
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.6 Pemeriksaan Intern 

2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Intern 

 Pemeriksaan intern harus dinamis yang mempunyai orientasi atau 

pandangan sekarang dan masa yang akan datang. Karena pemeriksaan intern 

berkedudukan sebagai penilai yang bebas, pemeriksa intern harus betul-betul 

bebas, dalam sikap dan pemikiran-pemikirannya. Di samping itu harus mampu 

dan tanggap akan ukuran-ukuran (measures) yang akan digunakan dalam 

penilaiannya. Berhasil atau tidaknya, efisiensi tidaknya suatu kegiatan harus 

didasarkan pada perbandingan atas ukuran-ukuran dan prestasi-prestasi. Ukuran 

yang digunakan tidak hanya terdiri dari budget, standard cost dan standar 

kualitas, tetapi atas dasar pertimbangan-pertimbangan bebas dapat digunakan 

ukuran lain yang dapat digunakan. Dalam hal terakhir pemeriksaan intern harus 

menguasai semua aspek lingkungan perusahaan. Yang menjadi perhatiannya 

bukan hanya berhubungan dengan prosedur-prosedur, akuntansi dan keuangan, 

produksi, pengembangan, penjualan dan pemasaran, teknik dan lain-lain. Hal ini 

disebabkan tugas-tugas yang dibebankan pemeriksa intern adalah untuk meneliti 

keseluruhan kegiatan perusahaan. 

 Menurut Boynton & Kell (2001:980) yang dikutip dari Institute of Internal 

Auditors pengertian pemeriksaan intern adalah: 

“Internal audit is an independent objective assurance and consulting 
activity designed to add value and amprove a organizations operations it 
helps organization accomplish its objective by bringing a systematic, 
designed approach to evaluate and improve the effectiveness of risk 
management control and governance process.” 

 
Pemeriksaan intern menurut konsorsium Standar Profesi Audit Internal 

dalam buku Menuju Audit Internal Organisasi yang efektif yang dikutip oleh Hiro 

Tugiman (2004:5): 

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi (consulting 
service) yang dirancang untuk meningkatkan nilai (add value) dan 
kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi 
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untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis 
dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko pengendalian dan proses governance.” 

 

2.6.2 Fungsi dan Tanggungjawab Pemeriksaan Intern 

Dalam melaksanakan pemeriksaan intern setiap perusahaan memiliki 

perbedaan, karena semua tergantung ukuran, tingkat pertumbuhan perusahaan 

serta kemampuan manajemen dalam menggunakan informasi. Walaupun 

demikian terdapat fungsi tertentu terlepas dari ukuran dan tingkat pertumbuhan 

masing-masing perusahaan. 

 Hiro Tugiman (1997:37) bahwa fungsi pemeriksaan intern adalah: 

“Suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna 

memberikan jaminan keyakinan mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan 

perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen.” 

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:2004), dalam buku 

Auditing, fungsi pemeriksaan adalah: 

“Fungsi pemeriksaan intern adalah memantau kinerja pengendalian 
internal. Pada waktu auditor berusaha memahami struktur 
pengendalian internal, ia harus memahami fungsi audit internal, 
untuk mengidentifikasi aktivitas internal yang relevan dalam 
perencanaan audit.” 

 
Auditor biasanya meminta keterangan dari manajemen dan staf audit 

internal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi audit internal berikut 

ini: 

1. Status auditor internal dalam perusahaan; 

2. Penerapan standar professional; 

3. Perencanaan audit, termasuk sifat, saat dan lengkap audit; 

4. Akses kecatatan dan apakah terdapat pembatasan atas lengkap aktivitas 

muda. 
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Tanggungjawab pemeriksaan intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001:322.1) adalah: 

“Auditor Internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa 
analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan 
informasi lain pada manajemen, entitas, dan dewan komisaris, atau 
pihak lain yang setara wewenang dan tanggungjawabnya. Untuk 
memenuhi tanggungjawabnya tersebut audit internal 
mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas 
yang diauditnya.” 

 
 

2.6.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern 

 Umumnya tujuan dari pemeriksaan intern adalah untuk membantu pihak 

manajemen menjalankan tugasnya, diantaranya dengan memastikan informasi 

mengenai keefektivan  serta memastikan telah memadainya pengendalian internal 

pada suatu perusahaan dan kualitas kegiatan-kegiatan operasional perusahaan oleh 

karena itu, maka bagian pemeriksaan diperlukan untuk menganalisa, menilai dan 

memberikan saran. 

 Menurut Hiro Tugiman (2004:5), tujuan pemeriksaan intern adalah sebagai 

berikut:   

“Audit internal membantu organisasi membantu organisasi untuk 

mencapai tujuannya.” 

Menurut Hiro Tugiman (2004:13) lingkup pemeriksaan intern dalam 

pengendalian diantaranya meliputi:  

 “1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi; 
2. Keandalan dan integritas informasi; 
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang   

berlaku; 
4. Pengamanan asset organisasi.” 

  

 The Institute of Internal Auditors (1995:29) menyatakan ruang lingkup 

audit internal bahwa: 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and 
evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s system 
of internal control and the quality of performance in carrying out assigned 
responsibilities.” 
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 Sejalan dengan yang telah dikemukakan IIA, maka The Institute of  

Chartered Accountans in Australia (ICCA,1994:76) tentang ruang lingkup audit 

internal mengemukakan: 

“The scope and objective of internal audit vary widly and are dependent 
upon the size and structure of the entity and the erquirementsof its 
management. Normally however internal audit operates in one or more of 
the following areas: 
1. Review of accounting system and related internal controls; 
2. Examinations of the management of financial and operating  

information; 
3. Examination of the economy, efficiency and effectiveness of operations 

including non-financial of an organization.” 
 

