
5 
 

BAB II  

TINJAUAN TEORI  

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Hermawan  (2014) meneliti tentang analisis sistem informasi akuntansi 

penggajian pada RSUD. Dr. Mohammad Saleh, dengan menggunakan alat analisis 

berupa prosedur penggajian. Dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi penggajian sudah berjalan dengan baik tapi 

didalam prosedurnya masih belum efektif karena masih belum adanya pemisahan 

tugas. 

Aditama (2012) meneliti tentang analisis sistem informasi akuntansi untuk 

menilai efektifitas fungsi penggajian pada PT. Panca Anugerah Abadi dengan 

menggunakan alat analisis berupa input, proses, dan output atas penggajian. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa adanya perangkapan fungsi dalam 

menjalankan sistem penggajian. Hal ini dilihat dari kurangnya bagian-bagian atau 

fungsi-fungsi dalam menangani sistem penggajian dan masih kurangnya dokumen 

yang digunakan dalam sistem penggajian seperti tidak adanya dokumen kas keluar. 

Anisa (2012) meneliti tentang analisis sistem informasi akuntansi 

penggajian pada PT. Pertani (Persero), dengan menggunakan alat analisis berupa 

bagan alur dokumen yang berkaitan dengan penggajian. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menyatakan bahwa sistem akuntansi berjalan di perusahaan tersebut 

cukup baik, namun belum dilakukan secara komputerisasi dan pengendalian intern 

yang dilakukan perusahaan tersebut telah memadai, hal ini didukung oleh unsur-
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unsur lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, 

informasi, komunikasi dan pemantauan. 

Penelitian yang sekarang dilakukan ada keterkaitanya dengan penelitian 

terdahulu yaitu analisis sistem informasi akuntansi penggajian. Perbedaan 

penelitian ini  terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian yang dilakukan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sistem informasi Akuntansi 

2.2.1.1 Pengertian sistem informasi akuntansi 

Menurut Hall (2011:7), Sistem informasi akuntansi adalah suatu 

subsistem yang memproses transaksi keuangan dan non keuangan yang 

berpengaruh secara langsung terhadap pemrosesan transaksi keuangan. 

Menurut Krismiaji (2005:4), Sistem Informasi Akuntasi adalah sistem yang 

memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

merencanakan, mengendalikan dan mengoprasikan bisnis. 

Menurut Mulyadi (2008:2), sistem informasi akuntansi adalah sekelompok 

unsur yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-

sama untuk menghasilkan tujuan tertentu. 

Jadi Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu subsistem yang 

memproses transaksi keuangan maupun non keuangan menjadi suatu informasi 

yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, mengoperasikan dan bisa 

menghasilkan tujuan tertentu. 
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2.2.1.2 Unsur-unsur sistem informasi akuntansi  

Menurut Mulyadi (2001), bahwa unsur-unsur yang ada didalam Sistem 

Informasi Akuntansi yaitu terdiri dari : 

1. Formulir  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi sehingga data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya 

sebagai dasar pencatatan dalam catatan 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya 

yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Buku besar 

Buku besar terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas data 

keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun-akun dalam buku 

besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

4. Buku pembantu  

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperluakan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari 

akun-akun pembantu yang merinci yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam akun tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut 

sebagai catatan akuntansi terakhir karena setelah data akuntansi keuangan dicatat 
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dalam buku-buku tersebut. Proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi. 

5. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur 

piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya 

2.2.1.3 Tujuan  umum sistem informasi akuntansi 

Menurut Hall (2011:21), Terdapat tiga tujuan dasar sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendukung fungsi penyediaan (stewardship) manajemen. 

Administrasi mengacu pada tanggung jawab pihak manajeman untuk 

mengelolah dengan baik sumber daya perusahaan. Sistem informasi 

menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ke para penguna 

eksternal melalui laporan keuangan tradisional serta dari berbagai laporan lain 

yang diwajibkan. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi 

pelayanana dari berbagai laporan pertanggung jawaban. 

2. Untuk mendukung fungsi pengambilan keputusan pihak manajemen. 

Sistem informasi memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan tanggung jawab pengambilan keputusan tersebut.  
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3. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. 

Sistem menyediakan informasi bagi para personel operasional untuk membantu 

mereka melaksanakan pekerjaan hariannya dalam cara yang efesien dan efektif. 

