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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum RS. Muji Rahayu Kota Surabaya 

4.1.1 Sejarah RS. Muji Rahayu Kota Surabaya 

Rumah Sakit Muji Rahayu terletak di kawasan Surabaya Barat, yang 

merupakan daerah industri (kawasan pergudangan Margomulyo). Rumah Sakit ini 

berdiri pada tahun 1980 sebagai Rumah Bersalin, kemudian pada tahun 2003 

berkembang menjadi Rumah Sakit Umum (RSU). Berdiri diatas lahan seluas 3000 

m2 di Jl. Raya Manukan Wetan No.68-68A Kota Surabaya . 

Rumah Sakit ini dikelola oleh Yayasan Muji Rahayu yang didirikan oleh 

Ibu Hj. Kasining. Lokasi Rumah Sakit ini berada dekat dengan kawasan industri 

Margomulyo dan kawasan industri Tanjungsari Surabaya. Oleh karena itu 

didirikannya Rumah Sakit Muji Rahayu diharapkan dapat menjadi tempat yang 

paling tepat sebagai tujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan 

tentunya bagi perusahaan atau industri yang ada di sekitar kawasan Rumah Sakit 

Muji Rahayu karena Rumah Sakit Muji Rahayu bertempat lebih dekat. 

Rumah Sakit Muji Rahayu dibekali oleh tenaga medis yang profesional, 

disertai dengan sistem informasi manajemen yang baik, dan terdapat ambulance 

yang siap menjemput dan mengantar pasien selama 24 jam perhari. Dengan 

adanya Muji Rahayu sebagai Rumah Sakit yang terletak di Surabaya Barat, 

diharapkan dapat ikut berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan 



24 
 

 
 

masyarakat di kawasan Surabaya Barat dan sekitarnya pada khususnya, dan 

seluruh masyarakat pada umumnya tanpa membedakan status dan golongan. 

4.1.2 Jenis Pelayanan 

Jenis pelayanan atau jenis fasilitas pelayanan jasa yang diberikan oleh 

RS. Muji Rahayu Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 

1.  Rawat Inap , terdiri atas : 

a. Ruang Mawar (VIP) dan fasilitas yang tersedia :     

1) 1 Tempat tidur pasien  

2) 1 Tempat tidur penunggu  

3) Sofa  

4) TV  

5) Kamar mandi dalam 

6) Almari pakaian  

7) AC (Air Conditioner)  

8) Lemari es  

9) Meja makan pasien  

10) Makan 3 kali sehari  

b. Ruang bougenvile (Kelas I) dan fasilitas yang tersedia :     

1) 1 Tempat tidur pasien  

2) Sofa  

3) TV  

4) Kamar mandi dalam 

5) Almari pakaian  
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6) AC (Air Conditioner)  

7) Makan 3 kali sehari  

c. Ruang Melati (Kelas II) dan fasilitas yang tersedia :  

1) 2 Tempat tidur pasien (untuk 2 pasien)  

2) Kursi dan meja makan pasien 

3) Kamar mandi dalam 

4) Almari pakaian  

5) Kipas angin / AC (Air Conditioner)  

6) Makan 3 kali sehari  

d. Ruang Anggrek (Kelas III) dan fasilitas yang tersedia : 

1) 4 Tempat tidur pasien (untuk 4 pasien)  

2) Kamar mandi dalam 

3) Almari pakaian  

4) Kipas angin  

5) Makan 3 kali sehari  

2.  Rawat Jalan, terdiri atas : 

a. Circumcisi / Khitan  

b. Poli Dokter Gigi  

c. Poli Dokter Spesialis Tulang (Ortopedi)  

d. Poli Dokter Spesialis Syaraf  

e. Poli Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan  

f. Poli Dokter Spesialis Anak  

g. Poli Dokter Spesialis Mata  
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h. Poli Dokter Spesialis Paru dan Asma  

i. Poli Dokter Spesialis Penyakit Dalam  

j. Poli Dokter Spesialis THT 

3. Layanan Penunjang : 

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 Jam 

b. Ambulance 24 Jam 

c. Pelayanan kamar obat 24 jam 

d. Ruang Observasi 

e. Pelayanan Alat Monitor tanda vital pasien (ECG/EKG) 

f. Laboratorium Medis 

g. Kamar Operasi 

h. Pelayanan Persalinan/melahirkan dan imunisasi 

i. Pelayanan khitan 

j. Pelayanan Kemotherapy 

k. Pelayanan Fototherapy 

l. Ruang Pemulihan / Recovery 

m. Radiologi & USG 

n. Perawatan NICU 

o. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA & BKIA) 

p. Pelayanan Program Keluarga Berencana (KB) 

