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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Peranan 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002,243) adalah sebagai 

berikut : 

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

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan.” 

Peranan mungkin mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

Pengertian peranan menurut Komarudin (1994,768) adalah : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen. 

2. Pola prilaku yang utama diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3. Bagian/Fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata . 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

5. Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat. 



Bab II Tinjauan Pustaka 

 - 15 - 

Definisi di atas dapat memberi petunjuk bahwa yang melakukan suatu 

peranan adalah suatu yang nyata atau kongkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Jadi 

peranan merupakan tugas utama yang harus dilakukan dalam menjamin prilaku yang 

menyertai status, fungsi seseorang dalam kelompok, fungsi yang diharapkan dari 

seseorang dan fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

2.2. Controller  

Dahulu controller dianggap sebagai eksekutif yang melibatkan diri dengan 

akuntansi dan statistik. Tetapi pada saat sekarang controller tidak harus membatasi 

peranannya hanya dalam fungsi pencatatan, tetapi dia memperluas fungsi akuntansi 

kepada aplikasi manajemennya. Controller dapat disebut sebagai orang yang 

mempunyai suatu sikap pemikiran yang memberi semangat dan menghidupkan data 

financial dengan menerapkannya terhadap kegiatan perusahaan di masa mendatang. 

Dengan bertambah besar dan rumitnya organisasi industri, hubungan dengan 

pemerintah yang semakin bertambah sehubungan dengan kegiatan perusahaan dan 

lebih banyaknya sumber modal, telah mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan 

menjadi suatu pertimbangan yang semakin penting dalam menjalankan perusahaan. 

Oleh karena itu agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien, 

perusahaan dituntut untuk melakukan pengecekan dan pengimbangan yang lebih 

mantap serta pengendalian intern yang lebih baik. Dan ini merupkan tugas dari 

seorang controller. 

Tugas controller tidak harus dilaksanakan oleh pejabat dengan sebutan 

controller, tugas ini juga dapat dilaksanakan oleh kepala akuntansi, bendaharawan, 

manajer atau yang lainnya. Seorang controller dapat membantu pimpinan perusahaan 
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dalam hal perencanaan, pengendalian, serta pelaporan berbagai kegiatan dalam 

perusahaan. 

 

2.2.1. Pengertian Controller 

Istilah “Controller” berasal dari kata “Comptroller”  (Bahasa Perancis) 

“Compte” berarti “Account” . Pada awalnya jabatan controller hanya berkaitan 

dengan akuntansi dalm perusahaan. Umumnya controller sebagai kepala bagian 

akuntansi yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan-catatan keuangan formal 

perusahaan. Akan tetapi dengan bertambah besar dan rumitnya operasi perusahaan 

maka tugas controller tidak terbatas dalam pencatatan keuangan saja tetapi diperluas 

mencakup aplikasi manajemennya. 

USRY yang dialihbahasakan oleh Sirait (1992,8), mengemukakan pengertian 

controller : 

“Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas 

fungsi akuntansi perusahaan. Controller mengkoordinasikan 

keikutsertaan manajemen dalam fase perencanaan dan pengendalian 

untuk pencapaian sasaran perusahaan dalam menentukan keefektifan 

pelaksanaan kebijakan dan dalam menyusun struktur dan prosedur 

organisasional. Dia juga bertanggung jawab untuk mengamati metoda 

perencanaan dan pengendalian yang digunakan diseluruh bagi 

perusahaan dan mengusulkan perbaikan dalm perencanaan dan 

pengendalian”. 
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Sedangkan Wilson dan Campbell mendefinisikan controller dalm bukunya 

yang berjudul Controllership yang dialihbahasakan  oleh Gunawan Hutauruk 

(1996,10), yang mendukung pengertian diatas : 

“Memang benar bahwa controller harus melakukan kegiatan akuntansi, 

tetapi dia tidak harus membatasi peranannya hanya dalam fungsi 

pencatatan. Lebih layak agar dia memperluas fungsinya kepada aplikasi 

akuntansinya”. 

Fungsi akuntansi controller , menurut campbell tidak hanya terbatas pada 

fungsi pencatatan saja, namun lebih luas kepada aplikasi manajemennya. Controller 

harus mengawasi dan menyelenggarakan catatan akuntansi dan statistik, ia juga 

diharuskan untuk melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan akuntansinya 

serta berusaha memberikan informasi yang dapat membantu para manajer 

operasional dalam mencapai tujuan manajemen dan mendukung dalam mencapai 

tujuan manajemen dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. 

Meskipun diberi sebutan controller, kepala bagian akuntansi tidak 

melaporkan pengendalian secara langsung di dalam perusahaan karena fungsi ini 

tetapi dipikul para pimpinan yang bertanggung jawab atas operasi yang dipimpinnya. 

Controller  hanya melakukan pengendalian tidak langsung berupa penyajian laporan, 

analisa, rekomendasi dan nasihat kepada direktur dalam mencapai tujuan perusahaan. 
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2.2.2. Fungsi Controller 

Menurut Wilson dan Campell yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk 

dalam bukunya Controllership (1996,12), fungsi-fungsi dasar controller adalah 

sebagai berikut : 

1. Fungsi Perencanaan / Planning 

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi sejalan 

dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka 

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

tingkat manajemen serta menggunakan sistem-sistem dan prosedur-prosedur 

yang cocok. 

2. Pengendalian (Control) 

Mengembangkan dan merevisi norma-norma (standards) yang memuaskan 

sebagai ukuran pelaksanaan, dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada 

para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil 

pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standard. 

3. Pelaporan (Reporting) 

Menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan 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. 
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4. Akuntansi (Accounting) 

Mendisain, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya 

pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara menyeluruh, 

per divisi, per pabrik, dan persatuan, untuk dapat mencatat secara wajar semua 

transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang sehat, disertai dengan pengendalian internal (internal control) 

yang memadai. 

5. Tanggung Jawab Utama Lainnya 

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi misalnya fungsi perpajakan, termask 

saling berhadapan dengan inspeksi pajak ; memelihara hubungan yang sesuai 

dengan auditor intern dan ekstern ; 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 lain yang telah dilimpahkan. 

Jelaslah bahwa apabila keadaan memerlukan, bisa saja terjadi penyimpangan 

dari fungsi-fungsi dasar sebagaimana yang diuraikan di atas. 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 finansial. 
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2.2.3. Kualifikasi Controller 

Kualifikasi dari seorang controller yang efektif menurut Wilson dan 

Campbell yang diterjemahkan oleh gunawan Hutauruk (1996,21), adalah sebagai 

berikut : 

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

pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip 

akuntansi. 

2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian dan 

pengendalian. 

3. pemahaman umum mengenai jenis industri dalam mana perusahaan tergolong, 

dan pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang terlibat. 

4. Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan, termasuk teknologi, produk, 

kebijaksanaan, tujuan, sejarah, organisasi dan lingkungannya. 

5. kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen dan suatu 

pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya yang berhubungan 

dengan teknik, produksi, pembelian, hubungan masyarakat dan pemasaran. 

6. kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis ataupun dalam 

penyajian yang informatif. 

7. Kemampuan menggerakkan orang-orang lain untuk mencapai tindakan dan hasil 

yang positif. 