 Lingkup pekerjaan pemeriksaan intern harus meliputi pengujian dan 

evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang 

dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan 

(Hiro, 2001:44), yang meliputi:  

1. Keandalan Informasi 

 Pemeriksaan internal haruslah memeriksa keandalan 

(reliabititas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan dan 

cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut. 

2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan, peraturan 

perundang-undangan: 

   Pemeriksaan internal haruslah memerksa sistem tersebut telah 

sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan 

yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau 

operasi-operasi, laporan-laporan serta harus menentukan apakah 

organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.   

3. Perlindungan terhadap harta: 

 Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang 

dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva. 

 

 

 



 13

4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien: 

 Pemeriksaan internal haruslah menilai keekonomisan dan 

efisiensi penggunaan sumber daya yang ada..   

5. Pencapaian tujuan: 

  Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau 

program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu 

pekerjaan, operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan 

sesuai dengan rencana.   

 Ruang lingkup dan tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar 

kecilnya organisasi dan permintaan dari manajemen organisasi yang 

bersangkutan.  

 

2.6.4 Kualifikasi Pemeriksaan Intern 

2.6.4.1 Independensi Pemeriksaan Intern 

Adanya independensi bagi pemeriksaan intern sangat penting bagi 

efektivitas pemeriksaan, sehingga dapat bertindak dan tidak memihak, hal ini 

bergantung pada kedudukan dan statusnya dalam organisasi sikap tidak memihak 

dapat terbentuk melalui status organisasional dan objektivitas seperti diungkapkan 

oleh Standar Profesi yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2004:8) 

“1. Independensi Organisasi 
Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggungjawabnya. 
Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki 
akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan 
Pengawas Organisasi. 

  2. Objektivitas Auditor Internal  
  Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, 

tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya 
pertentangan kepentingan (conflict of interest). 

               3. Keandalan terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas 
      Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai 
baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan 
kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan 
ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip 
independensi dan objektivitas tersebut.” 
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2.6.5 Program Pemeriksaan Intern 

Program pemeriksaan adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah 

kerja yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan didasarkan atas 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada atas objek yang ada. 

Program pemeriksaan yang telah disetujui dan didukung oleh manajemen 

merupakan suatu ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan 

pemeriksaan. Disamping itu program pemeriksaan dapat dilakukan sebagai tolok 

ukur para pelaksana pemeriksaan. 

Pengertian dari program pemeriksaan tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan audit yang mencakup: 

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. 

b. Mendapatkan  informasi mengenai aktivitas yang diperiksa. 

c. Menentukan sumber-sumber penting dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

d. Mengkomunikasikan dengan pihak terkait. 

e. Melakukan survey langsung. 

f. Menulis program pemeriksaan. 

g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil pemeriksaan 

dikomunikasikan. 

h. Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan 

pemeriksaan. 

2. Prosesnya adalah: 

a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan 

tujuan dikumpulkan. 

b. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan sample 

harus dipilih. 

c. Proses pengumpulan, analisa dan interpretasi serta dokumen 

harus diawasi untuk memelihara objektivitas. 

d. Kertas kerja dibuat oleh pemeriksa intern. 
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3. Melaporkan hasil pemeriksaan: 

a. Laporan tertulis setelah pekerjaan selesai. 

b. Laporan objektif dan jelas, ringkas, konstruktif dan tepat 

waktu. 

c. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil 

pemeriksaan. 

d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan 

peryataan keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi. 

4. Tindak lanjut: 

Pemeriksaan Intern harus melakukan tindak lanjut atas 

temuan yang  ada.  

 

2.6.6 Pelaksanaan Pemeriksaan Intern yang memadai 

 Agar pemeriksaan intern dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, 

maka dalam pelaksanaan pemeriksaan intern harus memenuhi kriteria pelaksanaan 

pemeriksaan intern harus memenuhi kriteria pelaksanaan intern yang memadai, 

yaitu: 

1. Independensi 

Independensi harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi 

tersebut memenuhi tanggung jawabnya dan memiliki sikap mental yang 

objektif, tidak memihak dan  menghindari kemungkinan timbulnya 

pertentangan (Conflict Interst) .(SPPIA, IAI ) 

2. Kecakapan Profesional 

Auditor internal  harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya 

(SPPIA, IAI) 

3. Program Pemeriksaan 

Auditor internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, 

kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. 
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4. Pelaksanaan Pemeriksaan 

Pelaksanaan pemeriksaan intern harus dapat mengindentifikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi informasi yang 

memadai sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pemeriksaan intern. 

(SPPIA, IAI) 

5. Laporan hasil Pemeriksaan 

Laporan hasil pemeriksaan mencakup objektif, ruang lingkup 

audit,prosedur umum, temuan-temuan dan rekomendasi. 

6. Tindak lanjut 

Tindak lanjut yang bertolak dari tujuan pengawasan itu sendiri yaitu 

perbaikan.(Hiro Tugiman, 1996;39). 

  

2.6.7 Laporan Hasil Pemeriksaan Intern 

 Laporan pemeriksaan intern merupakan laporan secara tertulis yang 

melaporkan hasil temuannya setelah melakukan pengujian dan penilaian terhadap 

informasi yang telah diperolehnya. Laporan pemeriksaan sangatlah penting 

artinya bagi manajemen karena dalam laporan yang dihasilkan pemeriksaan intern 

memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk 

mengevaluasi efektivitas kegiatan operasi perusahaan. 

Pernyataan Gil Courtemanche yang dialihbahasakan oleh Ageng 

Wijanarko dan Hiro Tugiman mengungkapkan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat laporan pemeriksaan yang baik, diantaranya adalah: 

 “1. Objektivitas 
Suatu laporan audit yang objektif membicarakan pokok  

persoalan     dalam auditing, bukan perincian prosedural atau hal-
hal lain yang diperlukan dalam proses audit. Sehingga tidak akan 
berkesan menampilkan auditor, namun lebih difokuskan pada 
hasil audit yang telah dilakukan. 