4.  Sarana lain-lain : 

a. Aula (Kapasitas + 250 Orang) 

b. Kantin 
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c. Free Wifi 

4.1.3 Visi dan Misi RS. Muji Rahayu Kota Surabaya 

Setiap organisasi pasti memiliki Visi dan Misi agar bisa memajukan 

organisasinya. Dalam hal ini Visi RS. Muji Rahayu Kota Surabaya adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan pelayanan RS. Muji Rahayu dilakukan dalam rangka mengamalkan 

perbuatan baik dengan mengutamakan memberi daripada menerima. 

2. Kegiatan pelayanan RS. Muji Rahayu diselenggarakan dengan berlandaskan 

etika dan profesionalisme. 

3. Kegiatan pelayanan RS. Muji Rahayu dilakukan untuk sesama manusia tanpa 

membedakan status dan golongan dengan mengutamakan pelayanan yang bermutu. 

Sedangkan Misi dari RS. Muji Rahayu Kota Surabaya adalah sebagai beikut: 

1. Memberi pelayanan kesehatan bagi customer dari semua lapisan dengan 

standar pelayanan prima. 

2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 

3. Berperan aktif dalam kegiatan masyarakat dan lingkungan. 

4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. 

4.1.4 Tujuan RS. Muji Rahayu Kota Surabaya 

Tujuan dari RS. Muji Rahayu Surabaya yang selalu berkomitmen 

bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit Muji 

Rahayu merupakan rumah sakit berkembang yang berada di kawasan surabaya 

barat, dimana banyak pekerja yang membutuhkan pelayanan untuk jaminan 

keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Untuk itulah Rumah Sakit Muji Rahayu 



28 
 

 
 

ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di 

kawasan surabaya barat dan sekitarnya. 

Tujuan dari RS. Muji Rahayu Surabaya yang selalu berkomitmen 

bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan tersebut  

adalah sebagai berikut :     

1. Menunjukkan goodwill dan kepercayaan pada RS. Muji Rahayu Surabaya. 

2. Mempercepat penanganan pelayanan pertolongan pertama dalam kecelakaan 

yang terjadi pada anggota di perusahaan. 

3. Bersama berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatan 

nasional “ Indonesia Sehat 2010 ”. 

4.1.5 Struktur Organisasi dan Job Description RS. Muji Rahayu Kota Surabaya 

4.1.5.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi akan memberikan gambaran kepada setiap pimpinan 

yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan untuk mengkordinasikan 

semua kegiatan (Rumah Sakit). Struktur organiasi juga sangat penting karena 

menjelaskan tugas masing-masing devisi dalam malakukan tugasnya sehingga 

tidak adanya pengerjaan tugas yang sama antar devisi satu dengan yang lainnya. 

Struktur organisasi yang ada pada RS. Muji Rahayu Surabaya adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

RS. Muji Rahayu Surabaya 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : RS. Muji Rahayu Surabaya 
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4.1.5.2 Job Description 

1.Direktur 

a. Direktur mempunyai tugas pokok yaitu mengelolah semua kegiatan 

operasional dan pembangunan rumah sakit. 

b. Direktur berhak untuk mewakili segenap kepentingan rumah sakit berbicara 

dan memberikan pernyataan atas nama rumah sakit, membuat dan 

membuatkan perjanjian dengan pihak lain. 

c. Direktur mempunyai wewenang untuk merumuskan, menyetujui dan 

menetapkan kebijaksanaan program atau tata laksananya yang merupakan 

penjabaran dari tugas pokok. 

