
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Peranan  

Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin (2001,768) adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam 

manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian atau fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang apa adanya. 

4. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

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

berikut: 

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

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka dia 

menjalankan suatu peranan”. 

Dari kedua definisi di atas, dapat diartikan secara keseluruhan bahwa peranan adalah 

bagian dari tugas utama, status, fungsi, karakteristik, dan variabel dalam hubungan sebab-

akibat dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasinya. 

 

2.2 Controller 

Bagi perusahaan kecil, seluruh aktivitas perusahaan masih dapat secara langsung 

diikuti dan diawasi oleh pimpinan, namun bagi perusahaan besar dimana orang yang 

terlibat dalam perusahaan itu semakin banyak, maka dalam keadaan seperti itu akan 

mengalami kesulitan untuk dapat secara langsung mengawasi perusahaan. Dalam hal ini 

pimpinan memerlukan bantuan controller dalam perencanaan, pengendalian, serta 



pelaporan berbagai kegiatan perusahaan. 

Tugas controller tidak selalu dilaksanakan oleh pejabat dengan sebutan 

controller, tetapi juga dapat dilakukan oleh Manajer Akuntansi, Bendaharawan, Manajer 

Kantor, ataupun oleh Asisten Bendaharawan. 

2.2.1 Pengertian Controller 

Menurut Carter dan Ursy yang dialihbahasakan oleh Krista (2004;9) 

mengemukakan pengertian controller: 

“Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggungjawab atas fungsi 

akuntansi. Controller mengkoordinasikan partisipasi manajemen dalam 

perencanaan dan pengendalian untuk pencapaian tujuan, dalam 

menentukan efektivitas dari kebijakan, dan dalam menciptakan struktur 

organisasi dan proses. Controller juga bertanggungjawab untuk melakukan 

observasi atas metode perencanaan dan pengendalian di seluruh perusahaan 

dan untuk mengusulkan perbaikan atas metode-metode tersebut”. 

Sedangkan Willson dan Campbell yang dialih bahasakan oleh Tjin-tjin Felix 

Tjendera (2001;10) mendefinisikan controller yang mendukung pengertian diatas: 

“Memang benar bahwa controller harus melakukan kegiatan akuntansi, 

tetapi dia tidak harus membatasi perannya hanya dalam fungsi pencatatan. 

Lebih layak agar dia memperluas fungsi akuntansi kepada aplikasi 

manajemennya”. 

Controller memberikan saran kepada manajemen mengenai aktivitas-aktivitas 

yang membutuhkan tindakan korektif, serta menyediakan informasi kepada manajemen 

untuk merencanakan masa depan perusahaan dan mengendalikan aktivitas-aktivitasnya. 

2.2.2 Fungsi Controller 

Menurut Wilson dan Campbell (2001,12) yang dialihbahasakan oleh Tjin-tjin 

Felix Tjendera  menyatakan bahwa fungsi-fungsi controller adalah sebagai berikut: 

 

1. Fungsi Perencanaan (The Planning Function) 

Controller di dalam melaksanakan fungsi ini bertanggung jawab untuk 



menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi sejalan 

dengan sasaran dan untuk tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, menganalisis, merevisi (bila perlu), mengkomunikasikan kepada semua 

tingkat manajemen serta menggunakan sistem-sistem dan prosedur-prosedur yang 

cocok. 

2. Fungsi Pengendalian (The Control Function) 

Fungsi pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan 

sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Pengendalian manajemen 

tidak hanya berupa suatu laporan atas prestasi kerja, melainkan mencakup 

pertimbangan-pertimbangan di bawah ini : 

a. Membantu dan menetapkan norma-norma untuk pengendalian. 

b. Mengevaluasi terhadap norma standar, termasuk analisis yang 

berhubungan dengan itu. 

c. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah distandarkan. 

d. Mengembangkan trend dan hubungan-hubungan untuk membantu para 

pimpinan operasional. 

e. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, sistem dan 

prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang paling 

berguna atas basis yang paling praktis dan ekonomis. 

 

3. Fungsi Pelaporan (The Reporting Function) 

Fungsi pelaporan berhubungan erat dengan fungsi perencanaan dan pengendalian. 



Pelaporan merupakan hal yang paling hakiki agar perencanaan dan pengendalian 

menjadi efektif, dalam fungsi pelaporan, controller menyusun, menganalisis dan 

menginterprestasikan hasil-hasil keuangan untuk digunakan oleh manajemen 

dalam proses pengambilan keputusan, mengevaluasi data dalam hubungannya 

dengan tujuan perusahaan dan tujuan satuan organisasinya; menyiapkan dan 

menyampaikan berkas-berkas laporan ekstern yang diperlukan untuk memenuhi 

permintaan instansi pemerintah, para pemegang saham, institusi keuangan, para 

pelanggan dan masyarakat umum.  

4. Fungsi Akuntansi (The Accounting Function) 

Dalam menjalankan fungsi ini, controller mendesain, menetapkan, dan 

memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya pada semua jenjang perusahaan, 

termasuk untuk perusahaan secara menyeluruh, per divisi, per pabrik, dan per 

satuan, untuk dapat mencatat secara wajar semua transaksi keuangan dalam 

pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, serta dengan 

pengendalian intern yang memadai. 