  2. Berwibawa 
Laporan yang berwibawa adalah laporan audit yang harus 

dapat dipercaya dan mendorong pembacanya untuk setuju 
dengan substansi yang terdapat dalam laporan tersebut. Meskipun 
para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan 
dan rekomendasi auditor internal, namun mereka cenderung 
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untuk tidak menolaknya. Mereka percaya kepada auditor internal 
dan percaya pada laporan yang dibuat oleh auditor internal. 

  3. Keseimbangan 
Laporan audit yang seimbang adalah laporan yang 

memberikan gambaran tentang organisasi dan aktivitas yang 
dilakukan secara wajar dan realistis. Dalam hal ini diperlukan 
auditor secara seimbang sebagaimana auditor ingin diperlakukan 
seandainya mereka bertukar peran.  

 4. Cara penulisan yang profesional 
Laporan yang ditulis secara profesional adalah laporan yang 

ditulis dengan memperhatikan sejumlah unsur yaitu struktur, 
kejelasan, keringkasan, nama laporan dan pengeditan.” 

  

2.6.8 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern 

Kemudian tahap yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut yang 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh objek yang diperiksa sesuai dengan 

rekomendasi berdasarkan pernyataan pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan 

dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang terdapat di dalam laporan 

tersebut seperti yang dinyatakan oleh Hiro Tugiman (2002:75) dalam buku 

“Standar Profesional Audit Internal” ialah: 

“Audit Internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak 

lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan audit 

yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.” 

 
Pekerjaan pemeriksaan intern dapat menjadi efektif, bila pihak manajemen 

menindaklanjuti hasil-hasil pekerjaan tersebut sebagai konsistensi manajemen 

terhadap yang telah ditetapkan semula. 

 

2.6.9 Tahap-Tahap Pemeriksaan Intern 

Dalam melakukan pemeriksaan intern maka harus diperhatikan tahap-

tahap pemeriksaan intern, agar jalannya pemeriksaan tidak tumpang tindih dan 

tujuan pemeriksaan lebih jelas. Untuk itu pelaporan-pelaporan yang perlu 

ditetapkan dalam mengadakan pemeriksaan intern gaji dan upah secara garis besar 

yaitu: 
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1. Perencanaan Pemeriksaan Intern Gaji dan Upah 

Perencanaan merupakan suatu kerangka dasar untuk mencapai 

hasil secara efektif pada setiap organisasi. Perencanaan juga berguna 

sebagai alat pengendalian guna mengarahkan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian penyusunan rencana 

pemeriksaan perlu dilakukan secara sistematis dan memperhatikan 

kesesuaiannya dengan tujuan pemeriksaan maupun tujuan organisasi 

perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan pemeriksaan disusun dengan 

maksud: 

a. Sebagai alat untuk penetapan standar 

Rencana pemeriksaan harus dapat digunakan sebagai alat untuk 

pengukuran keberhasilan unit audit internal. Laporan hasil 

pemeriksaan yang telah diterbitkan menunjukkan kepda pimpinan 

apakah pemeriksa telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau 

tidak. Perbandingan jumlah hari dan laporan hasil pemeriksaan 

menurut anggaran dengan realisasinya dapat menunjukkan berhasil 

tidaknya kegiatan pemeriksaan. 

b. Sebagai masukan bagi External Auditor 

Rencana pemeriksaan jangka panjang yang disusun oleh unit 

Auditor Internal dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun pola 

rencana kerja External Auditor sehingga dapat saling melengkapi dan 

menghindarkan tumpang tindih pemeriksaan. Rencana kerja 

pemeriksaan dapat disusun dalam bentuk rencana kerja pemeriksaan 

jangka panjang dan kerja pemeriksaan jangka pendek. Rencana kerja 

pemeriksaan jangka panjang merupakan rencana induk pemeriksaan 

intern yang dapat digunakan sebagai landasan dan penuntun dalam 

penyusunan rencana jangka pendek. 

    Pengendalian intern termasuk rencana pemeriksaan dalam 

organisasi atau perusahaan serta semua metode dan ketentuan yang 

terkoordinasi dengan tujuan untuk melindungi harta perusahaan, 

mengecek kecermatan dan keandalan informasi akuntansi, 
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meningkatkan efisensi dan mendorong ditaatinya kebijakan yang telah 

ditentukan. Sehingga dengan adanya pengendalian intern, perusahaan 

dapat mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh penggunaan 

sumber daya yang tidak efektif, efisien dan ekonomis, keputusan 

manajemen yang kurang baik, kesalahan dalam pencatatan, kekhilafan 

karyawan, pencurian, dan lain-lain. Dalam perencanaan pemeriksaan 

intern, perlu dibuat suatu program kerja pemeriksaan sebagai landasan 

dalam melakukan pemeriksaan. 

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Intern gaji dan upah 

Pelaksanaan pemeriksaan intern merupakan salah satu tahap yang 

penting dari rangkaian proses pemeriksaan, karena bagaimanapun baiknya 

suatu perencanaan pemeriksaan, tanpa diimbangi dengan pelaksanaan 

yang baik di lapangan tidak akan ada gunanya. 

Tahap pemeriksaan ini merupakan tahap dimana dilakukannya 

pemeriksaan untuk menguji efektifitas sistem pengendalian manajemen 

yang ditetapkan pada kegiatan perusahaan dan untuk memberikan 

landasan yang layak bagi pelaporan hasil-hasil pemeriksaan. Kegitan 

pemeriksaan tersebut secara garis besar yaitu dengan mendapatkan bukti-

bukti, meneliti catatan-catatan, menganalisa, mengecek dan melakukan 

vertifikasi informasi, melakukan konfirmasi dalam kaitannya dengan 

kesesuaiannya dengan tujuan pemeriksaan, mengadakan wawancara, dan 

peninjauan fisik untuk memperoleh informasi. 

