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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Peranan 

 Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994;768) adalah sebagai 

beikut : 

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

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai sesuatu kasus. 
3. Bagian atau fungsi yang siharapkan dari seseorang atau menjadi 

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

 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan atau role 

mempunyai fungsi dan pola perilaku yang diharapkan dalam kelompok atau 

pranata, yang menjadi karakteristiknya dalam manajemen dan ditentukan 

berdasarkan status yang ada padanya. 

 

2.2. Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang ada dalam perusahaan bukanlah dimaksudkan 

untuk meniadakan semua kemungkinan terjadinya penyimpangan atau 

penyelewengan, akan tetapi pengendalian internal diadakan untuk meminimalkan 

penyimpangan atau penyelewengan yang dapat terjadi. Hal ini dapat dideteksi 

atau diketahui dengan cepat dan tepat. 

 

2.2.1. Pengertian Pengendalian Internal 

Menurut Arens (2001;432) pengendalian internal adalah : 
“Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk 
menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran 
manajemen dalam kategori berikut (1) keandalan pelaporan 
keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional, dan (3) 
pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang bisa 
diterapkan.” 
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Pengertian pengendalian internal menurt Boynton, Johnson, dan Kell 

yang dikutip dari buku Modern Auditing (2002;373) : 

“Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh 
dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, 
yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai 
berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut : 
• Keandalan pelaporan keuangan 
• Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
• Efektivitas dan efisiensi operasi.” 
 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam “Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan “ (2001;319,2) mengemukakan bahwa : 

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

 
 Sedangkan menurut Mulyadi (2001;163) mengemukakan bahwa : 

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen.” 

 
 Konsep pengendalian internal menurut Hiro Tugiman (2002;3) dalam 

bukunya “Standar Profesional Audit Intern” yang direkomendasikan oleh 

COSO (The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway 

Commission) adalah konsep pengendalian internal sebagai kerangka terpadu 

(integrated framework). Konsep ini merumuskan pengendalian-pengendalian 

sebagai berikut : 

“Proses yang dipengaruhi oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya 
(direksi,manajemen, dan personel lainnya), yang dirancang untuk 
memberikan tujuan berikut akan tercapai : 
- Efektivitas dan efisiensi operasi 
- Dapat dipercayainya laporan keuangan 
- Ketaatan pada UU dan peraturan”. 
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Intinya, pengendalian internal terdiri dari empat konsep yang mendasar, 

yaitu bahwa pengendalian internal : 

1. Suatu proses 

2. Dipengaruhi oleh orang-orang 

3. Memberikan keyakinan (reasonable assurance) 

4. Alat untuk mencapai tujuan 

 

2.2.2. Unsur-unsur Pengendalian Internal 

 Pengendalian internal mencakup lima unsur yang dirancang dan digunakan 

oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan 

pengendalian internal dapat dipenuhi. Kelima unsur ini saling berhubungan satu 

sama lain. 

 Unsur-unsur atau komponen pengendalian internal seperti yang 
dikemukakan dalam SAS no78 seperti yang dikutip oleh Hall (2001;155) adalah : 

“Kontrol internal terdiri atas lima komponen, yaitu  : (a) lingkungan 
kontrol (Control environment), (b) penilaian resiko (risk assessment), 
(c) informasi dan komunikasi (informations and communications), (d) 
pengawasan (monitoring), dan (e) kegiatan kontrol (control activities).” 
 

 Dewan Standar Profesional Akuntan Publik / SPAP (2001;319.2,7) 

menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

A. Lingkungan Pengendalian 

Menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran 

pengendalian organisasinya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk 

suatu komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan 

struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor : 

• Integritas dan nilai-nilai etika 

• Komitmen terhadap kompetensi 

• Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit 

• Falsafah dan gaya operasi manajemen 

• Struktur organisasi 

• Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

• Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 
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B. Penaksiran Resiko 

Identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai 

tujuannya membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus 

dikelola. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti : 

• Perubahan dalam lingkungan operasi 

• Personel baru 

• Sistem informasi baru 

• Pertumbuhan yang cepat 

• Teknologi baru 

C. Aktivitas Pengendalian 

Kebijakan dan prosedur yang meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan 

telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. 

Kegiatan pengendalian dapat dikategorikan ke dalam kebijakan prosedur, 

antara lain : 

• Pemisahan tugas yang memadai 

• Review kinerja 

• Pengolahan informasi 

• Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan 

D. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

mencakup sistem informasi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun 

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

untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, dan ekuitas 

yang bersangkutan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran 

dan tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan. 

E. Pemantauan  

Pemantauan mencakup proses penetapan kualitas kinerja pengendalian 

internal sepanjang waktu penentuan desain dan operasi pengendalian tepat 

waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. 
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Menurut Mulyadi (2001;164) mengemukakan bahwa unsur-unsur 
pengendalian internal meliputi : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 
dan biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
unit organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 
 

 Laporan COSO dan AU 319, Consideration of internal control in the 

Financial Statement Audit (SAS 78) yang dikutip dari buku Modern Auditing 

(2002;379), mengidentifikasikan lima komponen pengendalian internal yang 

saling berhubungan yaitu : 

• Lingkungan pengendalian 
• Penilaian resiko 
• Informasi dan komunikasi 
• Aktivitas pengendalian 
• Pemantauan 
 

 Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam “Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)” (2004;319.2) mengungkapkan unsur-

unsur  pengendalian sebagai berikut : 

1. “Control environment 
2. Risk assessment 
3. control activities 
4. Information and Communication 
5. Monitoring” 

 
Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2006;273) menyebutkan bahwa: 

“The components of internal control are : (1) the control environment, 

(2) risk statement, (3) control activities, (4) information and 

communications, and (5) monitoring.” 
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2.2.3. Tujuan Pengendalian Internal  

 Dalam  rangka merancang suatu pengendalian internal yang baik, maka 

perlu melihat tujuan atau kepentingan seperti yang dinyatakan pada SAS no 78  

seperti yang telah diterjemahkan oleh Sunarto (2003;122) yaitu : 

“…Untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian 
tujuan dalam hal-hal berikut : 
1.  Keandalan pelaporan keuangan 
2.  Kesesuian dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku 
3.  Efektivitas dan efisiensi operasi.” 