5. Tanggung Jawab Utama Lainnya (Other Primary Responsibilities) 

Dalam hal ini, controller mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi misalnya 

perpajakan, termasuk saling berhadapan dengan inspeksi pajak; memelihara 

hubungan yang sesuai dengan auditor ekstern dan intern; mengadakan dan menata 

program-program asuransi; mengembangkan dan memelihara sistem dan 

prosedur; mengembangkan program penyimpanan catatan; mengawasi fungsi 

kebendaharaan yang telah dilimpahkan; membentuk program mengenai hubungan 

dengan para investor dan dengan masyarakat umum; serta mengarahkan fungsi-



fungsi lainnya yang telah dilimpahkan. 

Apabila keadaan membutuhkan, bisa saja terjadi penyimpangan dari 

fungsi-fungsi dasar sebagaimana yang diuraikan diatas. Perlu ditekankan bahwa 

controller tidak boleh dilimpahi dengan fungsi-fungsi yang bersifat operasional, 

sehingga dapat melemahkan dan mengurangi efektivitas usahanya dalam bidang 

perencanaan dan pengendalian finasial. 

2.2.3 Kualifikasi Controller 

Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-tjin Felix  

Tjendera (2001,21), kualifikasi dari seorang controller yang efektif adalah sebagai 

berikut: 

1. Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya, disertai 

suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip-

prinsi akuntansi. 

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

pengendalian. 

3. Pemahaman umum mengenai jenis industri dalam mana perusahaan 

tergolong, dan pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi, dan politik 

yang terlibat. 

4. Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan, termasuk teknologi, 

produk, kebijakan, tujuan, sejarah, organisasi dan lingkungannya. 

5. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen dan 

suatu pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya yang 

berhubungan dengan teknik, produksi, pembelian, hubungan masyarakat, 

dan pemasaran. 

6. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis ataupun 

dalam penyajian yang informatif. 

7. Kemampuan menggerakan orang lain untuk mencapai tindakan dan hasil 

yang positif.  

 

 

 

Jadi, selain diharapkan memiliki kemampuan teknik dalam bidang akuntansi, 

seorang controller juga harus memiliki integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi 

dan menyatakan ide dengan jelas agar fakta-fakta yang disajikannya dapat dimengerti dan 



berguna dalam pengambilan keputusan. 

Controller harus mampu bekerjasama dengan orang-orang pada semua tingkatan, 

menghargai ide-ide dan pendapat orang lain, serta memiliki kemampuan mencari jalan 

keluar untuk menghadapi semua tantangan. 

 

2.3 Efektivitas 

2.3.1 Pengertian Efektivitas  

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dicapai oleh suatu 

organisasi atas kegiatan yang dijalankan. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan 

suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas juga selalu berhubungan 

dengan tujuan organisasi. 

Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan, jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, berarti makin tinggi 

efektivitasnya. 

Komaruddin (2001,269), mendefinisikan efektivitas senagai berikut: 

“Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) 

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu.”  

Ia juga berpendapat bagi seorang manajer yang penting adalah efektif, sehingga 

penetapan sasaran yang setepat-tepatnya merupakan salah satu tugas utamanya. Jika 

sasaran sudah ditetapkan secara tepat, semua sumber harus dikerahkan untuk 

mencapainya. 

Definisi efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2003,792), adalah sebagai 



berikut: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as efficiency 

refers to the resources used to achieve those objectives” 

Secara garis besar efektivitas dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu 

organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan maka akan semakin rumit 

pula permasalahan yang akan dihadapi oleh perusahaan diantaranya adalah peningkatan 

volume kegiatan dan semakin banyaknya jumlah karyawan. 

Di setiap perusahaan yang telah tumbuh menjadi besar akan memerlukan suatu 

alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola perusahaan secara efektif 

dalam mencapai tujuannya. Pimpinan perusahaan yang semula dapat mengatasi segala 

permasalahan perusahaan sendiri, sekarang tidak mungkin lagi mengawasi semua 

aktivitas operasi perusahaan termasuk pekerjaan bawahannya. Dengan demikian 

pengendalian internal sangat diperlukan untuk meminimalkan penyimpangan atau 

penyelewengan yang dapat terjadi pada perusahaan. 

Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-

hal yang terjadi di luar rencana, pengendalian internal juga meningkatkan efisiensi, 

mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam 

laporan keuangan, dan mendorong dipatuhinya hukuman atau aturan yang telah 

ditetapkan. 

Jadi pada dasarnya pengendalian internal merupakan tindakan yang bersifat aktif, 



karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa 

yang ditetapkan. 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk 

mengawasi jalannya operasi perusahaan, agar operasi perusahaan tersebut dapat berjalan 

lancar, dan dapat mencegah terjadinya kecurangan, kesalahan dan pemborosan. Dengan 

demikian diperlukan suatu pengendalian internal yang baik dan memadai. 

Pengertian pengendalian internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001,319.2), adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi 

operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”  
Jadi pengendalian internal adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan 

membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dapat dicapai dengan suatu tolok ukur 

yaitu standar yang telah ditetapkan. Pengendalian menyangkut pengambilan tindakan 

yang segera dilakukan sebelum kesalahan atau penyimpangan berkembang menjadi 

kerugian yang besar. 