Jadi, selain diharapkan memiliki kemampuan teknik dalam bidang akuntansi, 

seorang controller harus juga memiliki integritas dan kemampuan untuk 

berkomunikasi dan menyatakan ide dengan jelas agar fakta-fakta yang disajikannya 

dapat dimengerti dan berguna dalam pengambilan keputusan. 
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Sebagaimana dengan jabatan pimpinan yang lain, controller harus mampu bekerja 

sama dengan orang-orang pada semua tingkatan, menghargai ide-ide dan pendapat 

orang lain, dan memiliki kemampuan mencari jalan keluar untuk menghadapi semua 

tantangan. Dunia usaha yang dinamis pada masa sekarang membuat seorang 

controller perlu mengikuti perkembangan mutakhir pada semua aspek perusahaan. 

Prinsi-prinsip pengendalian yang termasuk dalam kategori modern menurut Ross 

(1995,275) yang diterjemahkan oleh mulyadi, sebagai berikut : 

1. Menempatkan pengendalian pada lokasi tempat operasi berlangsung. Dalam 

manajemen tradisional pengendalian menjadi tanggung jawab pengawas 

(Supervisor). Dalam manajemen modern, pengendalian dilakukan melalui 

pemberdayaan karyawan, sehingga pengendalian berupa Self Imposed Control. 

2. Menggunakan real time control. Melalui pemberdayaan karyawan, isu dan 

masalah diselesaikan pada sumbernya oleh karyawan, isu dan masalah 

diselesaikan pada sumber oleh karyawan yang sesungguhnya melaksanakan 

pekerjaan. 

3. Merumuskan kembali asumsi yang melandasi akuntansi manajemen untuk 

membangun kepercayaan. Informasi digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan bukan untuk mengendalikan karyawan. 

4. Menggeser pengendalian ke pengendalian berbasis norma. Smart Technology 

menuntut kreativitas knowledge workers dalam memasukkan knowledge ke 

dalam produk dan jasa yang dihasilkan. Hanya melalui visi dan value kreativitas 

knowledge workers dapat diarahkan oleh manajemen. 
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5. Merumuskan sistem intensif untuk membangun daya tanggap dan kerja tim. 

Untuk menghadapi lingkungan bisnis yang turbulen, diperlukan kerja tim dan 

daya tanggap yang tinggi terhadap perubahan lingkunagan. 

 

2.3. Efektivitas 

2.3.1.   Pengertian Efektivitas 

Banyaknya pengertian yang diberikan para ahli mengenai efektivitas untuk 

memperjelas pengertian tersebut, penulis akan memberikan beberapa pengertian 

mengenai efektivitas. 

Supriyono (1990,44), mengemukakan definisi istilah efektivitas sebagai 

berikut : 

“Suatu organisasi atau unit organisasi dikatakan efektif jika keluarnya 

memberikan sumbangan yang besar terhadap pencapaian organisasi.” 

Jadi dalam menilai efektifitas suatu organisasi atau unit organisasi kita 

melihat sampai seberapa jauhkah suatu organisasi dinyatakan telah mencapai 

tujuannya. 

Menurut Komaruddin dalm bukunya “Ensiklopedia Manajemen” (1994,,269) 

mendefinisikan eektivitas sebagai berikut : 

“Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” 

Sedangkan definisi efektivitas menurut anthony (1995,111) adalah sebagai berikut : 

“Effectiveness is the relationship between a respobility center’s out puts and it’s 

objectives, the more there’s out puts contribut to objective, the more effective 
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the unit is, same both objectives and outputs are often difficult to qualitify, 

measure of effectiveness are difficult to come by.” 

Jadi efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah di dapat. 

Efektiviatas dapat dicapai dengan pelaksanaan suatu proses yang sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Apabila tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai maka 

dapat disebut efektif. 

Soemardjono Tjitrosidojo menyatakan bahwa, efektivitas dalam garis besar 

dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (sampai sejauh mana 

suatu organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usaha untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuan, sedangkan efisiensi suatu organisasi dapat dirumuskan dengan 

memperhatikan kapasitasnya kemampuannya untuk memperoleh hasil dari sejauh 

bahaya atau berupa suatu pengeluaran uang atau dana tertentu. Pendeknya kita 

mengadakan perbandingan antara biaya (input) dan hasil (out put). 

 

2.4. Pengendalian Internal 

Disetiap perusahaan yang telah tumbuh menjadi besar akan memerlukan 

suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola perusahaan 

secara efektifitas dalam mencapai tujuannya. Pimpinan perusahaan selalu berusaha 

untuk mengembangkan cara-cara pengendalian yang lebih baik bagi perusahaan yang 

dikelolanya, itu sebabnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan sangat 

penting. Salah satu fungsi penting yang ada dalam perusahaan adalah pengendalian 

internal. 

Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan 

hasil-hasil yang terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga meningkatkan 
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efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan 

data dalam laporan keuangan, dan mendorong dipatuhinya hukuman, dan aturan 

yang telah ditetapkan. 

Jadi, pada dasarnya pengandalian 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  

Pengertian pengendalian internal menjalani beberapa perkembangan, mula-

mula istilah yang dipakai adalah internal check, merupakan suatu konsep kesamaan 

hasil (terutama angka-angka) melalui pencocokan dua bagian gudang (Bin Card) 

dengan bagian akuntansi (Stock Card). Dengan metode internal check dalam 

perkembangannya dirasakan sudah tidak, memadai lagi dikarenakan perkembangan 

perusahaan semakin pesat dan internal check hanya mengembangkbban 

pengendalian melalui kebenaran dan ketelitian angka-angka (Accounting Control) 

dengan tanpa memperhatikan penyimpangan prosedur, kebijakan, kolusi, dan lain-

lain (Administrative Control) yang disebabkan oleh prilaku manusia dan tidak bisa 

ditelusuri hanya melalui kebenaran dan ketelitian angka-angka saja. 

Pada tahun 1972, konsep pengendalian melalui internal check telah berubah 

menjadi sistem pengendalian (Internal Control System). Sebagaimana diumumkan 

oleh American Institute Of Certified Public Accountants(AICPA) dalam SAS No.1. 

Condification OF Auditing Standar and Prosedures. Tahun 1989, konsep 

pengendalian internal melalui sistem pengendalian internal telah berubah menjadi 

struktur pengendalian internal (Internal Control Structure) yang ditetapkan melalui, 
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SAS No.555 yang diumumkan oleh AICPA dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 

1990. 

Pengendalian internal menurut ikatan akuntansi Indonesia dalam Standar 

Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2001,319,2) adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan 

tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan (c) keatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

Definisi pengendalian internal ini mencerminkan suatu konsep tertentu : 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses 

Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, 

bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan 

yang bersifat persuasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya 

sebagai tambahan, dari infrastrutur entitas. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang 

Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, 

namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup 

dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris 

entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal 

dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan 
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pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan 

keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : 

pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. 

 

2.4.2. Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Arens Loebecke (2000,289), tujuan pengendalian internal adalah “    

1. Reliability of Financial Reporting 

2. Eficiency and effectiveness of operations 

3. Complish with applicable laws and regulations” 

Sedangkan Amin Widjaja Tunggal (2000,4), menyebut tujuan pengendalian 

internal yang sesuai dengan standart For The Professional Practice of Internal 

Auditing (Standat 300), Scope of Work adalah sebagai berikut : 

“ 1. Ketaatan dan intergritas inormasi 

2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan 

3. Mengamankan aktiva 

4. Pemakaian sumber daya yang ekonomis dan efisien 

5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan.” 

