
pegawainya adalah dengan memperhatikan balas jasa bagi pegawai. Jika masalah
balas saja ini diatur dengan baik, pegawai akan mendapat kepuasan sehingga dapat
memicu motivasi kerja dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sebaliknya, jika
pegawai merasa balas jasa yang mereka terima tidak layak, maka pekerjaan, motivasi
pegawai akan menurun.

2.5.1 Pengertian Gaji
Pengertian gaji menurut Soemarso (2005;288), adalah :
“Gaji merupakan pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas – tugas
administratif dan pimpinan. Pada umumnya jumlah gaji ditetapkan
secara bulanan atau tahunan.”
Menurut Mulyadi (2001;373), pengertian gaji adalah sebagai berikut :
“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer.
Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan.”
Berdasarkan definisi di atas, maka gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan
oleh perusahaan secara berkala atau periodik yang jumlahnya relatif konstan kepada
pegawainya.

2.5.2 Sistem dan Prosedur Penempatan Karyawan
Sistem dan prosedur penempatan karyawan menurut Azhar Susanto
(2001;240), adalah sebagai berikut :
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Kegiatan bagian personalia yang berhubungan dengan sistem dan prosedur
penempatan karyawan adalah :
1. Mencari karyawan baru (Recruiting)
Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk di dalamnya adalah
tugas – tugas :
a. Memelihara catatan – catatan dan arsip untuk membantu mencari karyawan
yang diperlukan, membantu dalam mencari karyawan yang sedang
diberhentikan sementara dan mengurus penerimaan pelamar pekerjaan.
b. Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga kerja yang
merupakan kantor perantara untuk mendapatkan tenaga kerja.
c. Memasang advertensi yaitu dengan jalan memasang iklan atau advertensi
untuk mencari tenaga kerja. Atau dapat juga dilakukan melalui kontak pribadi.
2. Mengadakan wawancara
Karyawan yang dipanggil itu biasanya diwawancarai untuk meyakinkan
kepandaiannya, kecakapannya, pendidikan dan pengalaman kerjanya. Berbagai
kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan karyawan :
a. Mencari data – data pribadi dari para pelamar
b. Menyerahkan dan meminta berbagai formulir yang diperlukan dalam rangka
penerimaan karyawan
c. Mengurus segala sesuatu untuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter
d. Menyiapkan suatu pengangkatan karyawan baru untuk dimasukan ke dalam
daftar gaji
3. Mengeluarkan surat pengangkatan
Setelah karyawan tersebut berhasil dalam wawancara dan telah memenuhi
berbagai persyaratan lainnya kemudian diberikan surat pengangkatan dan
penempatan.
4. Melakukan macam – macam tugas lainnya, yaitu :
a. Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan data – data untuk
pembayaran, potongan pembayaran, data absensi.
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b. Menyelenggarakan berbagai catatan dan arsip untuk mengalokasikan berbagai
karyawan
c. Membuat daftar cuti karyawan
d. Menyusun data statistik karyawan

Prosedur Penerimaan dan Penempatan Karyawan
Menurut Azhar susanto (2001;241), prosedur penerimaan dan penempatan karyawan
adalah sebagai berikut :
Tahap 1 :
Bagian personalia mendapat permintaan karyawan dalam jumlah tertentu dari
bagian lain yang memerlukan. Berdasarkan permintaan tersebut, maka aktivitas yang
dilakukan oleh bagian personalia adalah :
a. Mencari dalam file perusahaan : Di antara karyawan yang ada, mungkin ada
yang bisa dipromosikan ke dalam kedudukan dan pangkat yang sedang
diminta atau dengan tambahan pendidikan dapat dididik sampai pada keahlian
yang diminta, mencari di antara karyawan yang diberhentikan sementara,
mencari karyawan di antara para pelamar yang dulunya belum diterima dan
sekarang baru dibutuhkan
b. Menghubungi sumber – sumber tenaga kerja (kantor penempatan tenaga
kerja), atau sekolah – sekolah, perguruan tinggi
c. Memasang iklan dalam surat kabar, radio, atau secara kontak pribadi

Tahap 2 :
Prosedur berikutnya adalah proses seleksi (test) dilakukan oleh perusahaan sendiri
atau biro konsultan. Lamaran – lamaran yang diterima kemudian dipanggil untuk test,
untuk menilai kemampuan potensi pelamar. Bagi karyawan yang lulus test kemudian
dipanggil untuk memenuhi prosedur selanjutnya.