Controller akan mengidentifikasikan dan menganalisis penyimpangan yang 

merugikan beserta saran-saran perbaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Dalam rangka merancang suatu pengendalian internal yang memadai, perlu 

dipahami terlebih dahulu tujuan internal seperti yang telah dikemukakan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001,319.2), 

terdiri dari: 



1. Keandalan Laporan Keuangan 

Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai 

bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi 

keuangan yang dapat menunjang keandalan pelaporan keuangan. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian internal dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab 

rangkap, sehingga perlu adanya pemisahan fungsi antara berbagai fungsi 

operasi, penyimpangan dan pencatatan. Pemisahan fungsi tidak berarti 

bahwa koordinasi ditiadakan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

pengendalian adalah alat untuk memberikan jaminan memadai bahwa 

berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan ditaati oleh setiap pegawai. 

2.4.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena adanya saling ketergantungan dan 

saling berhubungan diantara unsur-unsur yang membentuknya, demikian pula halnya 

dengan pengendalian intern. Suatu pengendalian intern yang memadai haruslah terdiri 

dari unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. 

Dalam Standar Professional Akuntan Publik (SPAP), (2001,319.2.7), 

menyatakan bahwa unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

2. Penaksiran Resiko (Risk Assesment) 

3. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

5. Pemantauan (Monitoring) 
 

 

2.4.3.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan alat untuk menciptakan suasana 

pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi 

tentang pengendalian. 

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan kebijakan dan prosedur yang 



menggambarkn sikap manajemen puncak, direksi, dan pemilih suatu entitas tentang 

pengendalian intern dan pentingnya bagi entitas. 

Ketiadaan satu atau lebih unsur yang penting bagi lingkungan pengendalian akan 

menyebabkan sistem tidak efektif, meskipun terdapat kekuatan dari sisi keempat unsur 

pengendalian intern yang lainnya. Terdapat tujuh faktor lingkungan pengendalian, yaitu: 

1. Integritas dan Nilai Etis 

Integritas dan nilai adalah produk dan standar etika serta perilaku entitas juga 

bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Ini 

meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif dan 

godaan yang menyebabkan karyawan tidak jujur atau melanggar hukum dan tidak 

etis. 

2. Komitmen terhadap Kompetensi 

kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi dari pekerjaan 

tertentu dan bagaimana tindakan tersebut berubah menjadi keterampilan dan 

pengetahuan yang diisyaratkan.  

3. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia 

Aspek paling penting dalam pengendalian internal adalah karyawan. Jika 

karyawan kompeten dan dapat dipercaya, maka dapat dihasilkan laporan 

keuangan yang dapat diandalkan, walaupun elemen-elemen lain dari pengendalian 

diabaikan. Karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, meskipun terdapat 

sistem yang secara teoritis baik, dapat menghasilkan laporan-laporan yang tidak 

ada nilai gunanya. Karena pentingnya karyawan yang kompenen dan dapat 



dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaiman 

mereka direkrut, dievaluasi dan digaji merupakan bagian yang penting dari 

pengendalian internal. 

4. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi 

Filosofi manajemen adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi pedoman 

bagi perusahaan dan karyawannya. Gaya operasi mencerminkan sikap dan 

tindakan manajemen tentang bagaimana operasi perusahaan harus dilaksanakan.  

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan 

tanggung jawab yang ditetapkan dalam perusahaan. 

6. Dewan Direksi dan Partisipasi Panitia Audit 

Dewan komisaris yang efektif adalah independent dari manajemen dan anggota-

anggota yang aktif dalam menilai aktivitas manajemen. Komite audit biasanya 

dibebani tanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan, mencakup 

pengendalian internal dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Agar lebih efektif komite audit harus memelihara komunitas yang baik dengan 

audit internal maupun audit eksternal. 

7. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mencerminkan garis wewenang dan tanggung jawab yang ada 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2.4.3.2 Penaksiran Resiko (Risk Assesment) 

Identifikasi entitas dan analis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan, 

membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaiman rikiso harus dikelola. 



Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern 

maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan data keuangan 

konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. 

Risiko dapat timbul atau berubah karena seperti berikut: 

1. Perubahan dalam lingkungan operasi 

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan. 

2. Personel baru 

Personel baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian yang lain atas 

pengendalian internal yang diterapkan dalam perusahaan. 

3. Sistem informasi baru 

Perubahan pesat dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang berhubungan 

dengan pengendalian internal. 

4. Pertumbuhan yang pesat 

Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan risiko akibat dari 

pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai. 

5. Teknologi baru 

Teknologi baru yang ditetapkan pada proses produksi atau sistem informasi dapat 

merubah risiko sebelumnya telah diperkirakan pada pengendalian internal. 

6. Lini produk, produk atau aktivitas baru 

Bidang usaha atau transaksi yang dikenal secara samar oleh perusahaan akan 

menimbulkan risiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan oleh pengendalian 



internal. 

7. Operasi luar negeri 

Perluasan daerah usaha menimbulkan resiko yang unik yang dapat menimbulkan 

dampak terhadap pengendalian internal. 

8. Standar akuntansi baru 

Perubahan pesat dalam standar akuntansi dapat merubah resiko yang berhubungan 

dengan pengendalian internal. 