Setiap pemeriksa wajib membuat kertas kerja pemeriksaan (KPP) 

selama melaksanakan pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan 

catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan oleh pemeriksa 

secara sistematis selama melaksanakan tugas pemerksaan. Kertas kerja 

pemeriksaan mencerminkan langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh, 

pengujian yang dilakukan dan informasi yang diperoleh. 

Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus 

dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen audit 

internal. Terdapat beberapa fungsi dari kertas kerja pemeriksaan yaitu: 
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a. Memberi dukungan utama atas laporan pemeriksaan; 

b. Membantu perencanaan, pelaksanaan, peninjauan atau review terhadap 

pemeriksaan; 

c. Membuktikan apakah tujuan pemeriksaan telah tercapai; 

d. Memudahkan peninjauan atau review yang dilakukan oleh pihak 

ketiga; 

e. Memberi dukungan dalam berbagai keadaan tertentu seperti kasus 

kecurangan dan tuntutan hukum; 

f. Menunjukan kesesuaian antara pelaksanaan tugas bagian audit internal 

dengan standar profesi. 

Didalam pengaturan kertas dan isi kertas kerja pemeriksaan 

tergantung pada pemeriksaan. Adapun teknik persiapan kertas kerja adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap kertas kerja harus memuat judul atau heading judul pada 

umumnya terdiri dari: nama organisasi, kegiatan, kegunaan dan 

tanggal. 

b. Setiap kertas kerja harus ditandatangani, diberi inisial dan diberi 

tanggal oleh Auditor Internal. 

c. Setiap kertas kerja pemeriksaan harus memuat indeks atau nomor 

petunjuk dan simbol vertikasi pemeriksaan harus dijelaskan. 

d. Sumber data haruslah diidentikasi secara jelas. 

3.   Pelaporan pemeriksaan intern gaji dan upah 

Sebagai hasil dari pekerjaannya, Auditor Internal harus membuat 

laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan 

kesempatan bagi Auditor Internal untuk menarik perhatian manajemen dan 

membuka mata manajemen mengenai manfaat dari audit internal, apa saja 

yang sudah dan dapat dikerjakan audit internal, hal penting apa saja yang 

terjadi di perusahaan yang memerlukan perhatian dan tindakan dari 

manajemen. 

Pelaporan hasil pemeriksaan dibuat tertulis agar dapat dijadikan 

bahan untuk pemeriksaan periode berikutnya, mudah mengambil tindak 
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lanjut atas saran pemeriksa, pembuktian menjadi mudah jika ada keberatan 

dari pihak yang merasa dirugikan dan tanggung jawab pemeriksa atas 

laporan menjadi jelas. 

Laporan merupakan sarana komunikasi yang resmi untuk 

menginformasikan hasil pemeriksaan yang mencakup kriteria, temuan- 

temuan pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi saran perbaikan kepada 

pimpinan perusahaan. Syarat-syarat dalam menyusun laporan audit adalah: 

a. Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan 

saran tindak lanjut bersifat konstruktif. 

b. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan daripada 

kritik. 

c. Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum 

dapat diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan. 

d. Mengemukakan suatu prestasi atau tindak lanjut perbaikan yang 

diterapkan di unit kerja lain. 

e. Menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan pejabat obyek yang 

diperiksa. 

Kriteria-kriteria dalam suatu laporan pemeriksaan intern yaitu 

sebagai berikut: 

a. Laporan yang obyektif 

 Yaitu laporan yang actual, tidak berpihak serta bebas dari distorsi. 

b. Laporan yang jelas 

 Yaitu laporan yang tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan logis. 

c. Laporan yang singkat 

    Yaitu laporan yang langsung membicarakan pokok permasalahan dan 

menghindari berbagai perician yang tidak diperlukan. 

d. Laporan yang konstruktif 

 Yaitu laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak 

yang akan diperiksa dalam organisasi serta menghasilkan berbagai 

perbaikan yang dibutuhkan. 
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e. Laporan yang tepat waktu 

 Yaitu laporan yang penerbitannya tidak perlu penundaan dan 

mempercerpat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan yang 

efektif. 

Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada berbagai hal, sebagai 

berikut: 

a. Kriteria, yaitu berbagai standar, ukuran atau harapan yang digunakan 

dalam melakukan evaluasi dan vertifikasi. 

b. Kondisi, yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh pemeriksa 

dalam pelaksanaan pemeriksaan. 

c. Sebab, yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan 

antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi sesungguhnya. 

d. Akibat ,yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh unit 

organisasi dari pihak yang diperiksa atau unit organisasi lain karena 

terdapatnya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria. 

e. Dalam laporan tentang berbagai temuan, dapat pula dicantumkan 

berbagai rekomendasi, hal-hal yang telah dicapai oleh pihak yang telah 

diperiksa dan informasi lain yang bersifat membantu yang tidak 

dicantumkan di tempat lain. 

 

2.7 Tujuan Pemeriksaan Intern Penggajian 

Berikut ini merupakan tujuan pemeriksaan intern atas penggajian yang 

dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing An Integrated 

Approach Eight Edition, Eaglewood Cliff (2000:546) yaitu: 

“1. Recorded payroll are work actually performed by existing employees 
(existence); 

 2. Existing payroll transactions are recorded (completeness); 
 3 Recorded payroll transactions are for the amount of time actually 

worked and at the proper pay rate; with holdings are proporely 
calculated (accuracy); 

 4. Payroll transactions are property classified (classifications); 
 5. Payroll transactions are recorded on the correct dates (timing) and; 
 6. Payroll transactions are properly included in the payroll master file 

and are properly summarized (posting and summarization).” 
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Tujuan pemeriksaan intern atas penggajian sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke tersebut dialihbahasakan oleh Amir 

Abadi Yusuf (2002:582) adalah sebagai berikut: 

“  1. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang  
secara aktual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif 
(keberadaan); 

2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan); 
3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja 

aktual    dan tingkat upah yang semestinya (akurasi); 
4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai 

(klasifikasi); 
5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat 

waktu); 
6. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk 

penggajian  dengan semestinya, dan diikhtisarkan dengan 
semestinya (posting dan pengikhtisaran).” 