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai 

dalam pencapaian tujuan. 

1. Keefektifan dan keefisienan operasi perusahaan 

Pengendalian merupakan alat mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak 

perlu dalam segala aspek usaha, dan mengurangi penggunaan sumber daya 

yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga tujuan perusahaan tidak tercapai. 
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2. Keandalan laporan keuangan 

Pengendalian Internal dalam suatu organisasi di masukkan untuk menjamin 

bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum. 

3. Ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku 

Ada banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan seperti 

perlindungan lingkungan dan peraturan pajak penghasilan, satu peraturan 

penting yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan adalah bahwa 

perusahaan harus menyelenggarakan sistem pembukuan yang tepat untuk 

memungkinkan penyiapan laporan keuangan andal. 

 

2.4.3. Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Lima unsur pengendalian internal menurut SAS No. 78 AICPA tahun 1994, 

sebagai berikut : 

“Internal control consists of the following five interrelated component : 

1. Control environment sets the tone of an organization, influencing the control 

conscious ness of it is people. 

2. Risk assessment is the entity’s identification and analysis basis for 

determining how the risk should be managed. 

3. Control activities are the policies and procedures that help ensure that 

management directives are carried out. 

4. Information and communication are the indentification, capture, and 

exchange of information in a form and time frame that enable people to 

carry out their responsibility. 
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5. Monitoring is a process that assesses the quality of internal control per 

formance over time.” 

A. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Merupakan alat untuk menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian 

lingkungan pengendalian mencakup berikut ini : 

a. Integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai-nilai adalah produk dan standar etika dan prilaku entitas. 

Serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalm praktik. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Kompentensi 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. 

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit 

Dewan komisaris yang efektif adalah independen dari manajemen dan anggota-

anggota 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 memerlukan komunikasi yang terus-

menerus baik dengan auditor internal maupun auditor eksternal. 

 

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka 

 - 29 - 

d. Falsafah dari gaya operasi manajemen 

Falsafah manajemen adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi pedoman 

bagi perusahaan dan karyawannya. Gaya operasi mencerminkan sikap dan 

tindakan manajemen tentang bagaimana suatu perusahaan harus dilaksanakan. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi perusahaan mencerminkan garis wewenang dan tanggung 

jawab yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. 

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab 

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan 

tanggung jawab yang diterapkan dalam perusahaan. 

g. Kebijakan dan praktik sunber daya manusia 

Aspek paling penting dalam pengendalian internal adalah karyawan. Jika 

karyawan kompeten dan dapat dipercaya, maka dapat dihasilkan laporan 

keuangan yang dapat di andalakan, walaupun elemen-elemen lain dari 

pengendalian diabaikan. Karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, 

meskipun terdapat sistem pengendalian yang secara teoritis baik, dapat 

menghasilkan laporan-laporan yang tidak ada nilai gunanya. Karena pentingnya 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian 

yang efektif metode bagaimana mereka direkrut, di evaluasi dan digaji 

merupakan bagian yang pentingdari pengendalian internal. 

B. Penaksiran Resiko (Risk Assesment) 

 Penaksiran resiko perusahaan untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan 

indentifikasi, analisis, dan tujuan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan 
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penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia. 

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan 

keadaan intern dan 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 keadaan berikut : 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi  

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan perubahan 

dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda secara signifikan. 

b. Personel baru 

Personel baru mungkin memiliki pandangan atau pengertian lain atas 

pengendalian internal yang sedang diterapkan di dalam perusahaan. 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

Perubahan pesat dalam sistem informasi dapat merubah resiko yang berhubungan 

dengan pengendalian internal. 

d. Teknologi baru 

Teknologi baru yang diterapkan pada proses produksi atau sistem informasi dapat 

merubah resiko yang sebelumnya telah diperkirakan pada pengendalian internal. 

e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru 

Bidang usaha atau transaksi yang di kenal secara samar oleh perusahaan akan 

menimbulkan resiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan oleh pengendalian 

internal. 
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f. Pertumbuhan yang pesat 

Pertumbuhan pesat operasi perusahaan dapat meningkatkan resiko akibat dari 

pengendalian yang sudah tidak berfungsi secara memadai. 

g. Operasi luar negeri 

Perluasan daerah usaha menimbulkan resiko yang unik yang dapat menimbulkan 

dampak terhadap pengendalian internal. 

h. Standart akuntansi baru 

Perubahan pesat dalam standar akuntansi dapat merubah risiko yang 

berhubungan dengan pengendalian internal. 

Tujuan penaksiran resiko perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan mengelola risiko yang berdampak terhadap tujuan perusahaan. 

C.  Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian 

mempunyai berbagai tujuan dan ditetapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi 

umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dan dihitung dapat 

digolongkan. Sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini : 

1. Review terhadap kinerja 

Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh 

manajemen atas : 

a. Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalm akuntansi buku 

pembantu seperti daftar umur piutang usaha, laporan menurut daerah 

pemasaran, daerah niaga, produksi dan customer. 
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b. Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, 

prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu. 

c. Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan jumlah non 

keuangan. Contoh perbandingan antara bed accupancy rate (biaya rawat 

inap). Suatu rumah sakit dengan data pendapatan dari rawat inap. 

2 Pengendalian pengolahan informasi 

 banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk pengolahan 

informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya pengendalian 

pengolahan informasi menjadi dua yaitu : 

a. Pengendalian umum (General Control) 

Unsur pengendalian umum ini meliputi : organisasi pusat pengolahan data 

prosedur dan stansart untuk perubahan program, pengendalian system dan 

pengoperasian fasilitas pengolahan data. 

b. Pengendalian aplikasi (Application Control) 

Berbeda dengan pengendalian umum seperti yang telah di uraikan di atas, 

pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian 

khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut : 

1. Menjamin bahwa semua transaksi  yang telah diotorisasi telah di proses 

sekali saja secara lengkap. 

2. Menjamin bahwa data transaksi lengakap dan teliti. 

3. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai keadaan. 

4. Menjamin bahwa pengolahan data di manfaatkan untuk tujuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. 
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Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu di 

kelompokkan menjadi : (1) prosedur otorisasi yang memadai, (2) 

perencanaan dan pengguna dokumen dan catatan yang cukup, (3) 

pengecekan secara independen. 

3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan 

Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan 

menyediakan perlindungan secara fisik. Sebagai contoh pengguna gudang untuk 

menjaga persediaan akan melindungi sediaan dari kemungkinan kerusakan dan 

pencurian. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk catatan dan dokumen. 

Perusahaan akan lebih baik mengeluarkan biaya untuk penjagaan catatan dan 

dokumen serta biaya untuk pembuatan catatan pengganti (backup records). Bila 

dibandingkan dengan menanggung resiko kerugian sebagai akibat kerusakan atau 

hilangnya catatan dan dokumen. 

4. Pemisahan fungsi akuntansi yang memadai 

Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah, untuk mencegah dan untuk dapat 

dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam 

pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Jika seseorang memiliki 

kesempatan untuk melakukan kesalahan dan ketidakberesan dalam melaksanakan 

tugasnya tanpa dapat dicegah atau tanpa dapat di deteksi segera oleh unsur-unsur 

pengendalian internal yang dibentuk, ditinjau dari sudut pengendalian internal, 

jabatan orang tersebut merupakan incompatible accupation. 