2. Kepala bidang pelayanan dan keperawatan  

Kepala bidang pelayanan dan keperawatan mempunyai tanggung jawab 

memimpin unit kerja bidang keperawatan melalui kegiatan layanan asuhan 

keperawatan, yaitu menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan, menyusun 

program kerja, dan mengkoordinasikan layanan keperawatan pasien rawat inap, 

layanan keperawatan pasien rawat jalan, layanan keperawatan pasien gawat 

darurat dan layanan keperawatan pasien kamar bedah. 

3. Kepala bagian kesekretariatan 

Kepala bagian kesekretariatan mempunyai wewenang memimpin unit 

kerja bagian kesekretariatan melalui kegiatan merencanakan, penyelenggaran, 

mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolah adminitrasi umum, adminitrasi 

kepegawaian, rumah tangga, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, 
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pemasaran, adminitrasi rekan medis, pemeliharaan alat dan perlengkapan serta 

menyusun program rumah sakit. 

4. Kepala bidang sarana prasarana dan rekam medik 

Kepala bidang sarana prasarana dan rekam  medik mempunyai tugas 

mengkoordinasikan semua saranan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan 

medis dan penunjang medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan sarana 

prasarana kesehatan, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis serta mendata 

penerimaan dan pemulangan pasien. 

5. Kepala bagian keuangan 

Kepala bagian kuangan mempunyai tugas kewajiban memimpin unit 

kerja keuangan dan program melalui kegiatan mobilisasi dana, perbendaharaan 

umum dan personil, verifikasi, pencatatan dan transaksi keuangan, laporan 

pertanggung jawaban keuangan, akuntansi keuangan dalam rangka 

terselenggaranya kegiatan keuangan dan akuntansi secara efektif dan efisien. 

4.2 Penyajian Data 

4.2.1 Dokumen yang digunakan dalam penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya  

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya, sebagai berikut : 

1.Dokumen input  

Daftar Hadir  

Daftar hadir adalah kartu dokumen yang digunakan untuk mencatat kehadiran 

karyawan. 

2.Dokumen output  
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a. Daftar Gaji  

Daftar gaji adalah kartu dokumen yang digunakan untuk informasi 

mengenai jumlah gaji bruto setiap karyawan dan potongan-potongan serta jumlah 

gaji netto setiap karyawan. 

b. Rekap daftar gaji Netto 

Rekap daftar gaji netto adalah kartu dokumen yang digunakan untuk 

informasi mengenai gaji netto yang di kirim ke bank untuk dilakukan penggajian 

pada saat tanggal gaji yang ditentukan. 

c. Kas Keluar 

Kas keluar adalah kartu dokumen yang digunakan untuk informasi 

dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat gaji. 

d. Slip gaji  

Slip gaji adalah kartu dokumen yang berbentuk amplop gaji yang 

berisikan gaji pegawai setelah dikurangi oleh potongan-potongan gaji. 

4.2.2 Fungsi-Fungsi Yang Terkait dalam Sistem Informasi Akuntansi pada 

RS. Muji Rahayu Kota Surabaya 

Fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus sistem informasi akuntansi 

penggajian pada RS. Muji Rahayu Kota Surabaya yang terdiri dari fungsi di 

dalam ruang lingkup RS. Muji Rahayu Kota Surabaya. Fungsi yang terkait dalam 

RS. Muji Rahayu Kota Surabaya : 

1.Fungsi Kepegawaian  

Fungsi dari kepegawaian ditangani oleh kasubag Umum dan SDM 

bertanggung jawab sebagai penyeleksian, pengangkatan, penempatan dan mutasi 
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jabatan kepada karyawan. Sedangkan siklus penggajian ditangani Kasubag 

Akuntansi dan Pajak 

2.Fungsi pencatatan waktu. 

Fungsi pencatatan waktu dalam siklus penggajian RS. Muji Rahayu 

Surabaya ditangani oleh Kasubag Akuntansi dan Pajak yang bertanggung jawab 

untuk menyelenggarakan waktu hadir bagi karyawan. 