 
 Dari pengertian tersebut, pengendalian internal dari metode-metode yang 

digunakan oleh perusahaan dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Memberi informasi akurat dan dapat diandalkan 

 Pengendalian internal harus dapat menyediakan informasi yang dapat 

dipercaya yang menggambarkan aktivitas yang sebenarnya sehingga dapat 

digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. 

b. Kesesuaian dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku 

 Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan bahwa prosedur 

peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan diikuti oleh seluruh 

karyawan perusahaan. 

c. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi pemborosan dan kerugian 

karena kegiatan-kegiatan yang tidak efisien sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Hal ini berkaitan dengan sumber-sumber milik perusahaan. 

 Ketiga tujuan pengendalian tersebut merupakan hasil dari suatu 

pengendalian internal yang memadai. Sehingga unsur-unsur pengendalian internal 

merupakan suatu proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang memadai 

tersebut. 

 Mulyadi (2002;180) mengemukakan bahwa tujuan pengendalian internal 

adalah : 

1. “Keandalan informasi keuangan 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

3. Ketaatan terhadap Peraturan dan Hukum yang berlaku”. 
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 Menurut Dewan Standar Profesional Akuntan Publik / SPAP 

(2003;319.2) tujuan pengendalian internal terdiri dari : 

1. Keandalan Pelaporan Keuangan 
 Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai 

bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi 
keuangan yang dapat menunjang keandalan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 
 Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab yang 

rangkap, sehingga pelu adanya pemisahan tugas antara berbagai bidang fungsi 
operasi, penyimpanan, dan pencatatan. Pemisahan fungsi tidak berarti bahwa 
koordinasi ditiadakan, jadi pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat 
untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala 
aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak 
efisien. 

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan peraturan yang berlaku 
Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan yang memadai 
bahwa berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk 
mencapai tujuan perusahaan ditaati oleh setiap karyawan. 
 

 Sedangkan lima tujuan pengendalian internal (General Standard 300. 

standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the Institute of 

Internal Auditor) menurut COSO yang dialih bahasakan oleh Hiro Tugiman 

(2002;5) adalah sebagai berikut : 

1. Dapat dipercayanya dan Integritas Informasi 
Prinsipnya sistem informasi terbagi menjadi dua aspek, yaitu : (1) aspek 
sistem informasi akuntansi keuangan, dan (2) aspek sistem informasi operasi. 
Sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan organisasi dan 
secara khusus menghasilkan laporan anggaran dan biaya untuk kepentingan 
manajemen. 
 

2. Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan 
peraturan 
Salah satu cara yang dipakai manajemen untuk menjaga pengendalian internal 
adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan, rencana, dan prosedur. 
Undang-undang dan peraturan biasanya ditetapkan dari luar organisasi. Tujuan 
dari pengendalian-pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa suatu 
operasi berjalan secara baik sistematis dan berurutan.  

3. Pengaman Aktiva 
Pengendalian yang paling nyata adalah desain dan implementasi untuk 
melindungi aktiva-aktiva perusahaan. Pengendalian-pengendalian ini 
mencakup antara lain : kunci-kunci setiap akses pintu masuk/keluar, pagar-
pagar pengaman dan perlindungan ganda untuk aktiva-aktiva yang 
mempunyai nilai sangat berharga. 
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4. Ekonomis dan Efisiensi Kegiatan atau Operasi 
Konsep dasar dalam dunia ekonomi menyatakan bahwa sumber daya adalah 
langka. Artinya, supply atas sumber-sumber ini terbatas, padahal sumber-
sumber ini dipakai untuk kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu untuk 
memenuhi kebutuhan kita semua. Oleh karena itu, prinsip dasar yang harus 
ditetapkan perusahaan adalah menggunakan sumber daya yang terbatas ini 
seekonomis dan seefisien mungkin untuk memberikan manfaat yang sebesar-
sebesarnya. 

5. Efektivitas Pencapaian Tujuan dan Goal 
Fokus seluruh pengendalian dan tujuan organisasi secara keseluruhan harus 
pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 
 
 

2.2.4. Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Bagaimanapun baiknya pengendalian internal dalam suatu perusahaan 

tidaklah menjamin sepenuhnya apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Oleh karena itu bukan suatu yang tidak mungkin, apabila dalam 

perusahaan yang memiliki sistem pengendalian yang memadai masih juga terjadi 

kesalahan ataupun penyelewengan. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan 

Publik / SPAP (2001;319.6) menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan 

pengendalian internal, antara lain : 

1. Pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi. 

Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah, dan bahwa 

pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang berisi sifat 

manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya 

sederhana. Disamping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya 

kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan 

pengendalian internal. 

2. Biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang 

diharapkan dari pengendalian tersebut. 

Meskipun hubungan manfaat dengan biaya merupakan kriteria utama yang 

harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, pengukuran 

tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, 
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manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan 

dalam menilai hubungan manfaat dengan biaya tersebut. 

3. Adat istiadat, kultur, dan corporate govermancesystem dapat mencegah 

terjadinya ketidakberesan yang dilakukan oleh manajemen, namun bukan 

merupakan pencegahan yang bersifat mutlak. 

Keterbatasan dan kelemahan pengendalian internal menurut Mulyadi 

(2002;181) dikelompokkan menjadi : 

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

 Keterbatasan pengendalian internal yang dikemukakan oleh Sunarto 

(2003;124) adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan  
 Seringkali terjadi manajemen dan personil lainnya melakukan pertimbangan 

yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam 
melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan 
waktu, atau penyebab lainnya. 

2. Kemacetan 
 Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas 

salah mengerti dengan instruksi, atau melakukan kesalahan karena 
kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personil sementara 
atau tetap, atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan 
kemacetan. 

3. Kolusi  
 Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang karyawan dengan 

karyawan lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok bisa tidak terdeteksi 
oleh struktur pengendalian internal. 