D.  Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk 
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mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi perusahaan (baik eristiwa 

maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva utang dan ekuitas 

yang bersangkutan. 

Komunikasi mencakup penyediaan pemahaman tentang peran dan tanggung 

jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. 

Sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa 

transaksi yang dicatat atau terjadi adalah : 

a. Sah 

b. Telah diotorisasi 

c. Telah dicatat 

d. Telah dinilai secara wajar 

e. Telah digolongkan secara wajar 

f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya 

g. Telah di masukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan baik. 

E. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal 

sepanjang waktu pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi 

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus terpisah atau 

dengan berbagai kombinasi dari keduanya. 

Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari 

komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan customers dan komentar dari badan 

penyalur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang 

memerlukan perbaikan. Manajemen memantau pengendalian untuk 

memertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang 
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diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut di modifikasi sebagaimana mestinya 

jika perubahan kondisi menghendakinya. 

 

2.4.4. Sifat-Sifat Pengendalian Internal 

Menurut Bambang Hartadi (1992,12), ada 5 (lima) sifat (Characteristics) 

sistem Pengendalian internal yang dipercayai (reliable) : 

1. Kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya 

2. Rencana organisasi memberi pemisahan tanggung jawab fungsi secara layak 

3. Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik, dan pengawasan yang wajar 

untuk mengadakan pengendalian atas aktiva, hutang, penghasilan dan biaya. 

4. Pengendalian penggunaan aktiva dan dokumen serta formulir yang penting. 

5. Perbandingan catatan-catatan aktiva dan hutang dengan senyatanya ada dan 

mengadakan tindakan koreksi bila ada perbedaan. 

A.  Kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya 

Masalah karyawan kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam 

pengendalian internal tingkat perputaran yang tinggi dalam jabatan akuntansi berarti 

orang-orang yang mengerjakan tugas-tugas akuntansi dan pengendalian adalah tidak 

berpengalaman. Orang-orang yang tidak bepengalaman berarti akan berbuat 

kesalahan yang lebih dibanding dengan orang yang telah berpengalaman. Ada 3 hal 

yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kualitas karyawan yaitu : (1) 

penarikan tenaga kerja, (2) pengembangan, (3) pengukuran prestasi. 

 

 

 



Bab II Tinjauan Pustaka 

 - 36 - 

B. Rencana organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsi secara layak 

Pemisahan tanggung jawab disebut dengan pembagian tugas. Tujuan adanya 

pemisahan agar tidak ada seseorang yang harus mengendalikan dua atau tiga 

tanggung jawab fungsi. Ada 3 (tiga) jenis tanggung jawab fungsi yang dilaksanakan 

oleh departemen atau paling tidak orang yang berlainan : 

1. Otorisasi untuk melaksanakan transaksi yaitu orang yang mempunyai otorisasi 

dan tanggung jawab untuk memulai suatu transaksi. 

2. Pencatatan transaksi. Tugas ini menunjukkan tugas atau fungsi pencatatan dan 

akuntansi. Apabila menerapkan EDP (Electrinic Data Processing) maka suatu 

pengawasan tambahan perlu dilaksanakan. 

3. Penyimpanan aktiva. Tugas ini menunjukkan penyimpanan fisik atau 

pengawasan fisik secara efektif. 

C.  Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik dan pengawasan yang 

wajar untuk mengadakan pengendalian atas aktiva hutang, penghasilan dan 

biaya. 

a. Sistem pemberian wewenang sesuai ukuran (criteria) manajemen. Setiap 

manajemen bertanggung jawab untuk menentukan, melaksanakan dan 

memelihara serta meningkatkan sistem pengendaliannya. 

b. Tujuan dan teknik. Perusahaan harus memiliki bagan rekening (chart of accounts) 

dan dengan penjelasan dan instruksi tertulis tentang klasifikasi transaksi. 

Akuntansi internal (internal auditor) mempunyai tugas untuk menciptakan, 

menilai, dan menjaga sistem dokumen di atas. 

c. Pengawasan. Pengawasan adalah suatu alat untuk memonitor dan menjaga sistem 

pengendalian agar berjalan baik. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung 
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dan tidak langsung. Secara langsung pengawasan dilakukan pada saat suatu 

sistem sedang berjalan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dapat dilakukan 

melalui laporan-laporan yang telah dibuat atau dihasilkan. 

D. Pengendalian aktiva, dokumen dan formulir 

Pengendalian fisik atas aktiva catatan dan dokumen lainnya harus dibatasi 

kepada orang-oramng tertentu saja atau yang diberi wewenang. Aktiva seperti 

persediaan dan surat-surat berharga harus disimpan secara baik demikian juga 

dengan catatan-catatan biaya dan piutang harus dihindarkan dari orang-orang yang 

tidak mempunyai tanggung jawab pada catatan tersebut. 

E.  Perbandingan secara periodik 

Meliputi perhitungan fisik saldo kas, bank rekonsiliasi bank, perhitungan fisik 

surat berharga, konfirmasi saldo piutang dan hutang dan teknik-teknik lainnya yang 

dilakukan untuk menentukan apakah catatan akuntansi sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. Apabila dalam perbandingan-perbandingan manajemen, terdapat 

perbedaa maka tindakan koreksi harus diadakan, hal ini untuk menghindari resiko 

yang lebih besar. 

 

2.4.5. Keterbatasan Pengendalian Internal 

Untuk mencapai tujuan pengendalian internal tidaklah mudah, karena 

pengendalian internal itu sendiri mempunyai keterbatasan.  

Keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal 

dikemukakan oleh Mulyadi (1998,173) : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan  

2. gangguan  
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3. Kolusi 

4. Pengabaian oleh manajemen 

5. Biaya lawan manfaat 

A.  Kesalahan dalam pertimbangan 

Manajemen dan personal lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis yang diambil atau dapat melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya. 

B. Gangguan  

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personal secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, 

tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau 

permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan 

gangguan. 

C. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 

kolusi (colussion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 

di bangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan 

atau terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian internal yang dirancang. 

D. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian 

kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah 

manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk 
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mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya 

terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 

E. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi struktur pengendalian internal  

tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. 

Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 

dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur 

pengendalian internal.     

 

2.5. Pengendalian Internal Sistem Electronik Data Processing (EDP) 

Sejalan dengan manajemen di bidang teknologi informasi, hampir setiap 

badan usaha menetapkan sistem komputerisasi di berbagai bidang kegiatan untuk 

menggantikan pemprosesan secara manual. Hal ini sangat memebantu kelancaran 

perusahaan baik dari sisi operasional seperti otonomatisasi kegiatan produksi, 

pelaksanaan sistem-sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan atau bagi 

manajemen dalam upaya memperoleh informasi yang akurat tepat waktu dan relevan. 

Informasi ini akan sangat berpengaruh terhadap semua keputusan yang diambil oleh 

manajemen. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat membawa dampak yang 

sangat besar bagi kelangsungan badan usaha. 