Tujuan penaksiran resiko perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengelola risiko yang berdampak terhadap tujuan perusahaan. 

2.4.3.3 Informasi dan Komunikasi (Information and Communcation) 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup 

sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibangun untuk mencatat, 

mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas untuk menyelenggarakan 

akuntabilitas terhadap aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi 

mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual berkenan 

dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. Sistem informasi yang efektif dapat 

memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau yang terjadi adalah: 

1. Sah 

2. Telah diotorisasi 

3. Telah dicatat 

4. Telah dinilai secara wajar 

5. Telah digolongkan secara wajar 

6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya 



7. Telah dimasukan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan baku. 

2.4.3.4 Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-risiko 

yang tersangkut dalam mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur ini memberikan 

keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko 

dalam pencapaian tujuan entitas. 

2.4.3.5 Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan merupakan proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian 

tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilakukan melalui 

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan 

berbagai kombinasi keduanya. 

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi 

dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan pengatur yang 

dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. 

Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah 

pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian 

tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. 

2.4.4 Keterbatasan-keterbatasan Pengendalian Internal 

Keterbatasan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;181), sebagai 

berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

2. Gangguan 



3. Kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 

5. Biaya lawan manfaat 

 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali, manajemen dan personel dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel 

secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian dan 

kelelahan. 

3. Kolusi 

Kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi 

dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal dan tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk 

tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, membuat laporan keuangan menjadi 

tampak baik. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh 

melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian internal tersebut. 

 



2.4.5 Yang bertanggung jawab Atas Pengendalian Internal  

Controller mempunyai andil yang cukup besar dalam pengendalian internal gaji, 

namun pada pelaksanaannya tetap merupakan tanggung jawab pimpinan operasional 

perusahaan, karena itu agar efektivitas dalam pengendalian internal gaji dapat tercapai, 

dibutuhkan peranan controller  dalam pengelolaan gaji. Controller yang menetapkan 

pengendalian internal yang baik dan melaksanakan fungsinya dengan baik akan 

menunjang efektivitas pengendalian internal gaji yang baik. 

 

2.5 Gaji 

Salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang kesuksesan operasional 

perusahaan adalah terpeliharanya hubungan yang memuaskan antara manajemen dan 

karyawan. Dengan kata lain, pimpinan perusahaan harus memenuhi kewajiban sesuai 

dengan prestasi yang diberikan karyawan dalam hubungan ikatan kerjanya, dan karyawan 

pun harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ikatan kerjanya. 

Masalah gaji menjadi perhatian utama dari pimpinan perusahaan, karena besarnya 

gaji merupakan bagian yang penting dalam unsur pencapaian tujuan perusahaan secara 

keseluruhan, sehingga perlu diperhatikan efisiensinya untuk mendapatkan dasar 

pengertian gaji, harus terdapat dua hal yang saling berhubungan yaitu hak dan kewajiban, 

baik untuk pimpinan maupun karyawan, dimana hal tersebut dimuat dalam ikatan kerja 

dan prestasi kerja. 

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa  seseorang menjadi pegawai 

mengharapkan suatu imbalan penghasilan yang disebut dengan gaji. Setiap karyawan 

pada dasarnya harus dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya secara 



wajar dan layak. Sehingga bila kebutuhan dasarnya telah  terpenuhi dengan baik, maka ia 

akan dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya secara baik pula. 

Karyawan adalah sumber daya utama perusahaan dan merupakan salah satu faktor 

yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam merealiasikan tujuannya. Oleh karena 

itu, manajemen perusahaan harus menetapkan  cara yang terbaik dan mendapatkan 

caranya dengan memberikan kompensasi keuangan berupa gaji yang tepat sesuai dengan 

jasa yang telah diberikan karyawan pada perusahaan. 

2.5.1 Pengertian Gaji 

Pengertian gaji menurut Soemarso (2005, 288), adalah: 

“Gaji merupakan pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas-tugas 

administratif dan pimpinan. Pada umumnya jumlah gaji yang ditetapkan 

secara bulanan atau tahunan.” 

Menurut Mulyadi (2002;373), pengertian gaji adalah sebagai berikut: 

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. 

Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan.” 

Berdasarkan definisi di atas, maka gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan 

oleh perusahaan secara berkala atau periodik yang jumlahnya relatif konstan kepada 

pegawainya. 

2.5.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

Sistem akuntansi gaji pada setiap perusahaan harus dapat menetapkan cara yang 

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



jumlah bersih yang harus dibayarkan kepada pelanggan. Mulyadi (2001;382), 

mengemukakan bahwa fungsi dalam sistem akuntansi penggajian terdiri dari : 

1. Fungsi Kepegawaian 

2. Fungsi Pencatatan Waktu Hadir 

3. Fungsi Pembuatan Daftar Gaji 

4. Fungsi Akuntansi 

5. Fungsi Keuangan 

 

Fungsi dalam sistem akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon 

karyawan, memastikan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan 

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

pemberhentian karyawan. 

2. Fungsi Pencatatan Waktu Hadir 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi 

semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik 

mensyaratkan 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  

4. Fungsi Akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian , fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk 

mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji 



karyawan (misalnya utang gaji karyawan dan utang pajak)  

5. Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji 

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

ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada 

karyawan yang berhak. 