4. Pelanggaran oleh pihak manajemen  
 Manajemen bisa saja melakukan pelanggaran atau kebijakan atau prosedur-

prosedur untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau membuat 
laporan keuangan jadi tampak baik. 

5. Biaya dan Manfaat 
 Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian internal seyogyanya tidak 

melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian internal 
tersebut. 
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 Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003;423) mengemukakan bahwa :  

“Suatu kelemahan pengendalian intern adalah ketidakhadiran 

kendali yang cukup, yang meningkatkan risiko dari salah saji dalam 

laporan keuangan.” 

 
 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

internal memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan tujuan 

perusahaan tidak tercapai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penerapan 

pengendalian internal bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kemungkinan 

penyelewengan atau kesalahan yang terjadi. Tetapi untuk mengurangi terjadinya 

penyelewengan atau kesalahan itu seminimal mungkin, sehingga dapat diketahui 

dan diatasi dengan cepat. 

 

2.3. Aktivitas Pengendalian 

Ada banyak potensi aktivitas pengendalian demikian dalam entitas apapun, 

termasuk pengendalian manual dan otomatis. SAS 94 dan Laporan COSO 

mencatat bahwa : 

“Aktivitas pengendalian umumnya berhubungan dengan kebijakan 
dan prosedur yang bersinggungan dengan (1) pemisahan kewajiban, 
(2) pengolahan informasi, (3) pengendalian fisik, dan (4) tinjauan 
penampilan.” 
 

 
Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003;406) aktivitas pengendalian 

adalah: 

“Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk 
dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan 
bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko 
dalam pencapaian sasaran entitas itu.” 
 

Pengembangan aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan 

kebijakan dan prosedur jenis ini umumnya masuk ke dalam lima jenis aktivitas 

pengendalian spesifik, yang dibahas berikut ini : 
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1. Pemisahan Kewajiban yang Memadai. 

Empat pemisahan kewajiban untuk mencegah terjadinya kecurangan dan 

kesalahan yaitu : 

• Pemisahan penjagaan asset dari akuntansi 

• Pemisahan otorisasi transaksi dari penjagaan asset terkait 

• Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab penyimpanan 

catatan. 

• Pemisahan kewajiban TI dari Departemen Pemakai 

2. Otorisasi yang Sesuai dari Transaksi dan Aktivitas 

• Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan untuk 

diikuti oleh organisasi. 

• Otorisasi khusus berlaku bagi transaksi individual. 

3. Dokumen dan Catatan Yang Memadai 

Dokumen dan arsip haruslah : 

• Bernomor urut 

• Disiapkan pada waktu transaksi berlangsung 

• Cukup sederhana untuk memastikan bahwa mereka dipahami dengan jelas. 

• Dirancang untuk berbagai kemungkinan, ketika mungkin, untuk 

memperkecil jumlah formulir yang berbeda. 

• Dibuat dengan cara yang mendorong persiapan yang benar. 

4. Pengendalian fisik atas Aset dan Catatan 

Ada tiga kategori pengendalian yang berhubungan dengan melindungi 

peralatan TI, program, dan arsip data yaitu : (1) kendali fisik untuk melindungi 

fasilitas komputer, (2) pengendalian akses untuk memastikan bahwa hanya 

orang-orang yang berhak yang dapat menggunakan peralatan dan mempunyai 

akses ke perangkat lunak dan arsip data, (3) prosedur pendukung dan 

pemulihan adalah langkah-langkah yang bisa diambil organisasi dalam 

peristiwa hilangnya peralatan, program, atau data. 
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5. Pemeriksaan Independen atas Penampilan 

Kebutuhan atas pemeriksaaan independen timbul karena pengendalian internal 

cenderung untuk berubah seiring waktu kecuali jika ada suatu mekanisme 

untuk tinjauan ulang yang sering. 

 

 Sedangkan menurut Sunarto (2003;148), aktivitas pengendalian adalah : 

“Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa 

tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.” 

 

 Menurut Boynton, Johnson, dan Kell yang dikutip dari buku Modern 

Auditing (2002;386), mengemukakan pengertian aktivitas pengendalian  

 “Aktivitas pengendalian (control activities) merupakan kebijakan dan 
prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen 
telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan 
bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah 
diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian 
memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan 
organisasional dan fungsional. (AU 319.32)” 

 
 Menurut SPAP (2001;319.9) mengemukakan bahwa : 

“Aktiviatas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 
membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 
Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang 
diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan 
entitass.” 
 
SAS 94 dan Laporan COSO mencatat bahwa : 
“Aktivitas pengendalian umumnya berhubungan dengan kebijakan 
dan prosedur yang bersinggungan dengan (1) pemisahan kewajiban, 
(2) pengolahan informasi, (3) pengendalian fisik, dan (4) tinjauan 
penampilan.” 
 

 Berdasarkan uraian di atas. aktivitas pengendalian adalah suatu kebijakan 

dan prosedur yang memastikan bahwa arahan atau perintah dari manajemen telah 

dilaksanakan guna memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk 

mananggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. 
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2.4. Aktivitas Pengendalian Gaji  

 Menurut Hall (2000;158) aktivitas pengendalian yang relevan 

digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu penggolongannya adalah 

sebagai berikut : 

• Otorisasi transaksi 

 Adanya petugas yang diberi hak untuk mengotorisasi setiap transaksi. Ini 

berarti bahwa semua transaksi ysng diproses oleh sistem informasi tersebut 

valid dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

• Pemisahan tugas 

 Adanya pemisahan tugas karyawan untuk meminimalkan fungsi-fungsi yang 

saling bertentangan 

• Supervisi 

 Adanya pengawasan terhadap karyawan yang melaksanakan tugas rangkap. 

• Rekord akuntansi 

 Adanya penyimpangan baik itu catatan-catatan atau bukti-bukti dari setiap 

transaksi, agar mudah ditelusuri oleh auditor. 

• Kontrol akses 

 Adanya kepastian bahwa hanya petugas yang diberi otorisasilah yang bisa 

mengakses ke aktiva perusahaan.  