Menurut Gushing yang diterjemahkan oleh Kosasih (1995,425), menyatakan 

bahwa, pentingnya suatu pengertian mengenai pengendalian internal dalam sistem 

informasi yang didasarkan pada komputer semakin digaris bawahi oleh kesimpulan 
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berikut ini oleh suatu survei pengendalian internal di perusahaan-perusahaan di 

amerika serikat : 

 

“Aspek pengendalian internal yang paling banyak menyusahkan para eksekutif 

dan yang kita anggap serius adalah meningkatkannya ketergantungan 

perusahaan-perusahaan pada komputer-komputer untuk efektifitas operasional 

dan untuk pelaporan keuangan. Kemajuan teknologi dalam pengolahan data 

telah meningkatkan secara cukup besar sejumlah resiko pengendalian internal 

dan ini di perbesar lagi dengan adanya kekurangan personil pengolahan data 

yang terlatih dan personil pemeriksaan internal yang memadai.” 

Pendeknya penggunaan komputer yang meluas untuk menunjang fungsi 

operasi dan untuk memproses data akuntansi dalam perusahaan-perusahaan modern 

telah mengakibatkan banyak para manajer bertanya mengenai memadai tidaknya 

sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Menurut komite Eksekutif  Standart 

Auditing AICPA di nyatakan sebagai berikut : 

“Tujuan dan ciri-ciri yang penting dari pengendalian akuntansi tidak berubah 

dengan adanya perubahan metode pengolahan data. Tetapi prosedur organisasi 

dan prosedur pengendalian yang dipakai dalam pengolahan data elektronik 

dapat berbeda dari organisasi dan prosedur pengendalian yang dipergunakan 

dalam pengolahan data mekanis atau manual.” 

Thomas Porter dan William E. Perry (1992,5) menyebutkan : “Karakteristik 

yang membedakan pemrosesan komputer dengan pemrosesan manual meliputi : 

1. Jejak-jejak transaksi (Transaction trails). Beberapa sistem komputer dirancang 

agar jejak transaksi lengkap yang berguna untuk tujuan pemeriksaan dapat 
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tersedia dalam jangka waktu singkat atau hanya dalam bentuk yang dapat dibaca 

oleh komputer. 

2. Pemprosesan transaksi secara seragam (Uniform Processing of Transactioans). 

Menempatkan transaksi sejenis pada instruksi pemrosesan yang sama. Akibatnya 

pemrosesan komputer benar-benar menghilangkan terjadinya kesalahan tulis-

menulis yang biasanya terjadi dalam pemprosesan manual. Sebaliknya, kesalahan 

pemrograman atau kesalahan sistematik lainnya baik dalam hardware maupun 

sorfware komputer akan mengakibatkan semua transaksi sejenis diproses secara 

keliru apabila transaksi-transaksi diproses dalam kondisi yang sama. 

3. Pemisahan fungsi (segregation of function). Banyak prosedur pengendalian 

akuntansi internal yang dahulu dilaksanakan oleh individu yang berbeda dalam 

sistem manual mungkin di pusatkan dalam sistem yang menggunakan 

pemprosesan komputer. Misalnya, pemisahaan yang memadai atas fungsi-fungsi 

yang bertentangan dalam kegiatan pemrosesan komputer, pembentukkan 

kelompok pengendalian untuk mencegah atau mendeteksikesalahan atau 

kecurangan dalam pemprosesan atau menggunakan prosedur-prosedur 

pengendalian “password” (kata kunci) untuk mencegah fungsi-fungsi yang 

bertentangan dilakukan oleh individu yang berhubungan dengan aktiva dan 

berhubungan dengan record melalui terminal on-line. 

4. Kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (potential for errors and 

irregularities). Untuk mendapatkan akses ke data secara tidak sah atau merubah 

data, dan juga mendapatkan akses langsung atau tidak langsung yang tidak sah ke 

aktiva, mungkin lebuh besar dalam sistem akuntansi yang di komuterisasi 

ketimbang manual. Kesalahan atau kecurangan yang terjadi selama perancangan 
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atau pengubahan program aplikasi dapat tetap tidak terdeteksi untuk jangka 

waktu yang lama. 

5. Kemungkinan meningkatnya penyeliaan manajemen (potential for increased 

management supersion). Sistem komputer menawarkan berbagai ragam alat 

analisis bagi manajemen yang dapat dipergunakan untuk meninjau kembali dan 

menyelia operasi perusahaan. Keterbatasan pengendalian tambahan ini dapat 

meningkatkan keterandalan keseluruh sistem pengendalian akuntansi yang 

mungkin akan diandalkan. Beberapa aplikasi terprogram menyediakan statistik 

menyangkut operasi komputer yang dapat digunakan untuk memantau 

pemrosesan transaksi yang sesungguhnya. 

6. Pemrakarsaan atau pelaksanaan transaksi kemudian dengan komputer (initition or 

subsequent exection of transactions by computer). Transaksi tertentu mungkin 

secara otomatis diprakarsai, atau prosedur-prosedur tertantu yang diperlukan 

untuk melaksanakan suatu transaksi mungkin secara otomatis dilakukan oleh 

sistem komputer. 

7. Ketergantungan pengendalian lainnya terhadap pengendalian pemrosesan 

komputer (Dependence of other controls on controls over computer processing). 

Keefektifan prosedur pengendalian manual ini dapat tergantung pada keefektifan 

pengendalian kelengkapan dan keakuratan pemprosesan komputer. Misalnya, 

keefektifan prosedur pengendalian yang meliputi tinjauan manual atas daftar 

penyimpangan yang dihasilkan oleh komputer tergantung pada pengendalian 

pembuatan daftar tersebut. 
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Beberapa tugas yang seringkali dilaksanakan dalam proses EDP itu sendiri yaitu : 

1. Memulai, otorisasi, pelaksanaan dan pelaporan tansaksi sesuai dengan aturan-

aturan yang telah ditetapkan terlebih  dahulu. 

2. penyiapan atau pemrosesan dokumen yang mengesahkan penggunaan atau 

penghentian penggunaan aktiva. Akses tidak langsung ini dapat terjadi 

sehubungan dengan yang diajukan komputer. 

3. Imolementasi pengendalian akuntansi. Pengendalian ini dapat dikaitkan dengan 

transaksi-transaksi yang diciptakan secara internal, pemrosesan internal, atau file-

file internal dan juga data yang disajikan untuk processing. 

 

2.6. Gaji 

Karyawan adalah sebagai sumber utama perusahaan dan merupakan salah 

satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam merealisasikan 

tujuannya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus menetapkan cara yang 

terbaik dan mendapatkan, memelihara serta mempertahankan seluruh sunber daya 

utama tersebut, salah satu caranya dengan memberikan kompensasi financial berupa 

gaji yang tepat sesuai dengan jasanya yang telah diberikan karyawan terhadap 

perusahaannya. 

 

2.6.1. Pengertian Gaji 

Kohler (1984,448) memberikan pengertian gaji sebagai berikut : “Salary 

is the compensation pain periodically for managerial, administrative, 

profesional and similar service.” 
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Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa gaji merupakan pembayaran 

balas jasa yang dibayarkan setiap periode tertentu kepada manajer, tenaga 

administrative, dan tenaga profesional dan pemberian balas jasa sejenis. 

Masalah gaji menjadi perhatian utama dari pimpinan perusahaan, karena 

besarnya gaji merupakan bagian yang penting dalam unsur pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan, sehingga perlu 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. 

Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk dalam 

buku Controllership (1996,239), berpendapat sebagai berikut : 

“Salah satu faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan 

adalah pemeliharaan, hubungan yang memuaskan diantara manejemen dan 

para pekerja.” 

Dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang paling penting dalam menunjang 

kesuksesan suatu operasional perusahaan adalah terpeliharanya hubungan yang 

memuaskan antara manajemen dengan karyawan. Dengan kata lain, pimpinan 

perusahaan harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan prestasi yang diberikan 

karyawan dan hubungan ikatan kerjanya dan karyawanpun harus memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan ikatan kerjanya. 

 

2.6.2. Fungsi-fungsi dalam siklus gaji 

Menurut Wilkinson yang diterjemahkan oleh Agus Maulana dan Herman 

Wibowo (1995, 196) adalah sebagai berikut : 

“ 1. Penetapan status gaji  
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  2. Pengukuran jasa yang diberikan  

 3. Penyiapan cek gaji 

 4. Penerbitan dan pendistribusian cek gaji 

 5. Pendistribusian biaya jasa karyawan 

 6. Penyiapan laporan dan pernyataan yang diharuskan.”  

A. Penetapan status gaji 

Sebelum seorang karyawan dapat dibayar, statusnya harus dengan jelas 

dinyatakan secara tertulis. Status merupakan konsep yang bermakna luas. Pertama, 

status menunjukkan bahwa karyawan tersebut, telah dengan berhasil menyelesaikan 

proses pengangkatan yang biasanya terdiri dari mengisi formulir aplikasi yang 

terperinci dan menjalani wawancara ketika pelamar diangkat, data dalam formulir 

aplikasi itu menjadi bagian dari catatan data personalia karyawan tersebut. Kedua 

statusnya juga mencakup klasifikasi dan jenis imbalan,seorang pegawai dapat 

diklasifikasikan sebagai staf akunting tenaga teknisi pabrik atau lainnya. Tiga, status 

gaji tergantung pada jenis dan jumlah pengurangan yang dikurangkan dari nilai yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya dari dua orang karyawan yang diangkat pada 

tanggal yang sama dengan klasifikasi pekerjaan yang sama, yang satu mungkin 

memperoleh gaji bersih (take home pay) yang lebih tinggi dari yang lainsebagai 

akibat dari pengurangan yang lebih kecil dari gaji kotornya. 

B. Pengukuran jasa yang diberikan 

Cara mengukur jasa karyawan bervariasi menurut jenis renumerasi, 

karyawan-karyawan dengan gaji per-jam diharapkan untuk mencatat waktu kerja 

mereka dengan lebih teliti. Setiap kali mereka memasuki dan keluar dari lokasi 
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perusahaan mereka mencatatkan waktu-waktu tersebut pada kartu jam kerja (time 

card). 

Karyawan yang memperoleh gaji menyiapkan catatan-catatan absensi 

(attendence record), dengan bentuk tertentu, misalnya : lembur kerja (time sheet), 

yang menunjukkan kehadiran dan ketidakhadiran selama hari-hari yang membuat 

periode pembayaran. 

Karyawan berdasarkan komisi menyiapkan voucher yang mencerminkan nilai 

penjualan yang dilakukan selama periode perhitungankomisi setiap jenis dokumen 

yang berhubungan dengan jasa berfungsi sebagai dasar yang sah untuk pembayaran 

jika disetujui oleh penyewa karyawan. 

C. Penyiapan cek gaji 

Nilai bersih setiap cek sama dengan nilai kotor dikurangi seluruh 

pengurangan. Pengurangan-pengurangan tertentu diharuskan oleh undang-undang 

atau kontrak, seperti premi atau iuran tunjangan jaminan sosial, tunjangan asuransi 

dan tunjangan pensiun, seluruh pengurangan yang disetujui di potong oleh 

perusahaan tempat karyawanbekerja, pada saat itu pengurangan menjadi “hutang 

yang masih harus dibayar” (accured liabilities), hutang-hutang tersebut dihapus jika 

nilai yang ditahan itu disimpan dalam lembaga keuangan yang ditunjuk. 

Sebagai prosedur pengendalian, sebuah rekening bank berdana tetap (imprest) 

yang khusus untuk gaji dapat di bentuk untuk menampung nilai cek. Perusahaan 

yang mengikuti prraktik ini akan menyiapkan voucher pengeluaran jika nilai total 

gaji telah diketahui. Selanjutnya, dibuat sebuah cek dari rekening bank reguler dan 

diberikan kepada petugas yang menangani cek. Ia menandatangani cek yang telah 
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disiapkan dan menyerahkannya kepada bank untuk disimpan dalam rekening khusus 

tersebut. Akhirnya cek-cek gaji dapat diterbitkan dan didistribusikan. 

Karyawan biasanya dibayar dengan cek karena relatif aman dan merupakan 

catatan tertulis mengenai nilai yang terutang. Akan tetapi, dalam beberapa kasus 

yang dibayar per-jam dapat di bayar secara tunai. 

D.  Penerbitan dan pendistribusian cek gaji 

Karyawan dibayar menurut peraturan pemerintah yang berlaku, antara lain 

memenuhi standar gaji yang berlaku tunjangan-tunjangan yang harus diberikan bagi 

kesejahteraan karyawan dan berdasarkan jadwal yang ditetapkan. Cek-cek dapat 

diganti dengan pembayaran lainnya. Dalam kasus semacam ini karyawan 

memperoleh pembayaran mereka pada loket kasir dan menandatangani bukti-bukti 

penerimaan. Karyawan dan manajer biasanya memilih “pengaturan simpan 

langsung” (direct deposit arrangement) yaitu perusahaan menyiapkan gaji mereka 

langsung ke dalam rekening bank pribadi mereka. 

E. Pendistribusian biaya jasa karyawan 

Sebagian besar biaya jasa karyawan kemungkinan akan didistribusikan sesuai 

dengan struktur organisasional perusahaan, suatu catatan yang disebut dengan tiket 

jam kerja (job time ticket) sering digunakan untuk menerangkan jam kerja yang 

mereka habiskan dalam proses aktivitas di dalam perusahaan. Biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk jasa para karyawan meliputi nilai kotor 

untuk seluruh gaji karyawan. Selain itu pihak perusahaan menanggung beban-beban 

yang berhubungan dengan gaji seperti tunjangan-tunjangan, cuti sakit, dan lain-lain 

yang harus didistribusikan ke berbagai perkiraan. 
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2.7.    Pengendalian Internal Gaji 

Masalah gaji mendapat perhatian dari manajemen perusahaan, bukan saja 

karena gaji membutuhkan dana perusahaan yang tidak sedikit jumlahnya, akan tetapi 

juga karena ada pos gaji sangat mudah terjadi inefisiensi dan kecurangan. Oleh 

karena itu manajemen perusahaan harus menyelenggarakan pengendalian internal 

gaji yang baik. Adanya pemisahan fungsi pencatatan waktu, fungsi otorisasi atau 

penguasaan, fungsi perhitungan, fungsi pembayaran, dan fungsi pencatatan gaji 

mencerminkan telah adanya suatu pengendalian internal yang baik. 