3.Fungsi pembuat daftar gaji 

Fungsi pembuat daftar gaji dalam siklus penggajian RS. Muji Rahayu 

Surabaya ditangani oleh Kasubag Akuntansi dan Pajak yang bertanggung jawab 

untuk membuatkan daftar gaji yang berisi gaji pokok dan tunjangan yang 

diberikan karyawan maupun potongan yang menjadi beban karyawan selama satu 

bulan. 

4.Fungsi Akuntansi 

Fungsi akuntansi dalam siklus penggajian pada RS. Muji Rahayu 

Surabaya ditangani oleh Kasubag Akuntansi dan Pajak yang bertanggung jawab 

untuk mencatat kewajiaban yang timbul dalam hubungan pembayaran gaji 

karyawan. 

5.Fungsi Keuangan 

Fungsi keuangan dalam siklus penggajian pada RS. Muji Rahayu 

Surabaya dipegang oleh kasubag perbendaharaan yang  bertanggung jawab untuk 

megisi cek dan mentransfer ke ke rekening karyawan. 
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4.2.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi 

penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya hanya melakukan catatan akuntansi 

berupa jurnal umum dan kas keluar untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja. 

4.2.4 Prosedur Penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya 

1. Pertama karyawan check clock dan Kasubag Akuntansi dan Pajak membuat 

daftar hadir karyawan. 

2. Setelah membuat daftar hadir karyawan Kasubag Akuntansi dan Pajak 

melakukan perhitungan daftar gaji dari laporan jumlah jam kerja atau 

pengumpulan pendapatan dan juga tangguhan masing-masing karyawan dan 

akan di print out rangkap 2, untuk lembar pertama akan diserahkan kepada 

Kasubag Perbendaharaan dan untuk lembar kedua akan di arsip sesuai 

tanggal. 

3. Setelah menerima daftar gaji karyawan dari Kasubag Akuntansi dan Pajak, 

Kasubag Perbendaharaan melakukan pengecekan daftar gaji karyawan dan 

membuat rekapan gaji netto. Daftar gaji karyawan akan di arsip sesuai 

tanggal oleh Kasubag Perbendaharaan. 

4. Setelah Kasubag Perbendaharaan selesai membuat rekapan gaji netto, 

dilakukan persetujuan dan penandatanganan oleh pihak-pihak yang 

berwenang. 

5. Setelah rekapan gaji netto mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang 

berwenang, Kasubag Perbendaharaan melakukan transfer ke rekening pribadi 

karyawan. 
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6. Setelah melakukan transfer ke rekening pribadi karyawan, Kasubag 

Perbendaharaan mencatat ke dalam buku kas keluar dan jurnal umum serta 

membuat slip gaji rangkap 2. 

7. Setelah Kasubag Perbendaharaan membuatkan slip gaji karyawan untuk 

lembar pertama di kirim ke Kepala Bagian Keuangan dan lembar kedua di 

arsip sesuai tanggal. 

8. Pada Kepala Bagian Keuangan melakukan penandatanganan slip gaji dan 

akan di ambil oleh masing-masing karyawan pada saat tanggal yang di 

tentukan oleh RS. Muji Rahayu Surabaya. 

9. Selesai. 
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                        Gambar 4.2                 Flowchart penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya 

Bagian Akuntansi dan Pajak    Bagian Perbendaharaan                                          Bagian Keuangan     
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Sumber Data : RS. Muji Rahayu Surabaya 
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4.2 Analisis Data 

1.Anlisis input  

Daftar hadir karyawan 

Dengan melakukann tanya jawab pada Kasubag Akuntansi dan Pajak, 

daftar jam hadir penggajian karyawan pada RS. Muji Rahayu Surabaya dilakukan 

dengan cara menggunakan mesin pencatatan waktu untuk absensi karyawan atau 

check clock dengan memasukkan NIP. Check clock karyawan dimulai setiap 

harinya pada saat datang dan pulang yaitu jam 07.00 dan 14.00. Selanjutnya pada 

saat perhitungan hari kerja normal pada saat perhitungan gaji, absensi yang 

dilakukan oleh karyawan pada saat check clock selama tanggal 25 sampai 26 

bulan berikutnya akan disamakan dengan absensi jadwal dinas tersebut. Setiap 

karyawan yang terlambat atau tidak masuk kerja akan dilakukan pemotongan dan 

akan dihitung jumlah keterlambatan atau jumlah ketidakhadiran pada saat 

perhitungan gaji karyawan.  

Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan mesin pencatatan waktu 

adalah mempermudah perhitungan jam kerja setiap karyawan sehingga dapat 

menghasilkan dokumen yang berisi daftar jam hadir karyawan dan memuat 

berbagai catatan yang dibutuhkan untuk perhitungan gaji karyawan yang sesuai 

dengan format daftar hadir jam kerja yang telah ditentukan oleh RS. Muji Rahayu 

Surabaya. Sedangkan kelemahan dari penggunaan mesin pencatatan waktu yaitu 

adanya peluang bagi karyawan untuk manipulasi absensi atau menitipkan absen 

pada 37ystem karyawan yang dilakukan oleh karyawan yang curang. Bagi 

karyawan yang diketahui curang akan mendapatkan sanksi dimana sanksi pertama 
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akan di beri surat teguran dan selanjutnya akan diberi sanksi yang lebih tegas. Dan 

untuk menghindari manipulasi absensi karyawan seharusnya dilakukan 

pengawasan oleh bagian masing-masing unit pada saat jam kerja. 

2.Analisis proses 

a. Fungsi-fungsi yang terkait penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya 

1) Fungsi pencatatan waktu pada RS. Muji Rahayu Surabaya ini di tangani oleh 

Kasubag Akuntansi dan Pajak. 

2) Fungsi prosedur pembuat daftar gaji yang bertanggung jawab adalah Kasubag 

Akuntansi dan Pajak. 

3) Fungsi akuntansi yang bertanggung jawab adalah Kasubag Akuntansi dan 

Pajak. 

4) Fungsi keuangan yang bertanggung jawab adalah Kasubag Perbendaharaan.  

5) Fungsi pemberian slip gaji karyawan dilakukan oleh Kepala Bagian 

Keuangan. 

Dengan melakukan tanya jawab pada bagian penggajian fungsi-fungsi yang 

terkait dalam proses penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya, bagian yang terkait 

yaitu Kasubag Akuntansi dan Pajak, Kasubag Perbendaharaan,dan Kepala Bagian 

Keuangan. Dalam proses prosedur penggajian yang berjalan masih belum adanya 

pemisahan tugas dan wewenang tanggung jawab pada bagian Kasubag Akuntansi dan 

Pajak yang memiliki dua fungsi sekaligus. 

Berdasarkan kelemahan dari proses pengelolahan data, maka pemecahan 

masalah yang harus dilakukan adalah RS. Muji Rahayu Surabaya seharusnya 

membagi tugas antara bagian pencatatan waktu atau daftar jam hadir karyawan 
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dan pembuatan daftar gaji agar tidak terjadi penumpukan kerja, kesalahan 

pencatatan dan bisa jadi peluang adanya manipulasi data. 

b. Catatan akuntansi 

Dengan melakukan tanya tawab kepada bagian penggajian, untuk 

pencatatan akuntansi penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya ini sudah 

dilakukan penjurnalan khusus untuk penggajian. Hal ini sangat baik karena pada 

saat waktu penerimaan surat atau dokumen-dokumen yang diterima oleh RS. Muji 

Rahayu Surabaya tidak akan  mengalami kesulitan, khususnya dalam merangkap 

laporan akhir dari surat-surat yang telah masuk ke bagian keuangan pada saat 

transaksi penggajian. 

1) Pencatatan gaji pada saat belum dibayarkan : 

Beban Gaji    xxx  

 Utang gaji           xxx 

2) Pencatatan jurnal pada saat gaji karyawan sudah dibayarkan : 

Utang gaji     xxx 

  Kas            xxx 

c. Sistem dan prosedur penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya. 

Dengan melakukan proses tanya jawab pada bagian penggajian RS. Muji 

Rahayu Surabaya, prosedur 39ystem informasi akuntansi penggajian sudah 

berjalan dengan cukup baik, karena sudah membentuk jaringan yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan dalam prosedur penggajian yaitu : 
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1) Prosedur pencatatan waktu hadir  

Prosedur pencatatan waktu yang ada pada RS. Muji Rahayu Surabaya 

sudah menggunakan mesin pencatatan waktu dan waktu hadir ini digunakan untuk 

menentukan besar gaji karyawan yang dilakukan oleh Kasubag Akuntansi dan Pajak. 