 

2.8 Pengertian Gaji dan Upah 

 Gaji dan upah merupakan masalah penting bagi suatu perusahaan, tetapi 

pelaksanaannya tidak mudah, karena menyangkut berbagai faktor personalia yang 

harus diperhatikan lebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan 

yang mantap dalam mengambil suatu keputusan. Pada umumnya pemilik 

perusahaan ingin mendapatkan suatu keuntungan yang besar yang diperoleh dari 

hasil kerja yang diberikan oleh pegawainya, akan tetapi sebaliknya tenaga kerja 

juga ingin mendapatkan gaji dan upah yang sebanding dengan tenaga kerja dan 

pikirannya yang diberikan kepada perusahaan. Dengan adanya pemberian balas 

jasa yang setimpal atas pengorbanan karyawan, maka akan mendorong para 

karyawan untuk lebih giat bekerja dalam mengembangkan kegiatan usaha 

perusahaan.  

 Kothler (1997,492) mengemukakan pengertian mengenai upah (wages) 

adalah  sebagai berikut:  

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

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

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

imbalan balas yang diterima oleh seseorang yang bekerja dan biasanya dibayar 

perjam, perhari atau perminggu. Sedangkan pengertian gaji (salary) menurut 

Kothler (1997: 448) adalah sebagai berikut: 

“The compensation paid periodically for managerial, administrative 

professional and  similar service.” 

 
Dari pengertian tersebut, maka gaji dapat diartikan sebagai imbalan jasa 

yang dibayarkan secara berkala (periodik) kepada manajer, tenaga administrasi, 

dan tenaga profesional serta pemberian jasa yang sejenis. 

 

2.9 Efektivitas dan Efisiensi 

2.9.1 Pengertian Efektivitas dan Efisiensi 

 Definisi efektivitas dan efisiensi menurut Rob Raider (2002:22) adalah 

sebagai berikut: 

“Effectiveness (or result of operations) is the organization achieving 
results or benefits based on stated goals and objectives or some other 
measurable criteria. 
Eficiency (or methods of operations) is the organizational carrying out 
its responbillities with minimum expenditure of effort.”  

 

 Unit organisasi yang paling efisiensi adalah unit yang memproduksi 

sejumlah keluaran dengan masukan yang minimal atau menghasilkan keluaran 

terbanyak dari masukan yang tersedia. Arrens, et all (2006:776) mendefinisikan 

efektivitas sebagai berikut: 

“Effectiveness of internal Control is therefore a part of operational 

auditing is the purpose is to help an organization operate its busness 

more effectively or efficiently.” 

 
 Dari definisi di atas dapat dikatakan efektivitas pengendalian internal 

merupakan suatu bagian dari audit operasional tujuannya untuk membantu 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar lebih efektif dan efisien. 

Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan 
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sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan organisasi dalam 

menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

2.9.2 Efektivitas dan Efisiensi Sistem Penggajian 

 Sebelum kita dapat melakukan kegiatan secara efisien, kita harus yakin 

telah menemukan hal yang tepat untuk segera dilakukan. Maka efisiensi dapat 

diartikan sebagai kemampuan meminimalkan penggunaan segala sumber daya 

yang ada dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi ataupun dalam 

perusahaan. 

 Dari penjelasan di atas dan keterangan-keterangan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan intern gaji dan upah yaitu tahap 

perencanaan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan dan tahap pelaporan 

pemeriksaan adalah alat ukur untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem 

penggajian. 

 Efisiensi dari sistem penggajian dan upah dapat dilihat dari prestasi kerja 

karyawan dalam pencapaian penjualan dengan membandingkan rasio penjualan 

pertahun dengan pembayaran gaji dan upah dalam setahun. 

 Dengan adanya tahap-tahap pemeriksaan intern tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem penggajian dikatakan efektif dan efesien jika memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

a. Struktur organisasi cukup memadai dengan adanya job description yang jelas 

dan tegas. Semua wewenang dan tanggung jawab telah diatur sedemikian rupa 

sehingga setiap karyawan mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung 

jawabnya. 

b. Terdapat pemisahan fungsi, dimana perusahaan harus jelas memisahkan 

aktivitas-aktivitas prosedur gaji dan upah khususnya bagian-bagian yang 

terlibat dengan sistem pengendalian intern yaitu fungsi pencatatan dilakukan 

oleh bagian pembukuan, fungsi pembayaran dilakukan oleh administrasi dan 

keuangan dan fungsi perhitungan oleh bagian kepegawaian. 
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c. Adanya praktek-praktek yang sehat, dimana perusahaan telah melaksanakan 

praktek yang sehat dalam hal prosedur penerimaan, pengawasan, 

pengangkatan atau penempatan pegawai, pencatatan sampai dengan 

pembayaran gaji dan upah. 

d. Adanya suatu bagian internal control, dimana perusahaan telah melaksanakan 

pemeriksaan intern yang dilaksanakan oleh bagian pengawasan intern. Dimana 

kedudukan fungsi pemeriksaan intern cukup independen dan objektif oleh 

karena bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan setiap pemeriksaan 

dibuat program pemeriksaan dengan persetujuan Direksi dan didukung oleh 

Manajemen.  

 

2.10 Penggajian 

2.10.1 Pengertian Penggajian 

 Masalah penggajian menjadi perhatian utama dari pimpinan perusahaan, 

sebab besarnya gaji merupakan bagian yang penting dalam hal pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan sehinnga perlu juga diperhatikan efisiensinya 

untuk mendapatkan dasar pengertian penggajian, harus terdapat dua hal yang 

saling berkaitan yaitu masalah hak dan kewajiban yang tercantum didalam ikatan 

kerja. 