Ada beberapa tujuan didalam Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi 

(2001), sebagai berikut  : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian internal yaitu untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan 

perlindungan kekayaaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya clerial dalam penyelesaian catatan akuntansi. 

2.2.1.4 Elemen-elemen dari sistem informasi akuntansi 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004:175) elemen-elemen atau 

komponen dari sistem pemrosesan transaksi meliputi : 

1. Input 

Dokumen sumber, seperti pesanan pelanggan, slip penjualan, faktur, 

pesanan pembelian, dan kartu jam kerja karyawan, adalah suatu bukti fisik dari 

masukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. 

2. Pemrosesan 

Pemrosesan melibatkan penggunaan jurnal dan daftar untuk memberikan 

catatan permanen dan kronologis dari masukan. 
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3. Penyimpanan 

Buku besar dan arsip memberikan penyimpanan data baik dalam sistem 

manual dan terkomputerisasi. Buku besar, buku besar akun/voucer terbayar, dan 

buku besar piutang dagang adalah catatan dari akun akhir. 

4. Keluaran 

Ada beragam keluaran dari sebuah sistem pemrosesan-pemrosesan 

transaksi. Suatu dokumen yang dibuat dalam sistem adalah sebuah keluaran, 

beberapa dokumen masukan dan keluaran. Keluaran umumnya dari sistem 

pemrosesan adalah neraca saldo, laporan keuangan, pembayaran cek, surat jalan 

dan cek voucer (pembayaran ke pemasok). 

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

2.2.2.1 Pengertian sistem informasi penggajian 

Menurut Mulyadi (2008:373), gaji adalah pembayaran atas penyerahan 

jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan 

umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan. Upah umumnya merupakan 

pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana 

(buruh) dan upah umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau 

satuan  produk yang dihasilkan oleh karyawan sehingga pembayaran tidak tetap 

per bulan. 

2.2.2.2 Tujuan penyusunan Prosedur penggajian 

Menurut Mulyadi (2001:387), ada beberapa tujuan penyusunan prosedur 

penggajian sebagai berikut : 
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1. Untuk menentukan secara tepat dan cepat berapa besarnya gaji dan upah yang 

harus dibayarkan kepada tiap karyawan. 

2. Untuk menyelenggarakan catatan-catatan yang efisien dan teliti dari semua 

gaji dan upah, potongan-potongan pajaknya dan potongan-potongan lainnya. 

3. Untuk membayar gaji dan upah kepada karyawan dengan cara yang 

memuaskan. 

4. Untuk menyusun secara tepat dan teliti semua laporan pajak upah yang 

dibutuhkan oleh inspeksi pajak. 

5. Untuk menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan intern dan 

mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. 

2.2.2.3 Fungsi yang terkait sistem informasi penggajian  

Menurut Mulyadi (2008:382), fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem 

informasi penggajian yaitu : 

1. Fungsi kepegawaian 

Bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon 

karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, 

memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji 

karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan 

pemberhentian karyawan.  

2. Fungsi pencatatan waktu 

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi 

semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian yang baik mensyaratkan fungsi 
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pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau pembuat 

daftar gaji. Dokumen pada fungsi ini terdiri dari kartu absen dan tiket waktu kerja. 

3. Fungsi pembuat daftar gaji 

Bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan 

bruto yang menjadi hak dan potongan yang menjadi beban setiap jangka waktu 

pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan dalam fungsi ini berupa cek gaji 

(payroll check ). 

4. Fungsi akuntansi 

Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi 

bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan 

pembayaran gaji dan upah karyawan. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi 

penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan 

bagian jurnal. 

5. Fungsi Keuangan  

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji 

dan menggunakan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan 

kepada karyawan yang berhak. 

2.2.2.4 Dokumen dalam sistem pembayaran gaji 

Menurut Mulyadi (2008:374), dokumen yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penggajian adalah : 
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1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. 

Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat 

keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan 

pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, 

pemberhentian, pemindahan dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini 

dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan 

daftar gaji dan upah. 

2. Kartu jam hadir. 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa 

daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin 

pencatat waktu.  

3. Kartu jam kerja. 

Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh 

tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini 

diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelumnya digunakan 

untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk dan pesanan. 

Seperti telah disebutkan diatas, catatan waktu kerja ini hanya diperlukan dalam 

perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. 