Tahap 3 :
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Prosedur berikutnya adalah tahap pengambilan keputusan diterima tidaknya
karyawan tersebut.

Tahap 4 :
Bagian personalia berdasarkan keputusan tentang diterimanya karyawan
kemudian dibuat surat keputusan pengangkatan. Pada tahap ini, calon sebenarnya
belum boleh dianggap sudah lulus, tetapi baru memasuki masa percobaan.

Tahap 5 :
Jika telah lulus masa percobaan, karyawan baru dapat masuk dalam taraf
penempatan dini. Di sinipun ada kemungkinan karyawan tersebut tidak cocok. Bagian
personalia membuat kartu induk karyawan untuk karyawan tersebut, membuat
berbagai informasi tentang karyawan tersebut.

Tahap 6 :
Setelah sekian tahun, baru karyawan tersebut memperoleh penempatan tetap, dan
sudah mulai masuk pada jalur karir di organisasi tersebut.

2.5.3 Sistem dan Prosedur Pencatatan Waktu
Sistem dan prosedur pencatatan waktu menurut Azhar Susanto (2001;244),
adalah sebagai berikut :
Terdiri dari dua kegiatan pencatatan waktu yaitu :
1. Pencatatan Waktu Hadir
Yaitu pencatatan atas waktu kehadiran karyawan di pabrik atau kantor
sejak masuk sampai dengan pulang yang tercantum pada kartu kehadiran.
2. Pencatatan Waktu Kerja
Yaitu pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau
setiap departemen.
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Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab dari bagian pencatatan
waktu kehadiran yang berada di bawah pengawasan bagian personalia. Sedangkan
pencatatan waktu kerja berada di bawah pengawasan bagian produksi lewat para
mandor

2.5.4 Sistem dan Prosedur Penggajian
Menurut Azhar Susanto (2001;252), prosedur perhitungan gaji adalah
sebagai berikut :
Prosedur Perhitungan Gaji
1. Perincian kegiatan menghitung gaji adalah sebagai berikut :
a. Mengumpulkan catatan waktu kehadiran dan waktu kerja dari masing masing karyawan.
b. Mengumpulkan data untuk menghitung gaji yang didasarkan pada waktu
kehadiran.
c. Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah gaji
yang telah dihitung berdasarkan waktu atau prestasi. Di Indonesia allowance
tersebut antara lain berupa :
- Tunjangan istri dan anak
- Tunjangan transport
- Dan tunjangan lain – lain
d. Dalam menghitung potongan – potongan dari gaji yang telah dihitung, ada
banyak jenis potongan misalnya iuran hari tua, dan lain – lain
2. Membuat catatan dan berbagai formulir dan laporan dengan tahap –

tahap

sebagai berikut :
a. Membuat jurnal gaji
b. Membuat daftar cek pembayaran
c. Membuat stub pembayaran atau daftar earnings statement yaitu suatu
penjelasan tentang perhitungan gaji yang diberikan pada masing - masing

26

karyawan yaitu setelah dihitung gaji kotor, dikurangi allowance, dikurangi
potongan – potongan.
d. Membuat employee’s earning record yaitu daftar gaji pada suatu masa atau
semester yang dibayarkan pada petugas yang bersangkutan.
e. Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai ketentuan
3. Menyelenggarakan file tentang kepegawaian (aspek hukum)
Yaitu aspek – aspek hukum daripada pembuatan daftar gaji.