• Verifikasi independen 

 Adanya pengecekan secara independen terhadap sistem akuntansi untuk 

mengidentifikasi kesalahan dan salah penafsiran. Pengecekan ini dilakukan 

oleh individu yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan 

transaksi tersebut. 

 

2.4.1. Tujuan Aktivitas Pengendalian Gaji  

 Tujuan aktivitas pengendalian gaji adalah agar gaji dapat ditetapkan dan 

dibayarkan kepada karyawan secara tepat serta di lain pihak untuk menyajikan 

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

manajemen. 
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 Tujuan daripada pengendalian internal gaji adalah untuk memberikan 

pembayaran secara benar pada setiap karyawan yang tepat dan menjaga 

pembayaran secara fiktif atau keliru dalam perhitungan, akan tetapi secara lebih 

jelas bagi Arens & Loebbecke dalam bukunya “Auditing an Integrated 

Approach” yang dialih bahasa oleh Amir Abadi Jusuf (2000;127) dalam 

Auditing Pendekatan Terpadu. Edisi Indonesia menyatakan bahwa tujuan 

pengendalian intern gaji sebagai : 

1. Transaksi-transaksi yang tercatat memang eksis 
2. Transaksi-transaksi yang ada telah dicatat 
3. Transaksi-transaksi yang tercatat disajikan pada nilai yang benar  
4. Transaksi-transaksi yang dicantumkan dalam jurnal 

diklasifikasikan dengan tepat 
5. Transaksi-transaksi dicatat pada tanggal yang benar 
6. Transaksi-transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam 

berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar 
7. Transaksi-transaksi harus diserapkan ke setiap jenis (golongan) 

transaksi yang inmaterial dalam audit. 
 

 Rincian tujuan pengendalian intern akuntansi menurut Mulyadi 

(2001;178) adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga kekayaan perusahaan 
a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem 

otorisasi yang telah ditetapkan. 
b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat 

dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi : 

a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah 
ditetapkan. 

b. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. 
 

Tujuan tesebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut : 

a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah 

ditetapkan : 

1. Pembatasan akses langsung terhadap kekayaan 

2. Pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan. 

b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan 

kekayaan yang sesungguhnya ada : 
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1. Pembandingan secara peiodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan 

yang sesungguhnya ada. 

2. Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. 

c. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan : 

1. Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang. 

2. Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang. 

d. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi : 

1. Pencatatan semua transaksi yang terjadi. 

2. Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. 

3. Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. 

4. Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. 

5. Transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya. 

6. Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti. 

 
 Tujuan pengendalian internal gaji menurut Arens (2003;272) : 

1. Recorded transactions exist (existence) 
2. Existing transactions are recorded (completeness) 
3. Recorded transactions are stated 
4. Transactions are properly classified (classifications) 
5. Transactions are recorded on the correct dates (timing) 
6. Recorded transactions are properly included in the master files and 

correctly summarized (posting and summarizations. 
 

Tujuan pengendalian internal tersebut harus diuraikan sebagai berikut : 

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

internal tidak boleh memungkinkan dimasukannya transaksi fiktif transaksi 

yang benar ada dalam jurnal atau catatan akuntansi yang lain. 

2. Seluruh transaksi telah dicatat (kelengkapan) 

Yaitu prosedur klien harus mencegah penghilangan transaksi dalam catatan. 

3. Transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat (klasifikasi) 

 Transaksi yang tercatat telah disajikan dengan jumlah yang benar. Sistem 

pengendalian internal memadai mencakup prosedur untuk menghindari 
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kekeliruan dalam penghitungan dan pencatatan jumlah transaksi di berbagai 

tahap proses pencatatan. 

4. Pengklasifikasian merupakan kegiatan pengidentifikasian dan pengaturan pos-

pos yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam kelompok-kelompok atau 

kelas-kelas. 

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

Pencatatan transaksi yang dilakukan tepat setelah terjadinya transaksi, 

sehingga mengurangi terjadinya transaksi. 

6. Transaksi yang tercatat telah dicantumkan dalam berkas induk dan 

diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran) 

 
 Berdasarkan uraian di atas, secara umum tujuan aktivitas pengendalian 

sejalan dengan tujuan pengendalian internal yang pada dasarnya adalah : 

1. Melindungi dan mengamankan harta perusahaan. 

 Pengendalian internal yang memadai harus dapat menjaga harta perusahaan 

dari kemungkinan pencurian, keusangan, dan penyalahgunaan. Dalam 

pembayaran gaji dan upah terhindarkan dari pembayaran berdasarkan data 

yang fiktif. 

2. Menjamin kecermatan dan dapat dipercayainya data akuntansi. 

 Pengendalian internal haruslah dapat menyediakan informasi yang dapat 

dipercaya sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai landasan 

pengambilan keputusan bagi manajemen. 

3. Meningkatkan efisiensi operasi manajemen. 

 Adanya pengendalian internal yang baik dapat mencegah pemborosan-

pemborosan dan kegiatan yang tidak perlu sehingga sumber-sumber milik 

perusahaan dapat dialokasikan secara efisien. 

4. Mendorong ditaatinya kebijakan yang ditetapkan. 

 Pengendalian internal adalah alat yang dapat membeikan jaminan bahwa 

prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan diikuti oleh seluruh karyawan perusahaan. 
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2.5. Sistem Akuntansi Penggajian  

 Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan yaitu untuk 

memperoleh laba. Dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut dilakukan oleh 

sekumpulan orang-orang yang disebut dengan karyawan atau pegawai yang 

merupakan harta perusahaan dan perusahaan wajib untuk memberi imbalan atau 

disebut gaji atau upah atas jasa yang diberikan. Dalam memberikan imbalan atas 

jasa tersebut perusahaan mengikuti prosedur atau kebijakan yang terdiri atas 

sistem penggajian dan pengupahan.  

 Gaji merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan motivasi 

kerja sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai. Oleh 

karena itu, perusahaan atau organisasi harus melakukan perencanaan gaji yang 

tepat dalam arti memiliki keadilan internal, yaitu sesuai dengan tugas, tanggung 

jawab, dan tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan. 