2) Prosedur pembuat daftar Gaji 

Prosedur pencatatan daftar gaji yang ada pada RS. Muji Rahayu 

Surabaya dilakukan oleh Kasubag Akuntansi dan Pajak dan data yang digunakan 

adalah daftar hadir karyawan dan data melalui tunjangan-tunjangan dan potongan 

gaji karyawan. 

Dalam prosedur pencatatan waktu dan prosedur pembuatan daftar gaji 

ini terdapat kelemahan yaitu adanya perangkapan tugas yang dapat 

mengakibatkan penumpukan tugas, kesalahan pencatatan dan terjadinya 

kecurangan manipulasi data. Seharusnya pembuatan daftar gaji dan pencatatan 

waktu hadir harus dipisah. 

3) Prosedur pembayaran gaji  

Prosedur pembayaran gaji karyawan pada RS. Muji Rahayu Surabaya 

diberikan melalui bank yang diberikan sejumlah gaji yang didapat karyawan dan 

pengambilan slip gaji di berikan pada saat pengambilan gaji di Kepala Bagian 

Keuangan. 
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Usulan Bagan Alur Sistem Informasi Akuntansi Penggajian RS. Muji Rahayu 

Surabaya. 

1. Pertama karyawan melakukan check clock dan Kasubag Umum dan SDM 

membuat daftar hadir karyawan. Kemudian daftar hadir karyawan diserahkan 

kepada Kasubag Akuntansi dan Pajak. 

2. Berdasarkan daftar hadir karyawan yang diperoleh dari Kasubag Umum dan 

SDM, maka Kasubag Akuntansi dan Pajak melakukan perhitungan daftar gaji 

dari laporan jumlah jam kerja atau pengumpulan pendapatan dan juga 

tangguhan masing-masing karyawan dan akan di print out rangkap 2, untuk 

lembar pertama akan diserahkan kepada Kasubag Perbendaharaan dan untuk 

lembar kedua akan di arsip sesuai tanggal. 

3. Setelah menerima daftar gaji karyawan dari Kasubag Akuntansi dan Pajak, 

Kasubag Perbendaharaan melakukan pengecekan daftar gaji karyawan dan 

membuat rekapan gaji netto. Daftar gaji karyawan akan di arsip sesuai tanggal 

oleh Kasubag Perbendaharaan. 

4. Setelah Kasubag Perbendaharaan selesai membuat rekapan gaji netto, 

dilakukan persetujuan dan penandatanganan oleh pihak-pihak yang 

berwenang. 

5. Setelah rekapan gaji netto mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang 

berwenang, Kasubag Perbendaharaan melakukan transfer ke rekening pribadi 

karyawan. 
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6. Setelah melakukan transfer ke rekening pribadi karyawan, Kasubag 

Perbendaharaan mencatat ke dalam buku kas keluar dan jurnal umum serta 

membuat slip gaji rangkap 2. 

7. Setelah Kasubag Perbendaharaan membuatkan slip gaji karyawan untuk 

lembar pertama di kirim ke Kepala Bagian Keuangan dan lembar kedua di 

arsip sesuai tanggal. 

8. Pada Kepala Bagian Keuangan melakukan penandatanganan slip gaji dan akan 

di ambil oleh masing-masing karyawan pada saat tanggal yang di tentukan 

oleh RS. Muji Rahayu Surabaya. 