Prosedur Pembuatan Daftar Gaji
Prosedur pembuatan daftar gaji menurut Azhar Susanto (2001;254), adalah sebagai
berikut :
1. Mengumpulkan waktu kehadiran yang dapat diperoleh dari kartu jam kehadiran
2. Selanjutnya menyusun daftar gaji dengan mencantumkan :
- Nama karyawan
- Pangkat dan bagian
- Susunan keluarga
- Gaji pokok
3. Mengumpulkan data untuk pembayaran yang umumnya didasarkan pada
data produksi, tentang banyaknya prestasi yang telah dihasilkan. Data ini
diperoleh dari mandor, pencatat waktu, pengawas.

Prosedur Pembayaran Gaji
Menurut Mulyadi (2001;386), prosedur pembayaran gaji adalah sebagai berikut :
1. Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi

keuangan

2. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi

keuangan

untuk menulis cek guna pembayaran gaji.
3. Fungsi keuangan

kemudian menguangkan

memasukan uang ke amplop gaji

cek tersebut

ke bank dan
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4. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji biasanya
dilakukan oleh juru bayar (pay master).
5. Pembayaran gaji dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji kepada
karyawan.

2.6

Pengendalian Internal Gaji
Pengendalian internal gaji yang efektif menurut Arens (2003;272), yaitu

memenuhi :
1. Recorded transactions exist (existence)
2. Existing transactions are recorded (completeness)
3. Recorded transactions are stated at the correct amounts (accuracy)
4. Transactions are properly classified (classification)
5. Transactions are recorded on the correct dates (timing)
6. Recorded transactions are properly included in the master files and
correctly summarized (posting and summarization)
Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Eksistensi atau keberadaan
Yaitu setiap transaksi pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang
secara aktual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif.
2. Kelengkapan
Yaitu setiap transaksi penggajian yang ada telah dicatat.
3. Akurasi
Yaitu setiap transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual
dan tingkat gaji yang semestinya, pemotongan dihitung dengan semestinya.
4. Klasifikasi
Yaitu setiap transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai.
5. Tepat waktu
Yaitu setiap transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat.
6. Posting dan pengikhtisaran
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Yaitu setiap transaksi penggajian dimasukan dalam berkas induk penggajian
dengan semestinya, dan diikhtisarkan dengan semestinya.

2.7

Peranan Controller dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal
Gaji
Dalam perusahaan atau organisasi yang kecil, manajer atau pemilik dapat

mengawasi dan mengendalikan sendiri semua operasi perusahaannya. Akan tetapi,
dengan berkembangnya aktivitas perusahaan, masalah yang timbul akan semakin
banyak dan rumit. Dengan keadaan yang seperti ini seorang pimpinan tidak mungkin
mengelola perusahaan seorang diri. Sehingga dia memerlukan bantuan seorang
controller.
Kontribusi atau peranan controller terhadap pengendalian internal gaji
menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Fenix Tjendera
(1997;327), adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan prosedur penerimaan karyawan dan membatasi
banyaknya karyawan yang akan dimasukan dalam daftar gaji.
2. Menyediakan informasi yang akan dipergunakan dalam penetapan
standar prestasi kerja.
3. Melaporkan prestasi kerja yang sebenarnya dibandingkan dengan
standarnya.
4. Memelihara catatan – catatan memadai mengenai standar kerja dan
melakukan revisi yang diperlukan.
5. Mengevaluasi laporan – laporan data tambahan mengenai tenaga
kerja.
Daru uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah

gaji

bagi

perusahaan perlu dilakukan secara serius dan hati – hati untuk dapat menghindari
kemungkinan adanya penyelewengan, kecurangan, kekeliruan yang dapat merugikan
perusahaan maupun karyawan. Sehingga dalam mengendalikan biaya gaji diperlukan
suatu pengendalian internal gaji.
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Dalam mengawasi pengelolaan dan pengendalian internal gaji, peranan
controller dalam perusahaan sangat dibutuhkan. Controller bertanggung jawab atas
terlaksananya pengendalian internal, termasuk pengendalian internal gaji. Controller
yang menetapkan pengendalian internal gaji dengan baik dan melaksanakan
fungsinya dengan baik akan menunjang efektivitas pengendalian internal gaji yang
baik pula.