4. Daftar gaji dan daftar upah. 
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Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, 

dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk 

organisasi karyawan, dan lain sebagainya. 

5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah  

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departeman, yang dibuat 

berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan 

pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membedakan upah langsung dalam 

hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga 

kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap gaji dan upah. 

6. Surat pernyataan gaji dan upah 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan 

dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari 

pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap 

karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta 

berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. 

7. Amplop gaji dan upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam 

amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan 

ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan 

jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. 
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8. Bukti kas keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji 

dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. 

2.2.2.5 Jaringan prosedur dalam membentuk sistem informasi akuntansi 

penggajian. 

Menurut Mulyadi (2008:385), sistem penggajian meliputi prosedur-

prosedur sebagai berikut : 

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir. 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk 

menentukan gaji karyawan. Pencatatan hadir diselenggarakan oleh pencatatan waktu 

dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor adminitrasi atau pabrik. 

Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus 

mendatangani setiap hadir dan pulang dari perusahaan atau dapat menggunakan daftar 

hadir biasa yang karyawannya harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari 

perusahaan atau dapat menggunakan mesin pencatat waktu. Pencatatan waktu hadir ini 

digunakan untuk menentukan gaji dan upah karyawan. Bagi karyawan yang di gaji 

bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat 

memperoleh gaji penuh, atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar 

hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan 

dalam jam biasa atau jam lembur, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah 

karyawan akan menerima gaji saja atau menerima tunjangan lembur. 

2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji. 
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Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, 

pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang berkerja difungsi 

produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produk atau 

pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Dengan demikian waktu jam 

kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada 

produk yang diproduksi. 

3. Prosedur Distribusi Biaya Gaji 

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

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

adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan 

pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat dan daftar gaji bulanan dan 

daftar hadir. Jika gaji karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi 

mengenai potongan PPh pasal 21 dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah 

atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghasil karyawan. Potongan PPh pasal 

21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah. 

4. Prosedur Pembuatan bukti kas keluar 

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departeman-departeman yang menikmati manfaat tenaga 

kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan 

perhitungan harga pokok produk. 

5. Prosedur Pembayaran Gaji 

Prosedur pembayaran gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi dan 

fungsi keuangan. Fungsi akuntasi membuat perintah pengeluaran kas kepada 
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fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi 

keuangan kemudian mengunakan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke 

amplop gaji dan upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian 

amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar. Pembayaran gaji dan 

upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. 

2.2.2.6 Catatan akuntansi yang digunakan  

Menurut Mulyadi (2008:382), catatan akuntansi yang digunakan dalam 

pencatatan gaji dan upah adalah : 

1. Jurnal umum  

Dalam pencatatan gaji dan upah ini jurnal umum digunakan untuk mencatat 

distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departeman dalam perusahaan. 

2. Kartu harga pokok produk  

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang 

dikeluarkan untuk pesanan tertentu  

3. Kartu Biaya  

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung 

dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departeman dalam perusahaan. Sumber 

informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Kartu 

biaya dapat menggunakan formulir rekening dengan debit lebar. 

4. Kartu penghasilan karyawan 

Catatan digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu 

penghasil ini dapakai sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban 
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setiap karyawan. Disamping itu, kartu penghasil karyawan ini digunakan sebagai 

tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut 

oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasil 

karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji dan upahnya sendiri, 

sehingga rahasia penghasil karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan lain.  

2.2.2.7 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayaningrat (1994:16) 

yang menyatakan bahwa “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” 

Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah 

yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat. 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas. Konsep ini adalah faktor untuk menentukan apakah perlu 

dilakukan perubahan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 

organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau 

dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 

dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sasaran serta metode dan 

model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan 



19 
 

dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif apabila 

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan manfaat. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:111), pengertian efektivitas  

adalah sebagai berikut: 

“ Effectiveness is determined by the relationship between input and 

output” 

Pengertian efektivitas diatas dapat juga dipahami sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai sasaran tersebut, maka 

dapat dikatakan semakin efektif  pula unit tersebut. 

Pengertian efektivitas menurut A/rens dan Loebbecke (1997) adalah 

sebagai berikut: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objective where as 

efficiency refers to resources used to achieve those objectives” 

Dari kedua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan 

kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya 

yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit 

dikatakan efektif apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan 

sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. 