2.5.3 Pengendalian Internal Gaji 

Prinsip-prinsip pengendalian internal gaji menurut Azhar Susanto (2001;259) 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya organsasi Intern yang memadai, dimana terdapat pemisahan fungsi 

yang serasi antara lain: 

a. Fungsi pengawasan yang berwenang untuk menyetujui penetapan 

besarnya gaji oleh karyawan bagian personalia. 

b. Fungsi pencatatan yang melakukan pencatatan atas absensi, surat 

keputusan pengangkatan dan lain-lain dilakukan oleh bagian umum atau 

personalia. 

c. Fungsi perhitungan atas gaji oleh bagian akuntansi gaji (Payroll 

Accounting Departement) dan bagian umum (General Accounting) baik 

gaji kotor maupun gaji bersih. 

d. Fungsi pembayaran gaji oleh bagian keuangan atau kas (Treasures 

Departement) dan juru bayar (Pay Master) 

2. Harus ditetapkan jumlah pembayaran yang tetap, untuk karyawan yang 

tepat,juga harus dihindari adanya pembayaran pada karyawan fiktif 

maupun jumlah kurang bayar. 

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

memadai. 

4. Secara periodik harus dilakukan pengamatan atau pembayaran gaji, 

pencatatan kehadiran dan prestasi. 

5. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran gaji. 

6. Dikembangkan pengawasan pihak ketiga (oleh karyawan sendiri) mengenai 

kebenaran gaji yang diterimanya dengan prestasi yang diberikan. 

7. Untuk mengembangkan internal cek yang baik, sistem pencatatan absensi 

menggunakan mesin absensi, dan dibuat laporan absensi harian oleh petugas 

pencatatan waktu (Time Keeper). 

8. Harus dicek bahwa karyawan yang tercantum didalam gaji tersebut 

memang berhak untuk dilakukan namanya dalam daftar gaji. 



9. Perlu dicek bahwa potongan-potongan yang dilakukan dari gaji adalah 

benar dan dapat dioertanggung jawabkan. 

10. Secara periodik apabila dianggap perlu disampaikan laporan kepada 

komisaris dan komite audit. 

2.5.4 Tujuan Pengendalian Internal Gaji 

Tujuan pengendalian internal gaji adalah agar gaji dapat diterapkan dan 

dibayarkan kepada pegawai secara tepat dan benar serta untuk menyajikan informasi 

atau data yang tepat dan akurat untuk disampaikan kepada manajemen.  

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

memenuhi: 

1. Recorded transactions exist (existence) 

2. Existing transactions are recorded (completeness) 

3. Recorded transaction are stated at the correct amounts (accuracy) 

4. Transactions are properly classified (classification) 

5. Transactions are recorded on the correct dates (timing) 

6. Recorded transactions are properly included in the master files and correctly 

summarized (posting and summarization) 

 

 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Eksistensi atau keberadaan 

 Yaitu setiap transaksi pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang 

secara actual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif. 

2. Kelengkapan 

 Yaitu setiap transaksi penggajian yang ada telah dicatat. 

3. Akurasi 

 Yaitu setiap transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual 

dan tingkat gaji yang semestinya, pemotongan dihitung dengan semestinya. 

4. Klasifikasi 

 Yaitu setiap transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai. 



5. Tepat waktu 

 Yaitu setiap transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat. 

6. Posting dan pengikhtisaran 

 Yaitu setiap transaksi penggajian dimasukan dalam berkas induk penggajian 

dengan semestinya, dan diikhtisarkan dengan semestinya. 

2.5.5 Efektivitas Pengendalian Internal Gaji 

Definisi efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2001;792), adalah sebagai 

berikut: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as efficiency 

refers to the resources used to achievethose objectives” 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu 

kemampuan sebuah organisasi untuk memperoleh dan mendapatkan sumber daya yang 

ada sebaik mungkin di dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Tercapainya efektivitas pengendalian internal gaji dapat dilihat dari beberapa 

faktor dibawah ini: 

1. Dapat tersedianya laporan yang handal mengenai penggajian setiap periodenya 

atau setiap data tersebut dibutuhkan. 

2. Mendorong efektivitas darn efisiensi penggajian karyawan dalam perusahaan. 

3. Dipatuhinya peraturan dan kebijakan mengenai penggajian yang dikeluarkan oleh 

pihak manajemen perusahaan maupun pemerintah. 

 

 

 



2.6 Kebijakan Penggajian  

 Kebijakan gaji pada setiap perusahaan harus dapat tepat, beberapa pendapatan 

kotor setiap karyawan, yang terdiri dari buruh dan pegawai, beberapa jumlah yang harus 

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

dibayarka kepada karyawan  

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

:  

1. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja (Employment Procedure) 

2. Prosedur Pencatatan Waktu (Time Keeping Procedure) 

3. Prosedur Penggajian (Payroll Procedure) 

2.6.1 Prosedur Penempatan Tenaga Kerja (Employment Procedure) 

 Dalam suatu perusahaan yang memeliki bagian personalia akan menjalankan 

fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengangkat karyawan perusahaan. 