Pada umumnya pengendalian internal gaji meliputi unsur-unsur pengendalian 

internal tentang tujuan yang ingin dicapai perusahaan yang memuat prinsip-prinsip 

pengendalian gaji. Menurut Gushing yang diterjemahkan oleh Kosasih (1995,95) 

menyatakan bahwa : 

1. Adanya organisasi internal yang memadai terdapat pemisahan fungsi yang serasi 

antar : (a) fungsi penguasaan yang berwenang untuk menyetujui penetapan 

besarnya gaji oleh kepala bagian personalia, (b) fungsi pencatatan yang 

melakukan pencatatan absensi, surat keputusan pengangkatan dan lain-lain oleh 

bagian personalia. Pencatatan atas absensi dapat juga dilakukan oleh bagian 

pencatatan waktu (time keeping departemen) dan oleh petugas pencatat waktu 

(time keeper), (c) fungsi perhitungan atas gaji oleh bagian akuntansi (payroll 

accounting departement) dan bagian umum (general accounting) baik gaji kotor 

maupun gaji bersih, (d) fungsi pembayaran gaji oleh bagian keuangan atas kas 

(treasurer’s departement)dan juru bayar (pay master). 

2. Harus ditetapkan jumlah pembayaran yang tepat untuk karyawan juga harus 

dihindari adanya pembayaran pada karyawan fiktif. 
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3. Harus terdapat standart atau norma kerja atas gaji yang memadai. 

4. Secara periodik harus dilakukan pengamatan atas pembayaran gaji, pencatatan 

kehadiran dan prestasi. 

5. Harus ada prosedur yang baik mengenai pembayaran gaji. Karyawan yang digaji 

mingguan atau bulanan adalah konstan, maka pengendalian atas data input tidak 

diperlukan kecuali jika ada pembayaran ekstra untuk pekerjaan lembur (over time 

work) 

6. Tarif dan pengurangan yang diotorisir untuk setiap karyawan harus dipelihara 

oleh bagian bertanggung jawab untuk menyimpan ceknya.  

7. Sedapat mungkin petugas kas meneliti setiap karyawan yang akan mengambil 

gaji di kas, baik mengenai orang maupun tanda tangannya. 

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

kebenaran gaji yang diterimanya dengan prestasi yang dihasilkan. 

9. Perlu di cek bahwa potongan-potongan yang dilakukan gaji adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

10. Harus dicek bahwa karyawan yang tercantum di dalam daftar  gaji tersebut 

memang berhak untuk dicantumkan namanya. 

11. Independensi organisasi dalam pengolahan daftar pembayaran gaji dicapai 

dengan adanya pemisahan personil untuk fungsi penyimpanan daftar pembayaran 

gaji dan fungsi, pencatatan waktu. 

12. fungsi pengeluaran cek pembayaran harus terpisah dengan fungsi penyimpanan 

cek tersebut 
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2.7.1. Tujuan Pengendalian Internal Gaji 

Heckert dan  Wilson (1996,325) yang dialihbahasakan oleh Gunawan 

Hutauruk mengemukakan tujuan pengendalian internal gaji, sebagai berikut : 

a. Penetapan secara tepat dan cepat jumlah gaji terhutang pada karyawan. 

b. Analisa danpenetapan biaya tenaga kerja dengan cara demikian rupa seperti yang 

diinginkan oleh manajemen, yaitu per-periodik, per-operasi, per-departemen, per-

karyawan. 

c. Pemisahan untuk tujuan pengendalian, mengenai kondisi atau tendensi yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dan perkembangan-perkembangan 

dalam efisiensi tenaga kerja. 

Tujuan diatas dapat dicapai jika yang menjadi dasar dari gaji dapat dipenuhi, 

yaitu adanya pemisahan fungsi bagian pencatatan waktu untuk absensi dan pegawai 

pencatatan gaji dengan pegawai yang melakukan pembayaran gaji. 

Tujuan pengendalian internal gaji secara umum adalah untuk menentukan 

jumlah yang benar dari gaji yang dibayarkan kepada tiap karyawan perusahaan dan 

untuk memperoleh keyakinan bahwa gaji itu dibayarkan kepada yang berhak 

menerimanya. Tujuan lain adalah untuk mencegah pembayaran gaji kepada 

karyawan fiktif atau untuk mencegah jumlah gaji yang tidak benar. 

 

2.7.2. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam Pengendalian Internal 

Gaji 

Wilson yang dialihbahasakan oleh Gunawan Hutauruk (1996,327) 

menyatakan bahwa agar tercapainya pengendalian internal gaji, ada beberapa hal 

yang harus dipenuhi yaitu : 
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1. Basis yang fundamental untuk pengendalian biaya tenaga kerja yang efektif 

adalah pengembangan dan pemeliharaan sikap kerja sama diantara karyawan dan 

manajemen dengan kata lain, pengendalian biaya tenaga kerja didasarkan pada 

keahlian membangun hubungan manusia seperti ini. 

2. Ditinjau dari segi akuntansi, pengendalian biaya tenaga kerja berkisar pada 

pengukuran prestasi pelaksanaan yang sebenarnya terhadap tolak ukur atau 

standar, dan dengan mengadakan tindak lanjut terhadap alasan terjadinya 

penyimpangan dari standart. 

3. Berhasilnya proyek akan bergantung pada suatu sistem gaji yang layak, dan pada 

standart kualitas dan kuantitas yang efektif. 

Dalam mencapai pengendalian Internal gaji yang baik, perusahaan diadakan 

suatu pemeliharaan hubungan kerja sama yang baik antara bawahan dan atasan, 

adanya pengukuran hasil kerja dengan standart yang ditetapkan dan 

penanggulangannya dari penyimpangan yang terjadi. Mengadakan suatu sistem gaji 

yang layak berdasarkan standart kualitas dan kuantitas yang efektif. 

 

2.8. Efektivitas Pengendalian Internal Gaji 

Dengan tersedianya pengendalian internal gaji yang memadai, dan adanya 

seorang controller yang senantiasa memantau pelaksanaan pengendalian internal atas 

gaji ini terciptanya tujuan pengendalian dapat dilihat di bawah ini : 

1. Dapat tersedianya laporan yang andal mengenai penggajian dan setiap 

periodenya atau setiap data tersebut dibutuhkan. 

2. Mendorong Efektivitas dan efisiensi penggajian karyawan di perusahaan. 
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3. Dipatuhinya peraturan dan kebijakan mengenai penggajian yang dikeluarkan oleh 

pihak manajemen perusahaan. 

 

2.9. Fungsi Controller dalam menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Gaji 

Fungsi controller dan pengendalian akuntansi mengidentifikasikan dan 

menganalisa penyimpangan yang terjadi serta memberikan saran perbaikan kepada 

pihak yang bertanggung jawab. Salah satu faktor yang menentukan dapat tercapainya 

tujuan dalam suatu kegiatan manajemen adalah pemeliharaan hubungan yang baik di 

antara manajemen dan para karyawan. Controller dan para stafnya dapat berbuat 

banyak untuk mendorong dan mempromosikan hubungan seperti itu menyangkut 

suatu persoalan yang sederhan, atau sekedar menjaga agar pembayaran gaji disiapkan 

pada waktunya, apakah itu meluas sampai pada pengembangan suatu sistem upah 

yang memberikan imbalan atas prestasi yang baik. 

Basis yang fundamental untuk pengendalian biaya tenaga kerja yang efektif, 

adalah pengembangan dan pemeliharaan sikap kerjasama 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 standart, dan mengadakan tidak lanjut terhadap alasan 

terjadinya penyimpangan yang ada. 