9. Selesai. 
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                    Gambar 4.3                     Flowchart penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya( Usulan ) 

  Bagian Umum dan SDM                     Bagian Akuntansi dan Pajak                    Bagian Perbendaharaan             Bagian Keuangan     
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3.Analisis output 

a. Daftar gaji 

Dengan melakukan proses tanya jawab pada Kasubag Akuntansi dan 

Pajak dan Kepala Bagian Keuangan pada RS. Muji Rahayu Surabaya. Untuk 

menghitung besarnya gaji karyawan Kasubag Akuntansi dan Pajak dengan cara 

menghitung hari kerja normal karyawan, ketentuan yang berlaku hari kerja normal 

pada RS. Muji Rahayu Surabaya yaitu setiap harinya mulai masuk kerja dan check 

clock dilakukan setiap jam 07.00-14.00 yang akan dihitung dari tanggal 25 sampai 

26 bulan berikutnya, seandainya karyawan tidak masuk kerja atau terlambat 

masuk kerja akan dilakukan pemotongan pada saat perhitungan gaji karyawan. 

Dan pada setiap bagian terdapat jumlah gaji pokok yang berbeda sesuai dengan 

jabatan yang diperoleh setiap karyawan. 

Dokumen yang digunakan pada penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya 

sudah cukup baik, dalam daftar gaji sudah memuat catatan berbagai jenis gaji 

mulai dari pendapatan hingga tangguhan yang diberikan oleh karyawan. Point-

point yang ada dalam daftar gaji karyawan juga sangat lengkap sehingga 

memudahkan pihak-pihak yang akan mengecek daftar gaji dalam penggajian RS. 

Muji Rahayu Surabaya. 

b. Kas Keluar 

Dengan melakukan tanya jawab kepada Kepala Bagian Keuangan,  

pembuatan bukti kas keluar dilakukan oleh Kasubag Perbendaharaan RS. Muji 

Rahayu Surabaya. Pada saat pembuatan bukti kas keluar Kasubag Perbendaharaan 

memperoleh daftar gaji yang dibuat oleh Kasubag Akuntansi dan Pajak yang 
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selanjutnya akan dicek gaji netto dan bruto. Setelah diketahui maka Kasubag 

Perbendaharaan akan mencatat dan membuatkan bukti kas keluar. Adanya bukti 

kas keluar sangat bagus bagi RS. Muji Rahayu Surabaya karena sebagai bukti 

yang tertulis pada kas untuk pembayaran gaji pada saat dikeluarkan untuk 

menghindari penyelewengan. 

c. Slip gaji  

Dalam melakukan tanya jawab kepada Kasubag Akuntansi dan Pajak 

dan Kepala Bagian Keuangan, slip gaji dibuat oleh Kasubag Perbendaharaan, 

selanjutnya diberikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk dilakukan 

pengambilan slip gaji karyawan pada saat tanggal yang ditentukan. Slip gaji 

diambil oleh karyawan pada Kepala Bagian Keuangan dan dokumen slip gaji yang 

diambil karyawan telah memuat daftar pendapatan dan tangguhan sehingga pada 

saat pengambilan slip gaji karyawan dapat mengetahui berapa gaji yang 

sesungguhnya didapat terlihat dari tangguhan dan pendapatan yang diperoleh 

selama berkerja. 

4.4 PEMBAHASAN  

Input penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya menghasilkan dokumen yang 

digunakan dalam proses penggajian yaitu daftar jam hadir karyawan. Input 

penggajian yang ada pada RS. Muji Rahayu Surabaya cukup baik karena sudah 

menghasilkan dokumen yang dibutuhkan untuk perhitungan gaji karyawan. Tetapi 

sistem informasi akuntansi penggajian input yang dihasilkan dengan mesin 

pencatatan waktu masih  terdapat kelemahan yaitu adanya peluang kecurangan atau 

manipulasi absensi yang dilakukan dengan cara menitipkan absen ke sesama 
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karyawan. Karena mesin pencatatan waktu yang digunakan oleh RS. Muji Rahayu 

hanya dengan cara memasukkan NIP dan selama kinerja berlangsung belum terdapat 

pengawasan yang dilakukan pada setiap  bagian unit masing-masing. 

Pada proses penggajian yang ada pada RS. Muji Rahayu Surabaya sudah 

membentuk jaringan prosedur sistem informasi akuntansi penggajian yaitu 

prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji dan prosedur 

pembayaran gaji. Namun pada pemrosesan masih terdapat kelemahan yaitu 

perangkapan fungsi yang mengerjakan dua tugas sekaligus antara pencatatan 

waktu dan pembuatan daftar gaji yang dikerjakan oleh Kasubag Akuntansi dan 

Pajak. 