 Kegiatan penggajian merupakan bagian yang secara langsung akan 

mempengaruhi asset perusahaan, terutama dalam hal pengeluaran kas. Kegiatan 

penggajian merupakan bagian atau kegiatan yang cukup kritis dari tindakan 

kesalahan (error), ketidakberesan, ketidakefektivan, ketidakefisienan, sengaja, 

kelalaian, pemborosan dan konflik kepentingan. 

 Berikut ini pengertian pengajian menurut Prof. Komarrudin dalam buku 

Enksiklopedia Manajemen (1994:775) adalah: 

“Gaji pada saat ini berarti pembayaran yang diterima pegawai 

sebagai imbalan jasa (kompensasi) atas jasa yang diberikan pegawai 

itu.” 
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 Sedangkan menurut Michael Armstrong dan Helen Morlis yang 

diterjemahkan oleh Roch Mulyati Hamzah (1995:1) dalam buku Pedoman Praktis 

Sistem Penggajian adalah: 

“Gaji adalah bayaran pokok yang diterima seseorang tidak termasuk 

unsur- unsur variabel dan tunjangan lainnya.”   

 

2.10.2 Fungsi dan Organisasi Penggajian 

  Sistem penggajian meliputi fungsi-fungsi seperti pengangkatan pelatihan 

(training) pegawai, pengelolaan gaji, penetapan cara kerja yang aman, 

pelaksanaan program akuntansi, sumber daya manusia, penyiapan penggajian dan 

penyusunan laporan kepada badan-badan pemerintah. Secara umum departamen 

penggajian menghitung pembayaran bersih untuk setiap tenaga kerja, serta 

membuat jurnal penggajian yang dibayarkan. 

 La Mijan (2001:240) mengemukakan organisasi bagian penggajian sebagai 

berikut: 

 Adapun bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur penggajian khususnya 

perusahaan menengah dan besar adalah: 

1. Bagian Personalia (Employment Departement) 

  Bagian ini bertugas untuk mencari pegawai baru, mengadakan 

wawancara, mengeluarkan surat pengangkatan dan tugas lainnya, seperti 

menyelenggarakan berbagai catatan dan arsip, membuat daftar cuti, mencari 

data pribadi pegawai, memasang advertensi dan tugas sejenisnya. 

2. Bagian Pencatatan Waktu (TimeKeeping Depertament) 

  Bagian ini bertugas mencatat waktu kerja para pegawai yang dipakai 

dalam menghitung penggajian. Pencatatan waktu kerja diperlukan untuk 

menetapkan berapa gaji yang harus dibayarkan kepada pegawainya. 

3. Bagian Akuntansi Umum (General Accounting Depertament) 

  Bagian ini bertanggungjawab unuk pembuatan voucher pembayaran gaji 

tiap bulan dan voucher penyetoran pajak penghasilan. Bagian ini 

bertanggungjawab pula untuk pembebasan gaji kepada biaya-biaya produksi, 

biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya administrasi umum. 

 



 28

4. Bagian Akuntansi Penggajian (Payroll Accounting Departement) 

  Bagian ini menulis daftar jam kerja yang telah disusun dan dijadikan 

dasar untuk mengerjakan buku gaji. Dalam buku ini dicatat jumlah waktu 

kerja perbulan, jumlah upah bruto sebelum potongan-potongan untuk pajak, 

dan potongan-potongan lainnya. 

5. Bagian Kasir (Treasure’ Departement) 

  Bagian ini bertugas melakukan pembayaran gaji kepada pegawai dan 

melakukan pencabutan atas pengeluaran tersebut. 

6. Bagian Akuntansi Biaya (Cost Accounting) 

  Bagian ini terdapat pada perusahaan BUMN. Perusahaan-perusahaan 

BUMN yang mempunyai bagian  kalkulasi harga pokok atau bagian biaya dan 

harga pokok berhubungan tidak hanya dengan pembuatan daftar gaji, tetapi 

berhubungan juga dengan bagaimana membebankan gaji kepada bermacam-

macam kegiatan yang ada dalam perusahaan BUMN. 

 

2.8 Sistem Akuntansi Penggajian 

 Yang termasuk kedalam sistem akuntansi penggajian terdiri dari prosedur 

penerimaan dan penempatan karyawan, pencatatan waktu, prosedur penbuatan 

daftar gaji, dan prosedur pembayaran gaji.  

 Menurut pendapat La Mijjan dan Azhar Susanto dalam buku Sistem 

Informasi akuntansi 1 (2001:240) adalah: 

“Kegiatan bagian personalia yang berhubungan dengan sistem dan 
prosedur penempatan karyawan adalah: 
1. Pencarian Karyawan; 
2. Menginterviu (mewawancarai) karyawan; 
3. Mengeluarkan surat pengangkatan dan penempatan karyawan; 
4. Melakukan tugas lainnya.” 

 

Dalam suatu perusahaan yang memiliki bagian personalia, bagian ini akan 

menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengangkat karyawan 

perusahaan yang terdiri dari pegawai atau buruh.  
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Tugas dari bagian personalia: 

1. Mencari karyawan baru (Recruting) 

  Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk didalamnya 

adalah tugas-tugas: 

a. Memelihara catatan-catatan dan arsip. 

Untuk membantu mencari karyawan yang diperlukan, membantu dalam 

mencari karyawan yang sedang diberhentikan sementara (laid off) dan 

mengurus penerimaan pelamar pekerjaan. 

b. Memelihara hubungan dengan kantor penempatan tenaga kerja. 

Merupakan kantor perantara untuk mendapatkan tenaga kerja. 

c. Memasang advertensi 

Dengan jalan memasang iklan atau advertensi untuk mencari tenaga. 

2. Mengadakan wawancara 

 Karyawan yang dipanggil itu biasanya diwawancarai untuk meyakinkan 

kepandaiannya, kecakapannya, kecakapannya, pendidikan, dan pengalaman 

kerjanya. 