Arti penting sebagaimana disebutkan di atas menghendaki penentuannya 

harus dilakukan dengan baik agar fungsional sebagai alat untuk memotivasi 

karyawan dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satu aspek yang sangat 

penting dalam hal ini adalah jumlah gaji yang diterima pegawai harus memiliki 

internal equity dan external equty. Internal equity adalah jumlah yang diperoleh 

sesuai dipersepsi sesuai dengan input yang diberikan dibandingkan dengan 

pekerjaan yang sama dalam perusahaan. External equity adalah jumlah yang 

diterima dipersepsi sesuai dengan jumlah yang diterima dipersepsi sesuai dengan 

jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang 

sejenis di luar organisasi. 

Oleh karena itu, untuk mengusahakan adanya equity, M.T.Efendi 

Hariandja (2002;246) menyebutkan bahwa : 

 “Organisasi dalam penentuannya dapat melakukan dengan langkah-
langkah berikut : 
1. menganalisis jabatan/tugas, 
2. mengevaluasi jabatan, 
3. melakukan survei gaji dan upah , dan 
4. menemukan tingkat gaji.” 
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Menurut M.T.Efendi Hariandja (2002;245) mengemukakan bahwa : 

“Gaji adalah sebagai balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

pegawai sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan 

dalam mencapai tujuan organisasi.” 

 
Menurut Mulyadi (2001;373) gaji dan upah adalah : 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atau penyerahan jasa yang 
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, 
sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan 
jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana / buruh. Umumnya gaji 
dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan 
berdasarkan hari kerja atau jumlah satuan pokok yang dihasilkan.” 
 
Sedangkan pengertian gaji dan upah menurut La Midjan & Azhar 

Susanto (2002;261) adalah : 

“Gaji merupakan pendapatan kotor karyawan yang dikurangi untuk 
pajak dan potongan lainnya dan jumlah bersih yang harus 
dibayarkan kepada karyawan.” 
Upah merupakan sejumlah uang yang diterima pekerja sepadan 
dengan prestasi kerjanya yang telah diberikan kepada perusahaan.” 

 
 Jadi gaji dan upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan 

dari tingkat buruh sampai kepada tingkat manajer. Gaji diberikan secara periodik 

sebulan sekali, sedangkan upah dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah waktu 

kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. 

 Sistem penggajian / kepegawaian mencakup seluruh tahap pemrosesan 

penggajian dan pelaporan kepegawaian. Sistem menyajikan cara-cara penggajian 

karyawan secara memadai dan akurat, menghasilkan laporan-laporan penggajian 

yang diperlukan dan menyajikan informasi kebutuhan karyawan kepada 

manajemen. Pemrosesan harus meliputi pengurangan pajak, potongan tertentu, 

pelaporan kepada pemerintah, dan persyaratan-persyaratan kepegawaian lainnya. 

Sistem yang efisien diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara karyawan 

dan pemberi kerja. 
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 Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001;240) mengemukakan 
bahwa : 
 “Sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan gaji terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu : 
1. sistem dan prosedur pendapatan tenaga kerja (employement 

procedures)  
2. sistem dan prosedur penempatan pencatatan waktu (time keeping    

procedures) 
3.  sistem dan prosedur penempatan penggajian (payroll procedures).” 

 Pemrosesan penggajian sangatlah komplek. Dalam organisasi besar, 

penggajian seringkali merupakan prosedur yang paling komplek dalam operasi. 

Sebab arti penting sosial penggajian yang banyak mengalami perubahan asumsi 

dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah juga seringkali melakukan 

perubahan-perubahan  aturan dan tingkat potongan  pajak, sehingga sistem  

penggajian tidak dapat berumur panjang secara mapan. Strategi mengatasinya 

adalah dengan membuat garis besar prosedur penggajian dan membahas faktor-

faktor yang mempengaruhi perhitungan aktual penggajian. 

 Pemrosesan penggajian merupakan salah satu kegiatan yang peka terhadap 

hukuman denda maupun penjara jika pencatatan yang dibuat tidak memadai 

Seperti halnya setiap hukum, maka kealpaan tidaklah ditoleransikan menjadi  

tanggungjawab sistem analis untuk membuat pemrosesan penggajian tetap aktual. 

 

 

2.5.1. Penelaahan Pengendalian Internal Untuk Asersi Transaksi Penggajian 

 Karena transakasi penggajian seringkali signifikan baik pada perusahaan 

manufaktur maupun nonmanufaktur, maka pengendalian yang berkaitan dengan 

asersi untuk transaksi tersebut dipertimbangkan secara terpisah. 
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Tabel 2.1 
Penelaahan Pengendalian Internal Untuk Asersi transaksi Penggajian 

 
Asersi Pengendalian Internal 

Yang Relevan 
Mengapa Pengendalian 
Internal Relevan dengan 
Asersi 

Eksistensi 

atau Kejadian 

� Menggunakan dokumen 

yang sah untuk menerima 

dan memberhentikan 

karyawan serta secara 

independen 

membandingkannya 

dengan gaji. 

� Menggunakan kartu jam 

kerja dan kartu absent, 

serta meminta pengesahan 

supervisor atas kartu 

absent itu. 

 

 

 

 

� Membandingkan secara 

independen kartu absen 

yang disetujui dengan 

gaji.  

 

 

 

 

� Menganalisis dan 

menindak-lanjuti varians 

� Menetapkan keberadaan 

karyawan yang sah untuk 

membantu meyakinkan 

bahwa transaksi penggajian 

yang dicatat benar-benar 

terjadi. 

 

� Menggunakan catatan yang 

sah atas jumlah jam kerja 

sebagai dasar untuk 

mencatat transaksi 

pengggajian dapat 

membantu meyakinkan 

bahwa hanya transaksi 

penggajian yang benar-

benar terjadi yang dicatat. 

� Verifikasi independen atas 

catatan yang sah mengenai 

jumlah jam kerja akan 

membantu meyakinkan 

bahwa transaksi penggajian 

yang tercatat telah benar-

benar terjadi. 