Output yang dihasilkan oleh penggajian karyawan RS. Muji Rahayu 

Surabaya adalah daftar gaji karyawan, slip gaji  dan kas keluar. Daftar gaji 

tersebut dibuat menurut data-data penggajian yang ada seperti daftar hadir 

karyawan, slip gaji tersebut dibuat berdasarkan daftar gaji karyawan yang ada dan 

bukti kas keluar dilakukan sebagai bukti tertulis untuk pembayaran gaji. RS. Muji 

Rahayu Surabaya juga sudah melakukan penjurnalan khusus dalam menangani 

transaksi-transaksi  penggajiandan hal ini sudah dilihat adanya jurnal umum pada 

RS. Muji Rahayu Surabaya. Sehingga pada bagian penggajian tidak mengalami 

kesulitan pada saat penerimaan dokumen yang telah masuk dan dalam membuat 

laporan akhir pada bagian penggajian juga tidak akan mengalami kesulitan. 

Sistem informasi Akuntansi penggajian pada RS. Muji Rahayu Surabaya 

sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang 

digunakan sudah lengkap dan terdapat penjurnalan khusus dalam menangani transaksi-
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transaksi penggajian. Prosedur dalam proses sistem informasi akuntansi penggajian 

sudah membentuk jaringan yang dibutuhkan untuk penggajian yaitu adanya prosedur 

pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji dan prosedur pembayaran gaji, 

akan tetapi masih adanya kelemahan yaitu perangkapan fungsi yang terkait dalam 

penggajian antara pencatatan waktu hadir dan pembuat daftar gaji. 

Dari analisis input, proses dan output yang dihasilkan oleh RS.Muji 

Rahayu Surabaya. Sistem informasi akuntansi penggajian yang ada belum efektif, 

meskipun sudah membentuk jaringan prosedur penggajian yaitu adanya prosedur 

pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji dan prosedur pembayaran 

gaji. Pada fungsi pencatatan waktu hadir RS. Muji Rahayu Surabaya 

menggunakan check clock dengan cara memasukkan NIP untuk melakukan 

absensi dan adanya peluang terjadinya manipulasi absensi atau kecurangan seperti 

menitipkan absen pada sesama karyawan dan belum dilakukan pengawasan 

kinerja di setiap bagian unit masing-masing untuk mengetahui hari kerja normal 

karyawan. Untuk menghindari kecurangan yang akan dilakukan karyawan 

seharusnya dilakukan pengawasan oleh bagian masing-masing unit pada saat jam 

kerja karyawan. Sehingga pada RS. Muji Rahayu tidak perlu mengeluarkan dana 

yang cukup besar untuk membeli vingger print untuk menghindari kecurangan 

yang akan dilakukan oleh karyawan. Untuk menentukan besarnya gaji karyawan 

dilihat dari hari kerja normal yang didapat oleh karyawan mulai tanggal 25 sampai 

26 dibulan berikutnya dan juga dilihat dari potongan apabila karyawan terlambat 

atau tidak masuk kerja. Dan pada setiap bagian terdapat jumlah gaji pokok yang 

berbeda sesuai dengan jabatan yang diperoleh setiap karyawan. Tetapi pada proses 
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penggajian masih terdapat kelemahan yaitu adanya perangkapan fungsi yang 

terkait dalam penggajian antara pencatatan waktu hadir dan pembuat daftar gaji. 

Jadi agar sistem informasi akuntansi penggajian RS. Muji Rahayu Surabaya dapat 

berjalan dengan efektif dan alurnya dapat berjalan dengan akurat harus ada 

pemisahan fungsi-fungsi yang terkait antara fungsi pencatatan waktu (Kasubag 

Umum dan SDM) dan fungsi pembuat daftar gaji karyawan (Kasubag Akuntansi 

dan Pajak) agar dalam menangani prosedur penggajian dapat menciptakan 

pengawasan yang baik bagi perusahaan. Menurut peneliti fungsi pencatatan waktu 

hadir dilakukan oleh bagian personalia yang masuk pada Kasubag Umum dan 

SDM. 