3. Mengeluarkan surat pengangkatan 

4. Melakukan macam-macam tugas lainnya yaitu: 

a. Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan data-data untuk 

pembayaran, potongan-potongan pembayaran, dan sebagainya antara lain 

data absensi, dan lain-lain. 

b. Menyelenggarakan wawancara 

 Sebelum pegawai meninggalkan perusahaan, alasan penyebab ingin 

keluar. 

c. Membuat daftar cuti karyawan (vacation eligibility list) 

d. Menyusun data stastistik karyawan. 
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Adapun prosedur penerimaan dan penempatan karyawan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap 1 

   Bagian personalia mendapat penerimaan tenaga dalam jumlah tertentu 

dari bagian lain yang memerlukan. Berdasarkan permintaan mandor atau 

bagian lain, maka aktivitas yang dilakukan oleh bagian personalia adalah: 

mencari tenaga kerja yang diperlukan dengan melihat dalam file perusahaan 

atau mendekati masyarakat. 

Adapun langkah-langkah dalam prosedur penerimaan dan penempatan 

kerjanya adalah sebagai berikut: 

a. Mencari dalam file: 

1) Diantara 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. 

2) Mencari diantara karyawan yand diberhentikan sementara (laid off).  

3) Mencari karyawan diantara 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, atau sumber tenaga kerja 

lainnya. 

c. Memasang iklan dalam surat kabar, radio, dan lain-lain atau secara pribadi. 

2. Tahap 2 

 Prosedur berikutnya adalah proses seleksi (test) dilakukan oleh 

perusahaan sendiri atau biro konsultan. Lamaran-lamaran yang diterima 

kemudian dipanggil untuk ditest guna menilai kemampuan potensi calon, 

dalam situasi netral juga digunakan test kesehatan, dan lain-lain. Bagi 

karyawan yang lulus test kemudian dipanggil untuk memenuhi prosedur 

selanjutnya.  
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3. Tahap 3 

 Prosedur selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan diterima 

tidaknya karyawan tersebut. Bagian yang akan memanfaatkan tenaga baru 

adalah dengan melakukan wawancara terakhir. 

4. Tahap 4 

 Bagian personalia berdasarkan keputusan tentang diterimanya karyawan, 

kemudian dibuat surat keputusan atau surat perjanjian kerja. Pada tahap ini, 

calon sebenarnya dianggap belum lulus tetapi baru memasuki masa percobaan 

(probation period). Karena karyawan tersebut masih dalam masa percobaan, 

ia masih dalam masa seleksi, biasanya berjalan dalam masa tiga bulan.    

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 

tersebut, membuat berbagai informasi tentang karyawan tersebut. 

6. Tahap 6 

  Setelah sekian tahun, baru tenaga tersebut memperoleh penempatan 

tetap (permanent placement), dan sudah masuk dalam jalur karir di organisasi 

tersebut. 

 

1. Prosedur Pencatatan Waktu 

 Prosedur pencatatan waktu merupakan aktivitas dalam mencatat waktu 

hadir di perusahaan. Prosedur pencatatan waktu ini dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu : 

a. Pencatatan waktu hadir (attendance time keeping) 

  Yaitu pencatatan jumlah jam kerja karyawan selama satu periode 

dengan cara menggunakan kartu hadir (clock card), dimana setiap kali 

memulai kerja kartu ini dimasukkan kedalam mesin pencatat waktu (time 

click), begitu pun sehabis pulang kerja sehingga akan tercatat jam masuk 

dan jam keluar tiap karyawan yang diawasi oleh pencatat waktu. 
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b. Pencatatan waktu kerja (shop time keeping) 

  Yaitu pencatatan jumlah jam kerja menurut bagian, dimana pegawai 

itu bekerja, tuunny adalah untuk mngecek kebenaran kehadiran, mengecek 

hasil pekerjaan, dan untuk akuntansi biaya dan untuk perhitungan harga 

pokok.  

Formulir-formulir yang dipergunakan untuk pencatatan waktu ialah: 

a. Pencatatan waktu kehadiran sering dalam bentuk kartu atau kartu jam 

(department time keeping attendance time report). 

b. Catatan waktu kerja juga sering dalam bentuk kartu-kartu (shop time 

report), dimana terdapat tiga macam yaitu: 

- Buku mandor (foreman book); 

- Daftar hadir dan kartu kerja (time sheet dan job card/job tickets); 

- Kombinasi catatan waktu kehadiran dan waktu kerja. 

 

2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

 Pembuatan daftar gaji dilakukan oleh bagian pembuatan daftar gaji. 

Daftar gaji dibuat untuk menghitung gaji yang harus dibayarkan kepada 

masing-masing karyawan, adapun perincian kegiatan penetapan gaji adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan catatan waktu kehadiran dari masing-masing karyawan 

dari kartu jam kerja kehadiran. Waktu yang diperoleh terdiri dari dua 

bagian yaitu: 

- Waktu kerja biasa (straight time) 

- Waktu kerja lembur (over time) 

b. Selanjutnya menyusun daftar gaji dengan mencantumkan nama karyawan, 

pangkat dan bagian, susunan, dan gaji pokok.  

c. Mengumpulkan data untuk pembayaran insentif. Umumnya didasarkan 

pada data produksi tentang banyaknya prestasi yang telah dihasilkan. 

Sesudah itu dihitung tunjangan-tunjangan antara lain: 

- Tunjangan perusahaan; 

- Tunjangan kesehatan; 
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- Tunjangan istri dan anak; 

- Tunjangan transportasi; dan tunjangan-tunjangan lainnya. 

d. Menghitung semua pajak penghasilan, pengurangan-pengurangan untuk 

withholdings tax, pinjaman pegawai, asuransi, dan lain-lain, kemudian 

dicatat dalam daftar gaji. 