� Kelebihan biaya tenga kerja 

ktual atas standar mungkin 

disebabkan oleh pencatatan 
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biaya tenaga kerja. 

 

 

� Memisahkan fungsi 

personalia, pencatat 

waktu, dan pembayaran 

gaji. 

transaksi penggajian yang 

sebenarnya tidak terjadi. 

� Membantu mencegah 

pencatatan transaksi 

penggajian untuk karyawan 

yang tidak ada. 

Kelengkapan  � Menggunakan cek gaji 

bernomor urut dan 

memeriksa urutannya. 

 

� Melakukan rekonsiliasi 

bank atas rekening khusus 

gaji secara independen. 

 

 

 

� Menganalisis dan 

menindak-lanjuti varians 

biaya tenaga kerja. 

 

 

 

� Memisahkan fungsi-fungsi 

penyiapan gaji, 

penandasstanganan cek 

serta pembayaran gaji, dan 

pencatatan gaji. 

� Menetapkan catatan pem-

bayaran gaji formal dan 

terkendali yang harus 

dicatat. 

� Dapat mengidentifikasi 

pembayaran gaji yang 

tercatat dalam laporan bank 

tentang rekening gaji tetapi 

belum tercatat dalam catatan 

akuntansi. 

� Kelebihan biaya tenaga 

kerja standar terhadap actual 

mungkin disebabkan oleh 

transaksi penggajian yang 

telah terjadi tetapi belum 

dicatat. 

� Pemisahan fungsi-fungsi ini 

mengurangi kesempatan 

untuk menyetujui dan 

melaksanakan pembayaran 

gaji serta pencatatannya, 

baik secara sengaja maupun 

tidak sengaja. 
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Hak dan 

Kewajiban 

� Biasanya bukan 

merupakan asersi yang 

signifikan untuk transaksi 

penggajian. 

 

Penilaian atau 

Alokasi 

� Membandingkan secara 

independen tingkat gaji 

resmi, potongan, dan kartu 

absen dengan perhitungan 

gaji. 

 

 

� Menghitung kembali 

secara independen gaji 

kotor, potongan, dan gaji 

bersih. 

� Menganalisis dan 

menindaklanjuti varians 

biaya tenaga kerja. 

�  Membantu meyakinkan 

bahwa tingkat gaji yang 

akurat, potongan, dan 

jumlah jam kerja telah 

digunakan untuk membuat 

serta mencatat perhitungan 

gaji. 

�  Dapat mendeteksi kesalahan 

dalam perhitungan gaji 

sebelum pencatatan gaji. 

�  Varians yang signifikan 

antara biaya tenaga kerja 

aktual dengan standar 

mungkin disebabkan oleh 

penilaian gaji yang tidak 

benar. 

Penyajian dan 

Pengungkapan 

� Menggunakan bagan akun 

dengan rincian yang 

memadai. 

 

 

� Secara independen 

menelaah pemberian kode 

akun untuk transaksi 

penggajian. 

 

�  Membantu mengidentifikasi 

akun-akun tertentu di mana 

transaksi penggajian harus 

diklasifikasikan pada saat 

dicatat. 

�  Membantu mengidentifikasi 

klasifikasi akun yang tidak 

benar sebelum transaksi 

penggajian dicatat. 

�  Varians yang signifikan 
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� Menganalisis dan 

menindaklanjuti varians 

biaya tenaga kerja. 

antara biaya tenaga kerja 

aktual dengan standar 

mungkin disebabkan oleh 

klasifikasi penggajian yang 

tidak benar. 

Sumber : Guy, Alderman, dan Winters (2001;140) 

 

2.5.2. Dokumen dan Catatan yang Digunakan dalam Sistem Akuntansi 

Penggajian  

           Dokumen penggajian seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001; 374) 

sebagai berikut:  

1.  Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 
2.  Kartu jam hadir 
3.  Daftar gaji dan upah 
4.  Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah  
5.  Surat pernyataan gaji dan upah 
6.  Amplop gaji dan upah 
7.  Bukti kas keluar 

 Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji adalah: 

1. Jurnal Umum  
2. kartu Harga Pokok Produk `   `` ` 

  3. Kartu Biaya 
4. Kartu Penghasilan karyawan 
 
Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003;409) mengemukakan tentang 

prinsip relevan tertentu yang mendikte rancangan dan penggunaan dokumen dan 

catatan yang sesuai. Dokumen dan arsip haruslah : 

• Bernomor urutan  

• Disiapkan pada waktu transaksi berlangsung, atau segera setelah itu. 

• Cukup sederhana untuk memastikan bahwa mereka dipahami dengan jelas. 

• Dirancang untuk berbagai penggunaan, ketika mungkin, untuk memperkecil 

jumlah formulir yang berbeda.  

• Dibuat dengan cara yang mendorong persiapan yang benar. 

           Jadi, agar kegiatan penggajian karyawan dapat berjalan dengan lancar, 

harus didukung dengan tersedianya dokumen dan catatan-catatan penggajian. 
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2.5.3. Informasi yang Dibutuhkan Sehubungan Dengan Pengggajian  

 Informasi yang dibutuhkan dari kegiatan penggajian menurut Mulyadi 

(2001;374) yaitu informasi mengenai: 

1. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan 
selama periode akuntansi tertentu. 

2. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat 
pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 

3. Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap setiap karyawan 
selama periode akuntansi tertentu. 

4. Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban 
perusahaan dan setiap pusat petanggungjawaban selama periode 
akuntansi tertentu. 

 
 Informasi tersebut sangat diperlukan oleh manajer dalam pengambilan 

keputusan perencanaan dan pengendalian, maka pengambilan keputusan yang 

diambil tidak akan menyimpang dari tujuan perusahaan. 

 Jadi dengan terjadinya informasi yang tepat mengenai penggajian serta 

didukung oleh manajer yang kompeten dalam mengadakan perencanaan dan 

pengendalian, maka pengambilan keputusan yang diambil tidak akan menyimpang 

dari tujuan perusahaan. 