Kepada manajemen golongan atas harus diberikan bantuan dalam mengukur 

prestasi pelaksanaan dan harus dilaksanakan berbagai fungsi penetapan 

kebijaksanaan atau pembatasan. Disini terletak tugas-tugas utama dalam departemen 
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controller. Adapun kontribusi atau fungsi controller terhadap pengendalian internal 

gaji, sebagaimana dikemukakan oleh Wilson dan Campbell dalam buku 

controllership yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk (1996,327) adalah 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan prosedur-prosedur untuk membatasi banyaknya pegawai yang 

dimasukkan dalam daftar upah sampai sejumlah yang diperlukan untuk rencana 

produksi. 

2. Menyediakan informasi pra-perencana yang akan dipergunakan dalam 

menetapkan standar regu kerja dengan menghitung standart jam manusia yang 

diperlukan untuk program produksi. 

3. Melaporkan per jam, per hari, atau per minggu prestasi kerja karyawan yang 

sebenarnya dibandingkan dengan standartnya. 

4. menetapkan prosedur-prosedur untuk pendistribusian yang cermat dari biaya 

pegawai yang sebenarnya, termasuk pengklasifikasian tenaga kerja yang penting 

untuk menyediakan analisa biaya tenaga kerja yang informatif. 

5. Menyediakan data tentang prestasi pelaksanaan masa yang lalu dalam 

hubungannya dengan penetapan standar. 

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

kerja dan tetap siap terhadap revisi-revisi yang diperlukan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa gaji merupakan biaya 

yang cukup besar yang dapat mempengaruhi net income, kalau pengelolaan gaji 

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

menimbulkan ketidakefektifan sistem pembayaran gaji. 
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Karena banyaknya komplemen yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

jumlah gaji yang harus dibayarkan, maka diperlukan penanganan yang baik dan 

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

diperlukan untuk menjamin efektivitas pembayaran gaji, sehingga ketepatan 

waktu,jmlah, 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 maupun pada pelaksanaannya tetap merupakan 

tanggung jawab pimpinan operasional perusahaan. Karena itu agar efektivitas dalam 

pengendalian internal gaji tercapai, dibutuhkan fungsi controller dalam pengelolaan 

gaji. Controller yang menetapkan pengendalian internal gaji dengan baik dan 

melaksanakan fungsinya dengan baik akan menunjang efektivitas pengendalian 

internal atas gaji yang baik pula. 

 

3.1. Peranan Controller dalam menunjang Efektivitas Pengendalian Internal 

Gaji   

Peranan controller dan pengendalian akan mengidentifikasikan dan 

menganalisa penyimpangan yang terjadi serta memberikan saran perbaikan kepada 

pihak yang bertanggung jawab. Salah satu faktor yang menentukan dapat tercapainya 

tujuan. Dalam kegiatan manajemen adalah pemeliharaan hubungan yang baik antara 

manajemen dan para karyawan. Controller dan para stafnya dapat berbuat banyak 

untuk mendorong dan mempromosikan hubungan seperti itu, apakah menyangkut 

suatu persoalan yang sederhana atau sekedar menjaga agar pembayaran gaji 
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disiapkan pada waktunya, apakah itu meluas sampai pada pengembangan suatu 

sistem upah yang memberikan imbalan atas prestasi yang baik. 

Basis yang fundamental untuk pengendalian biaya tenaga kerja yang efektif 

adalah pengembangan dan pemeliharaan sikap kerja sama diantara karyawan dan 

manajemen. Pengendalian biaya perusahaan didasarkan pada pengendalian 

membangun hak manusia, namun bila ditinjau atau dilihat dari segi akuntansi, yang 

sebenarnya terhadap tolak ukur dan standart dan mengadakan tindak lanjut terhadap 

alasan terjadinya penyimpangan yang ada. 

Kepada manajemen golongan atas harus diberikan bantuan dalam mengukur 

prestasi pelaksanaan dan harus dilaksanakan berbagai fungsi penetapan kebijakan 

atau pembatasan. Disini terletak tugas-tugas utama dalam departemen controller. 

Adapun kontribusi atau peranan controller terhadap pengendalian internal gaji 

sebagaimana dikemukakan oleh Wilson dan Campabell yang dialihbahasakan oleh 

Fenix Tjendra (1997,327) adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan prosedur penerimaan karyawan dan membatasi banyaknya karyawan 

yang diperlukan yang akan dimasukkan dalam daftar gaji. 

2. Menyediakan informasi yang akan digunakan dalam penetapan standart prestasi 

kerja. 

3. Melaporkan prestasi kerja yang sebenarnya di bandingkan dengan standartnya. 

4. Memelihara catatan-catatan yang memadai mengenai standart kerja dan 

melakukan revisi yang diperlukan. 

5. Megevaluasi laporan-laporan data tambahan mengenai tenaga kerja. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa gaji merupakan biaya 

yang cukup besar yang mempengaruhi Net Income, bila pengelolaan gaji tidak baik, 
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dalam arti pengendalian internal penggajian kurang memadai, akan menimbulkan 

ketidakefisienan sistem pembayaran gaji. 

Karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah 

gaji yang ahrus dibayarkan, maka diperlukannya penanganan yang baik dan 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 tercapainya dengan adanya 

pengendalian internal yang memadai. 

Controller mempunyai andil yang cukup besar dalam pengelolaan 

pengendalian internal gaji maupun pada pelaksanaannya tetap merupakan tanggung 

jawab pimpinan operasional perusahaan. Karena itu agar efektivitas dalam 

pengendalian internal gaji tercapai, dibutuhkan peranan controller dalam pengelolaan 

gaji. Controller yang menetapkan pengendalian internal gaji dengan baik dan 

melaksanakan fungsinya dengan baik akan menunjang efektivitas pengendalian 

internal gaji yang baik pula.  

 

3.2. Efektivitas Pengendalian Internal Gaji yang Memadai 

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pengendalian internal yang dilaksanakan di 

setiap perusahaan, maka tujuan pengendalian internal gaji yang diharapkan dapat 

tercapai. 

Adapun tujuan pengendalian internal atas gaji adalah sebagai berikut : 

1. Eksistensi (transaksi yang dicatat benar-benar ada). 

2. Kelengkapan (seluruh transaksi telah dicatat). 

3. Akurasi (transaksi yang tercatat telah disajikan dengan jumlah yang benar). 
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4. Klasifikasi (transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat). 

5. Tepat Waktu (transaksi telah dicatat pada tanggal yang benar). 

6. Posting dan Pengikhtisaran (transaksi yang dicatat telah dicantumkan dalam 

berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar). 
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Skema Hubungan Fungsi Controller dengan Efektivitas 

Pengendalian Internal 
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secara normative 

Kualifikasi controller 
yang kuat 

Memberi informasi, masukan 
dan sasaran bagi manajemen 

Masukan atau bahan bagi manajemen dalam 
berbagai keputusan yang menyangkut pengendalian 

internal gaji  

Keputusan manajemen dalam : 
(1) planning,(2) organizing,(3) controlling, 

khususnya yang berkenaan dengan 
pengendalian internal gaji 

Pelaksanaan keputusan oleh manajer 
atau staf tingkat bawah berkenaan 
dengan pengendalian internal gaji 

Efektivitas pengendalian 
internal gaji 

Informasi lain 

Terwujudnya prilaku 
manajer atau staf 
tingkat bawah yang 
mendukung 
efektivitas 
pelaksanaan 
keputusan dalam 
pembayaran gaji 