 Salah satu kegiatan bagian personalia yaitu menetapkan prosedur penempatan 

karyawan, yang terdiri dari penempatan karyawan, yang terdiri dari kegiatan: 

1. Pencarian Karyawan Baru (Recruiting) 

 Yaitu mencari dan menerima karyawan baru, termasuk didalamnya terdapat 

tugas-tugas seperti : 

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 atau 



employment agencies yang merupakan kantor perantara untuk mendapatkan 

tenaga kerja. 

c. Memasang iklan dengan jalan untuk mencari tenaga kerja, atau dapat juga 

dilakukan melalui kontak pribadi. 

2. Mengadakan Wawancara  

 Cara ini biasanya dilakukan untuk meyakinkan kepandaian, kecakapan, 

pendidikan dan pengalaman kerja dari pelamar. berbagai kegiatan yang berhubungan 

penerimaan karyawan diantaranya : 

a. Mencari data-data pribadi dari karyawan 

b. Menyerahkan dan meminta berbagai formulir yang diperlukan dalam 

 rangka penerimaan karyawan 

c. Mengurus segala sesuatu untuk pemeriksaan kesehatan oleh dokter 

 

d. Menyiapkan suatu pengangkatan karyawan baru untuk dimasukan kedalam 

daftar gaji 

3. Mengeluarkan Surat Pengangkatan  

Setelah karyawan tersebut berhasil dalam wawancara dan telah memenuhi 

berbagai persyaratan lainnya, kemudian diberikan surat pengangkatan dan 

penempatan kerja. 

4. Melakukan Macam-macam Tugas Lainnya Seperti : 

a. Aktivitas yang berhubungan dengan data-data untuk pembayaran, potongan 

pembayaran, dan sebagainya 

b. Menyelenggarakan wawancara (Termination Interview) sebelum pegawai 



meninggalkan perusahaan. Dengan demikian dapat diketahui keluh kesah 

pegawai yang bersangkutan sebagai bahan untuk memperbaiki organisasi atau 

suasana dalam perusahaan.  

c. Menyelenggarakan berbagai catatan dan arsip untuk mengalokasikan berbagai 

karyawan.  

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

karyawan-karyawan mana yang sudah matang untuk diberi cuti agar diberikan 

izin cuti apabila ada permintaan cuti.  

e. Menyusun data statistik karyawan.  

 Prosedur dalam penempatan dan penerimaan karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Tahap I 

Bagian personalia mendapat permintaan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dari 

bagian lain yang memerlukan adapun langkah-langkah dalam prosedur penerimanan dan 

penempatan kerjanya adalah sebagai berikut : 

a. Mencari dalam file 

• Diantara karyawan yang ada, mungkin ada yang bisa dipromosikan 

kedalam kedudukan dan pangkat yang sedang diminta. 

• Mencari karyawan baru diantara pelamar-pelamar yang dulunya belum 

diterima dan sekarang baru dibutuhkan. 

• Menghubungi sumber-sumber tenaga kerja atau sekolah-sekolah, 

perguruan tinggi, atau sumber tenaga kerja lainnya. atau tambahan 

pendidikan yang diajukan oleh karyawan yang bersangkutan.  

b. Mencari diantara karyawan yang sedang diberhentikan sementara 



c. Memasang iklan dimedia masa, radio, dan lain-lain. 

2. Tahap II 

Prosedur selanjutnya adalah proses seleksi, dilakukan oleh perusahaan sendiri 

atau biro konsultan. Calon pegawai yang lamarannya diterima kemudian ditest untuk 

dilihat kemampuan potensi para calon karyawan, bagi calon karyawan yang lulus test 

kemudian dipanggil untuk mengikuti prosedur selanjutnya. 

3. Tahap III 

Prosedur selanjutnya adalah tahap pengambilan keputusan diterima atau tidaknya 

karyawan tersebut. Ikut juga dalam tahap ini bagian yang akan memanfaatkan  tenaga 

tenaga baru, dengan ikut melakukan wawancara. 

4. Tahap IV 

Bagian Personalia berdasarkan keputusan tentang diterimanya karyawan 

kemudian dibuat surat keputusan pengangkatan atau surat perjanjian kerja rangkap 

empat dan didistribusikan sebagai berikut : 

• Asli untuk yang bersangkutan  

• Tembusan kesatu untuk bagian gaji  

• Tembusan kedua untuk bagian yang memerlukan  

• Tembusan ketiga untuk arsip bagian personalia 

5. Tahap V 

Jika telah lulus masa percobaan, maka karyawan baru terdapat dalam taraf 

penempatan dini (Early Placement). Dengan  ini dapat terlihat apakah ada 

kemungkinan tenaga kerja tersebut tidak cocok. Bagian personalia membuat kartu 

induk karyawan untuk karyawan tersebut dan membuat berbagai informasi tentang 



karyawan tersebut. 

6. Tahap VI 

Setelah sekian tahun atau dalam periode yang terbilang sudah cukup lama, tenaga 

baru tersebut memperoleh penempatan tetap (Permanent Placement), dan sudah 

mulai pada jalur karir diorganisasi tersebut. 