 

2.5.4. Fungsi-fungsi yang Terkait dalam Sistem Akuntansi Penggajian 

 Fungsi-fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Penggajian dan 

Pengupahan menurut Mulyadi (2001;382) adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Kepegawaian 
2. Fungsi Pencatat Waktu 
3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah  
4. Fungsi Akuntansi 
5. Fungsi Keuangan 
 

1. Fungsi Kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari 

karyawan, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan 

baru, membuat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan 

golongan haji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. 

2. Fungsi Pencatat Waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 
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Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatat waktu 

tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah. Fungsi ini bertanggung jawab 

untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang 

menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan 

selama waktu pembayaran gaji dan upah. 

4. Fungsi Akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, 

fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul 

berhubungan dengan pembayaran gaji dan upah. Di dalam fungsi akuntansi 

terdapat : 

a. Bagian Utang. Bagian ini memegang fungsi pencatat utang yang dalam 

sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk  

memproses pembayaran gaji dan upah seperti tercantum dalam daftar gaji 

dan upah. 

b. Bagian Kartu Biaya. Bagian ini memegang fungsi akuntansi biaya yang 

dalam fungsi akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab 

untuk mencatat distribusi biaya dalam kartu harga pokok produk dan kartu 

biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja (untuk 

tenaga kerja langsung pabrik). 

c. Bagian Jurnal. Bagian ini memegang fungsi pencatat jurnal yang 

bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal 

umum. 

5. Fungsi Keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna 

pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai 

tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap 

karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. 

 

2.5.5. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Penggajian  

 Sebagai hal yang harus diperhatikan di dalam menetapkan pengendalian 

internal adalah prosedur yang memadai. Dalam prosedur gaji minimal harus 

melibatkan bebrapa bagian yang berbeda, diantaranya adalah : 
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A. Prosedur Perhitungan Gaji 

 Perincian kegiatan menghitung gaji yang dikemukakan oleh La Midjan & 

Azhar Susanto (2002;273) adaah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan catatan waktu hadir masing-masing karyawan. 
2. Mengumpulkan data-data untuk menghitung upah yang 

didasarkan pada prestasi dan jumlah hasilnya diukur dengan 
banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan. 

3. Menghitung tambahan yang telah dicatat pada jumlah gaji yang 
telah dihitung berdasarkan waktu atau prestasi. 

4. Menghitung upah berdasarkan data-data yang terkumpul. Hal ini 
dapat dilaksanakan dengan cara antara lain mengalihkan waktu 
hadir dengan tarif. 

5. Menghitung potongan-potongan dari gaji dan upah yang telah 
dihitung, ada banyak macam potongan seperti Astek, PPh Pasal 
21, tunjangan Hari Tua, dan sebagainya. 

 
B. Prosedur Pencatatan Gaji 

 Prosedur pencatatan gaji yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001;389) 

dibagi dalam 2 bagian yaitu : 

a. Prosedur pencatatan waktu hadir 
b. Prosedur pencatatan waktu kerja 

a. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

1. Pencatatan waktu hadir periode yang lalu kemudian membagikan kartu baru 

untuk periode yang akan datang. 

2. Mengawasi karyawan untuk mencap waktu hadirnya pada alat pencatat waktu. 

3. Pencatat waktu mengecek bagian-bagian mengenai : 

a. Perhitungan upah karyawan 

b. Apakah karyawan telah mencap kartunya 

c. Kebenaran tarif upah tiap karyawan sesuai dengan pekerjaannya 

4. Menghitung jam kerja dan menjumlahkan kartu hadir 

5. Mencocokkan waktu hadir dan waktu kerja menurut kartu upah 

6. Melaporkan waktu kerja ke bagian gaji dan upah 

7. Memperoleh penjumlahan upah yang ditetapkan di muka 

b. Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

 Yaitu jumlah jam kerja menurut bagian dimana karyawan itu bekerja. 

Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi, 



 36

untuk distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang 

menikmati jasa karyawan tersebut. 

 Dalam mencatat waktu kerja karyawan harus diambil tindakan-tindakan 

sebagai berikut : 

a. Membagikan kartu kerja kepada karyawan 

b. Mengawasi langsung para karyawan yang sedang bekerja beberapa kali sehari 

atau seminggu tergantung situasinya 

c. Mencocokkan waktu kerja dengan waktu hadir 

d. Mengumpulkan jam kerja yang sebenarnya untuk operasi, yang dibandingkan 

dengan jam kerja standar 

e. Angka produksi dikalikan dengan angka jam kerja standar untuk memperoleh 

jam standar 

f. Melaporkan produksi satuan untuk tiap karyawan 

g. Menyusun laporan khusus untuk upah yang dibayar 

 

C. Prosedur Pembayaran Gaji 

 Departemen pembayaran gaji menerima tarif pembayaran dan data 

pemotongan gaji dari departemen personalia dan data jam kerja dari departemen 

produksi. Petugas administrasi dari departemen ini melakukan pekerjaan-

pekerjaan berikut : 

1. Menyiapkan daftar gaji (payroll register) yang menunjukkan pembayaran 

kotor, pengurangan, pembayaran, lembur, dan pembayaran bersih. 

2. Memasukkan informasi di atas ke catatan pembayaran gaji karyawan 

(employee payroll records). 

3. Menyiapkan cek pembayaran untuk para karyawan. 

4. Mengirimkan cek pembayaran ke bagian pengeluaran kas dan satu salinan 

daftar gaji ke bagaian pengeluaran kas dan satu salinan daftar gaji ke bagian 

utang dagang. 

5. Menyiapkan time card, formulir kegiatan personel, dan salinan daftar gaji. 
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•        Jurnal Pembayaran Gaji 

 Departemen buku besar umum menerima rangkuman distribusi tenaga 

kerja dari bagian akuntansi biaya dan voucher pengeluaran kas dari utang dagang. 