 

3. Prosedur Pembayaran Gaji 

  Prosedur pembayaran gaji dilaksanakan setelah prosedur pembuatan 

daftar gaji dijalankan sesuai dengan proses di atas, kemudian dilanjutkan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran gaji, membuat formulir 

dan laporan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan, membuat catatan 

(journal entry) dan berbagai formulir dan laporan dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Membuat daftar gaji. 

b. Membuat daftar cek pembayaran atau amplop pembayaran gaji atau cek 

gaji. Jika pembayaran dilaksanakan secara tunai, maka disusun kebutuhan 

bermacam-macam uang logam dan pecahan uang kertas yang akan 

dimasukkan ke dalam amplop gaji. 

c. Membuat daftar earning statement, yaitu suatu penjelasan tentang 

perhitungan gaji yang diberikan pada masing-masing karyawan yaitu 

setelah dihitung gaji kotor, allowance,dan potongan-potongan. 

d. Membuat employees earning record, yaitu daftar gaji pada suatu masa 

yang dibayarkan pada pegawai tersebut. 

e. Membuat formulir-formulir yang diperlukan untuk berbagai keperluan 

sesuai dengan ketentuan. 

f. Membuat statistik tentang gaji.            

 Dalam pemprosesan penggajian perlu adanya pemisahan fungsi.hal ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam siklus 

penggajian. 
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Pemisahan fungsi ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya adalah: 

a. Fungsi Kepegawaian 

   Departemen Kepegawaian bertanggungjawab untuk menempatkan 

orang di penggajian perusahaan, menspesifikasikan tingkat pembayaran, 

dan mengotorisasi potongan-potongan gaji. Seluruh perubahan, seperti 

penambahan atau pengurangan pegawai, perubahan tingkat gaji, atau 

perubahan tingkat potongan gaji, harus diotorisasi oleh departemen 

kepegawaian. Fungsi kepegawaian terpisah dari fungsi pencatat jam kerja 

dan fungsi penggajian. 

b. Fungsi Pencatat jam kerja 

   Fungsi pencatat jam kerja bertanggung jawab untuk menyajikan dan 

mengendalikan laporan-laporan jam kerja. Pencatat jam kerja bertanggung 

jawab untuk mengumpulkan dan membuat kartu-kartu jam kerja dan 

laporan-laporan jam kerja, merekonsiliasikan data tersebut dengan laporan 

ikhtisar jam kerja yang diterima dari bagian produksi. 

c. Fungsi Penggajian 

   Departemen Penggajian bertanggungjawab untuk perhitungan dan 

penyiapan proses penggajian. Proses penggajian harus terpisah dari 

penyiapan data masukan untuk dasar pembayaran, laporan-laporan jam 

kerja dan data kepegawaian. Daftar gaji memuat rincian perhitungan gaji 

bersih (gaji kotor dikurangi potongan-potongan). Cek pembayaran 

dikirimkan ke departemen pengeluaran kas untuk ditandatangani, ditelaah, 

dan didistribusikan. 

 

2.8.1 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 system akuntansi penggajian  

terdiri dari: 
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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 

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 
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dimasukan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya 

dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

 

2.9 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: 

 

2.9.1 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. 
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c. Memasang iklan yaitu dengan jalan memasang iklan untuk mencari 

tenaga kerja. Atau dapat juga dilakukan dengan melalui kontrak 

pribadi. 

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. 
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e. Menyusun data stasistik karyawan. 

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 : 

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. 
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 Tembusan kedua untuk bagian yang memerlukan. 

 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. 

 

2.9.2 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. 
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Prosedur pencatatan waktu kehadiran dalam perusahaan yang besar,  

meliputi : 

1. Penyusunan kartu (racking card) 

Dengan menempatkan sekelompok kartu-kartu kosong untuk para 

pekerja di atas 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 

 

2.7.3 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. 
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2. Mencatat (journal entry) yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan 

membuat formulir dan laporan, dengan tahapannya sebagai berikut : 

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. 

 

2.8 Pemeriksaan Intern Atas Gaji dan Upah yang Memadai Menilai 

Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Penggajian 

Umumya perusahaan yang telah maju dan besar ruang lingkupnya, telah 

menyelenggarakan staf audit internal secara ideal, pemeriksaan intern harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dilaksanakan dengan memadai, selalu 

dimonitor atau diawasi serta disesuaikan dengan kemajuan dari sistem penggajian 

seseuai dengan keadaan perusahaan saat ini. 

 Pemeriksaan intern atas gaji merupakan unsur dari fungsi auditor 

mempunyai peranan sangat penting atas tercapainya efektivitas dan efisiensi 

penggajian dan seluruh tujuan dari pemeriksaan intern tersebut. 
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 Sistem penggajian yang memadai akan efektif dan efisien dalam proses 

pemeriksaan internal sehingga dalam pemeriksaan intern gaji, audit internal dapat 

melakukannya secara periodik dan terus-menerus, dikarenakan gaji merupakan 

area yang rawan terjadinya penyimpangan atau pencurian karena menyangkut 

sejumlah uang. 

Untuk itu tindakan yang diberlakukan audit internal atas pemeriksaan intern 

gaji diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Menelaah prosedur pembayaran dengan melakukan penilaian dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur, apakah sesuai dengan yang 

ditetapkan. 

2. Menelaah daftar penggajian, apakah pegawai yang tercantum dalam daftar 

penggajian memang berhak menerima sebagaimana mestinya beserta 

ketepatan perhitungannya. 

3. Melakukan audit secara mandadak untuk mencegah terjadinya 

kemungkinan penyimpangan dan pencurian. 

4. Melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan atau kelemahan yang 

ditemukan. 

 Dengan demikian audit internal dapat mendorong individu yang terlibat 

dalam aktivitas ini untuk bekerja dengan berhati-hati dan akurat apabila mereka 

menyadari akan diaudit, sehingga memungkinkan tecapainya efektivitas 

penggajian yang ada dalam perusahaan. Yang dapat diandalkannya laporan 

keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, serta ketaatan pada 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 