2.6.2 Prosedur Pencatatan Waktu 

Prosedur pencatatan waktu terdiri dari dua kegiatan pencatatan waktu yaitu :  

1. Pencatatan waktu hadir (Attendance Time Keeping), yaitu pencatatan atas waktu 

kehadiran karyawan diperusahaan sejak masuk sampai dengan pulang yang 

tercantumm pada kartu kehadiran (Clock Card) 

2. Pencatatan waktu kerja (Shop Time Keeping, Departement Time Keeping, Job 

Time Keeping), yaitu pencatatan waktu sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau 

setiap departmen. 

 

 Adapun tujuan dari prosedur pencatatan waktu adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh suatu alat internal check terhadap pencatatan waktu kehadiran 

(attendance time keeping) agar dapat mencegah karyawan mencatat absensi tetapi 

tidak bekerja. 

2. Memperoleh data mengenai produksi dan jenis kerja yang diperlukan untuk dapat 

menetapkan jumlah gaji insentif, untuk perhitungan biaya, juga untuk kepentingan 

akuntansi biaya. 

 Prosedur pencatatan waktu kehadiran dalam perusahaan yang besar, meliputi: 

1. Penyusunan Kartu (Racking Card) 



Dengan menempatkan sekelompok kartu-kartu kosong untuk para pekerja diatas 

rak untuk diisi. Masing-masing kartu menyebutkan nama para pekerja, nomor jam 

yang dipakai untuk mencap waktu. Biasanya penyusunan kartu disertai dengan 

pengambilan kartu-kartu yang sudah selesai dikerjakan untuk masa pembayaran 

sebelumnya. 

2. Mengawasi kartu-kartu yang dicap (Supervising the Clock Punching) 

Yaitu mengawasi para pekerja pada saat mereka memasukan kartu ke dalam 

mesin pencatat waktu (attendance time). Proses ini harus diawasi agar tidak 

terjadi kecurangan dan dapat 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: 

 

a. Petugas pencatat waktu mengawasi apakah kartu jam yang sudah ada cap 

karyawan tersebut memang ada. 

b. Pengawasan tentang tepat waktunya, biasanya dilakukan beberapa menit 

sesudah pekerjaan dimulai untuk meyakinkan bahwa para pekerja sejak awal 

permulaannya memang ada. 

c. Menghitung dan menjumlahkan kartu kehadiran sesuai dengan jam kerja yang 

dilakukan oleh karyawan dari waktu kerja tiap hari mulai pagi sampai malam 

untuk masing-masing pekerjaan, dan menjumlahkan secara vertikal beberapa 

jam waktu kehadiran dalam bekerja dalam satu minggunya. 

d. Mencocokan waktu kehadiran, dalam mencocokan waktu kehadiran ini 



apabila ada perbedaan harus dilakukan koreksi. Perbedaan bisa saja terjadi 

jika seorang karyawan mencap kartu dan waktu kerjanya tidak cocok dengan 

waktu kehadiran karyawan saat bekerja. 

e. Membuat laporan ke bagian pembayaran gaji sebagai dasar penetapan gaji dan 

sebagi dasar perhitungan gaji yang akan diperoleh oleh karyawan yang 

bersangkutan. 

2.6.3 Prosedur Penggajian   

Prosedur Penghitungan Gaji terdiri dari: 

1. Perincian kegiatan menghitung gaji adalah sebagai berikut: 

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 waktu 

kehadiran. 

c. Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah gaji yang 

telah dihitung berdasarkan waktu atau prestasi. Di Indonesia allowance tersebut 

antara lain dapat berupa: 

• Tunjangan istri dan anak 

• Tunjangan transport 

• Tunjangan kesehatan 

• Dan tunjangan lain-lain 

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

dengan cara antara lain mengalikan waktu hadir dengan tarif. 



e. Dalam menghitung potongan-potongan dari gaji yang telah dihitung, ada banyak 

jenis potongan misalnya PPh pasal 21, JAMSOSTEK,  iuran hari tua, pinjaman 

dan lain-lain 

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

membuat formulir serta laporan dengan tahap sebagai berikut: 

a. Membuat jurnal gaji (register check) 

b. Membuat daftar cek pembayaran 

c. Membuat slip pembayaran atau daftar earnings steatment yaitu suatu 

penjelasan tentang perhitungan gaji yang diberikan pada masing-masing 

karyawan yaitu setelah dihitung gaji kotor, dikurangi allowance, dan 

dikurangi potongan-potongan. 

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

atau periode yang dibayarkan kepada yang bersangkutan 

e. Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai ketentuan. 

3. Membuat statistik tentang gaji. 

4. Menyelenggarakan file tentang kepegawaian (aspek hukum). Di Indonesia 

undang-undang perpajakan yang mengatur tentang kewajiban membayar pajak 

dari penerimaan yang diterima seseorang yaitu UU no 7 pasal 21 tentang pajak 

penghasilan yang mengharuskan para majikan untuk menahan sebagian dari gaji 

yang bersangkutan untuk disetorkan sebagai kewajiban untuk membayar pajak 

Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Prosedur pembuatan daftar gaji menurut Azhar Susanto (2001;254), adalah sebagai 

berikut: 



1. Mengumpulkan waktu kehadiran yang dapat diperoleh dari kartu jam 

kehadiran 

2. Selanjutnya menyusun daftar gaji dengan mencantumkan: 

• Nama karyawan 

• Pangkat dan bagian 

• Susunan keluarga 

• Gaji pokok 

3. Mengumpulkan data untuk pembayaran yang umumnya didasarkan pada data 

produksi, tentang banyaknya prestasi yang telah dihasilkan. Data ini diperoleh 

dari mandor, pencatat waktu dan pengawas. 