Voucher pengeluaran kas menunjukkan total jumlah gaji terutang dan rinciannya 

ke dalam kas, utang pajak, dan pengurangan lainnya. Dengan informasi ini, 

petugas administrasi buku besar umum melakukan penjurnalan sebagai berikut : 

  Dari Rangkuman Distribusi Tenaga Kerja 
                    DR                  CR 
 WIP (Tenaga Kerja Langsung)   XXXX 
 Overhead Pabrik (Tenaga Kerja Tidak Langsung) XXXX 
  Utang Gaji       XXXX 
   Dari Voucher Pengeluaran Kas 
               DR        CR 
 Utang Gaji      XXXX 
  Kas       XXXX 
  Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Federal  XXXX 
  Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Negara Bagian XXXX 
  Utang Pemotongan Pajak Penghasilan FICA   XXXX 
  Utang Premi Grup Asuransi     XXXX 
  Utang Pemotongan Dana Pensiun    XXXX 
  Utang Iuran Serikat Buruh      XXXX 
 Debit dan kredit dari ayat-ayat jurnal ini harus sama. Jika tidak, berarti ada 

kesalahan dalam perhitungan pada beban distribusi tenaga kerja atau pada daftar 

gaji. Ketika kesamaan nilai itu sudah diverifikasi, peugas menyimpan voucher dan 

rangkuman distribusi tenaga kerja.  

 

D. Prosedur Pelaporan Gaji 

 Setelah melakukan perhitungan dan pembayaran gaji yang disesuaikan 

dengan waktu hadir karyawan dan jam kerja kemudian bagian personalia berhak 

membuat laporan pada pimpinan mengenai gaji dan upah. 

 Laporan mengenai gaji meliputi laporan tahunan dan laporan bulanan. 

Seperti yang dikemukakan oleh La Midjan & Azhar Susanto (2002;262) adalah 

sebagai berikut : 

1. Statistik tentang Turn Over (masuk dan berhentinya para 
karyawan) 

2. Statistik pemberhentian karyawan (TerminationStatistic) dibagi 
dalam : 
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a. Kalau karyawan minta berhenti atas kemauannya sendiri 
b. Pengurangan karyawan kareena perusahaan mengurangi 

aktivitas dan biasanya dalam hal ini karyawan diberhentikan 
berombongan, tidak satu orang 

c. Pemecatan karyawan berhubungan ada hal-hal yang tidak 
diinginkan 

3. Tarif gaji  dan upah dalam industri sejenis (Industry Wages Rate) 
tarif upah yang berlaku dalam perusahaan yang sejenis, misalnya 
yang rata-rata berlaku dalam perusahaan lainnya 

4. Tarif upah local (Local Area Wage Rate) yaitu tarif upah setempat, 
tergantung dari kondisi kebijaksanaan pimpinan setempat. 

 
 Sedangkan menurut Mulyadi (2001;385) Sistem pengggajian dan 

pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut : 

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

 Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan 

waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan 

menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. 

Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa, dimana 

karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan 

atau dapat menggunakan kartu hadir (clock card) yang diisi secara otomatis 

dengan menggunakan mesin pencatat waktu (time recorder machine). 

Pencatatan waktu ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah 

karyawan. 

2. Prosedur dan Pencatatan Waktu Kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi 

produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan yang bekerja di fungsi 

produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk atau 

pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

3. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji dan Upah 

 Dalam prosedur ini, fungsi pembuat gaji dan upah membuat daftar gaji dan 

upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan 

upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, 
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kenaikan pangkat, pemberhentian keja, penurunan pangkat, daftar gaji bulan 

sebelumnya dan daftar hadir. 

4. Prosedur Distribusi Biaya Gaji dan Upah 

 Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk 

pengendalian biaya dan biaya pokok produk. 

5. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 

 Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk 

mengeluarkan sejumlah uang, pada tanggal, dan untuk keperluan seperti yang 

tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diisi oleh fungsi Akuntansi 

(Bagian Utang) setelah fungsi ini melakukan verifikasi terhadap informasi 

yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bukti kas keluar harus diotorisasi 

oleh Kepala Departemen Akuntansi Keuangan atau pejabat yang lebih tinggi. 

6. Prosedur Pembayaran Gaji dan Upah 

 Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi 

keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi 

keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi 

keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan 

uang ke amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, 

pembagian amplop gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek 

gaji dan upah kepada karyawan. 

 

 

2.6. Hubungan Aktivitas Pengendalian dengan Efektivitas Pembayaran Gaji  

 Aktivitas pengendalian merupakan pola yang saling menunjang dengan 

unsur-unsur pengendalian internal lainnya. Apabila suatu perusahaan sudah 

melaksanakan aktivitas pengendalian yang memadai, perusahaan tersebut akan 

mempunyai pengendalian internal yang memadai pula. Dalam hal ini akan 

bermanfaat bagi manajemen, demikian pula sistem akuntansi merupakan salah 

satu unsur penting dalam pengendalian internal. 
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 Dengan diterapkannya aktivitas pengendalian yang memadai atas sistem 

pembayaran gaji, maka pembayaran gaji akan menjadi terkontrol sehingga dapat 

menghindari terjadinya kecurangan (fraud) dalam pembayaran gaji karyawan. 

 Sedangkan efektivitas penggajian adalah bagaimana langkah-langkah 

perusahaan dalam memberikan gaji yang menjadi hak setiap karyawan diberikan 

dengan jumlah yang sesuai dengan perhitungan, diberikan kepada orang-orang 

yang tepat. 

 Jika perusahaan mempunyai biaya tenaga kerja yang material terhadap 

laporan keuangan dan penilaian tingkat resiko pengendalian relatif tinggi untuk 

asersi penggajian, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang 

ekstensif terhadap penggajian. 

 Sehingga dengan diterapkannya aktivitas pengendalian pada sistem 

penggajian dan diterapkannya sistem penggajian yang  baik pada suatu 

perusahaan, serta diterapkannya langkah-langkah yang efektif pada penggjian, 

maka pembayaran gaji karyawan dalam suatu perusahaan akan lebih efektif dan 

efisien. Dengan demikian aktivitas pengendalian atas sistem penggajian karyawan 

sangat berkaitan erat dengan efektivitas pembayaran gaji karyawan dalam suatu 

perusahaan. 

 

 