 

Prosedur Pembayaran Gaji 

Menurut Mulyadi (2001;386), prosedur pembayaran gaji adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. 

2. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan 

untuk menulis cek guna pembayaran gaji. 

3. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan 

memasukan uang ke amplop gaji. 

4. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji biasanya 

dilakukan oleh juru bayar (pay master). 

5. Pembayaran gaji dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji kepada 

karyawan. 

 

 

2.7 Peranan Controller dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Gaji 

Dalam perusahaan atau organisasi yang kecil, manajer atau pemilik dapat 

mengamati dan mengendalikan sendiri semua operasi perusahaannya akan tetapi, dengan 

berkembangnya organisasi, pemilik perusahaan tidak bias lagi mengendalikan semua 

aktivitas operasi perusahaanya. Dengan demikian diperlukan cara pengendalian untuk 

dapat mengelola secara efektif, yaitu melalui pengendalian akuntansi laporan statistik, 

sehingga dia memerlukan bantuan seorang controller. 

 Salah satu faktor yang dapat menentukan tercapainya tujuan dalam suatu kegiatan 

manajemen adalah pemeliharaan hubungan yang baik antara manajemen dan para 



pekerja. Controller dan para stafnya dapat mendorong dan mewujudkan hubungan seperti 

itu. 

 Basis fundamental untuk pengendalian biaya tenaga kerja yang efektif adalah 

pengembangan dan pemeliharaan sikap kerja yang sama diantara karyawan dan 

manajemen. Pengendalian biaya perusahaan didasarkan pada pengendalian membangun 

hak manusia. Namun bila ditinjau dari segi akuntansi, pengendalian biaya tenaga kerja 

berkisar pada pengukuran prestasi pelaksanaan yang sebenarnya terhadap tolak ukur atau 

standar, dan mengadakan tindak lanjut terhadap alasan terjadinya penyimpangan. 

 Karena banyaknya komponen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah 

gaji yang harus dibayarkan, maka diperlukan penanganan yang baik untuk mencegah 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendalian internal diperlukan untuk 

menjamin efektivitas pembayaran gaji, sehingga ketepatan waktu, jumlah dan sasaran 

serta lancarnya pembayaran gaji akan tercapai dengan adanya pengendalian internal gaji 

yang memadai. 

Fungsi pengendalian internal manajemen adalah suatu pengukuran dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan, sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat tercapai. 

Pengendalian manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dengan rencana atau standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam fungsi ini, controller dapat memberikan 

kontribusinya. 

 Adapun kontribusi atau peranan controller terhadap pengendalian atas gaji 

sebagaimana dikemukakan oleh Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Felix 

Tjendera (2001;327) adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan prosedur-prosedur untuk membatasi banyaknya pegawai yang 

dimasukan dalam daftar gaji dan upah sampai jumlah yang diperlukan untuk 



rencana produksi. 

2. Menyediakan informasi-informasi pra-rencana yang akan dipergunakan dalam 

menetapkan standar regu kerja dengan menghitung standar jam kerja yang 

diperlukan untuk proses produksi. 

3. Melaporkan per jam, per hari, per minggu prestasi dari tenaga kerja yang 

sebenarnya dibandingkan dengan standarnya. 

4. Menetapkan prosedur-prosedur untuk pendistribusian yang cermat dan biaya 

tenaga kerja yang sebenarnya, termasuk pengklasifikasian tenaga kerja untuk 

menyediakan analisis biaya tenaga kerja yang informatif. 

5. Menyediakan data tentang prestasi pelaksanaan masa lalu dalam hubungan 

dengan penetapan standar. 

6. Memelihara catatan-catatan yang memadai mengenai standar-standar tenaga 

kerja dan tetap siap terhadap revisi yang diperlukan. 

7. Menyediakan laporan-laporan data tambahan mengenai tenaga kerja. 

 

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa gaji merupakan biaya yang sangat 

mempengaruhi net income. Apabila pengelolaan gaji tidak baik, dalam arti pengendalian 

internal penggajian kurang memadai, akan menimbulkan ketidakefisienan sistem 

pembayaran gaji. 

Karena banyaknya komponen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah 

gaji yang harus dibayarkan, diperlukan penanganan yang baik untuk mencegah terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendalian internal gaji diperlukan untuk menjamin 

efektivitas pembayaran gaji, sehingga ketepatan waktu, jumlah dan sasaran serta 

lancarnya pembayaran gaji akan tercapai dengan adanya pengendalian internal yang 

memadai. 

Controller mempunyai andil yang cukup besar dalam pengelolaan pengendalian 

internal atas gaji walaupun pada pelaksanaanya tetap merupakan tanggungjawab 

pimpinan operasional. Karena itu agar efektivitas dalam pengendalian internal gaji dapat 

tercapai, dibutuhkan peranan controller dalam pengelolaan gaji. Controller yang 

menerapkan pengendalian internal gaji dengan baik dan melaksanakan fungsinya dengan 

baik akan menunjang efektivitas pengendalian internal atas gaji yang baik pula 


