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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

 Maria (2006) meneliti tentang analisis sistem informasi penggajian pada 

PT Bank Buana Indah, Tbk. menggunakan dokumen pendukung perubahan gaji, 

kartu absensi, catatan untuk karywan, slip gaji, laporan daftar penggajian. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa yang menjadi unsur penelitian telah memiliki 

sistem informasi akuntansi yang baik, Namun penulis menilai sistem yang ada 

masih belum dapat memberikan pengendalian yang baik untuk perusahaan. 

Adapun hal yang mendukung kesimpulan tersebut adalah tidak ada satu seksi pun 

yang bertanggung jawab dan wewenangnya saling tumpah tindih, perusahaan 

masih mengabaikan pentingnya adanya seksi tersendiri yang mencatat waktu 

hadir dan mengabaikan perlunya pemisahan tugas antara fungsi yang mempunyai 

otoritasi atas file induk penggajian dengan fungsi yang terlibat dalam proses 

distribusi gaji. Kedua kekurangan ini mengakibatkan pengendalian intern 

perusahaan tidak maksimal. 

 Kudus dkk., (2015) meneliti tentang analisis sistem akuntansi penggajian 

dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian itern pada PT. Sun Star 

Motor Malang menggunakan 4 unsur sebagai berikut: dokumen yang digunakan, 

catatan akuntansi yang digunakan, fungsi terkait dan jaringan prosedur yang 

membentuk sistem. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa pada sistem 

penggajian dan pengupahan dalam upaya mendukung pengendalian intern masih 

miliki beberapa kekurangan yang perlu di perbaiki. Kekurangan yang di maksud 
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terdapat dokumen yang masih rancu atau tidak teratur, perangkapan fungsi terkait 

sistem penggajian dan pengupahan tidak terdapat perputaran kerja.  

 Qosidi dkk., (2010) meneliti tentang perancangan sistem informasi 

akuntansi penggajian pada PT Gunung Putri Agranusa menggunakan data atau 

dokumen yang terkait dengan penggajian. Hasil penelitiannya menunjukan  bahwa 

kegiatan pencatatan kehadiran karyawan masih menggunakan pencatatan manual 

ada, perincian daftar data gaji karyawan menggunakan Microsoft Excel 2003 yang 

belum terkomputerisasi dengan baik.   

 Penelitian ini dilakukan adanya keterkaitan dengan penelitian yang 

sebelumnya yaitu analisis sistem informasi penggajian yang membedakan hanya 

objek dan tahun penelitian. 

 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1.1 Sistem 

 Menurut Mulyadi (2014:5) mendefinisikan sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat penurut pola yang terpadu untuk pelaksanaan kegiatan 

pokok perusahaan. 

2.2.1.2 Sistem informasi 

 Menurut Romney dan Steinbart (2010) sistem informasi merupakan suatu 

perangkat elemen atau komponen yang saling terkait satu sama lain, yang dapat 

mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan juga menyebarkan data juga 

informasi, serta mampi memberikan feedback untuk memenuhi tujuan suatu 

organisasi 
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2.2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Susanto (2013:72) sistem informasi akuntansi merupakan 

kumpulan atau groupdari sub sistem, bagian, komponen apapun baik phisik atau 

non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah 

keuangan menjadi informasi keuangan. 

 Menurut Romney dan Steinbart (2011) sistem informasi akuntansi 

merupakan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung 

jawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari 

pengumpulan dan memproses berbagai transaksi perusahaan. 

 Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:9) sistem informasi akuntansi 

merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang 

untuk mengubah data keuangan dan data yang lainnya ke dalam informasi.  

 

2.2.1.4 elemen atau komponen dari sistem informasi akuntansi 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2004) Elemen-elemen atau komponen dari 

sistem informasi akuntansi meliputi : 

1. Input ( masukan )  

Formulir atau dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi.  

Dokumen atau formulir seperti : 

- Slip penjualan 

- Faktur  

- Pesanan pembelian 
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- Pesanan pelanggan 

- Kartu jam kerja karyawan 

2. Proses 

Pemprosesan akan dilihat pada penggunaan jurnal dan daftar untuk 

memberikan catatan permanen serta kronologis dari input ( masukan ). 

3. Output ( keluaran ) 

Ada beragam keluaran dari sebuah sistem pemprosesan transaksi. Suatu 

dokumen yang dibuat dalam sistem adalah sebuah keluaran. 

 

2.2.1.5 Unsur – unsur sistem informasi akuntansi 

Menurut Mulyadi (2014:3), unsur – unsur yang ada di dalam sistem 

informasi akuntansi terdiri dari : 

1. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

kejadian setiap transaksi. 

2. Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklarififkasi, dan meringkas data keuangan. 

3. Buku besar 

Buku besar terdiri dari akun – akun yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

4. Buku pembantu 

Buku pembantu terdiri dari akun – akun pembantu yang digunakan 

merinci data keuangan yang tercatum dalam akun tertentu di buku besar. 
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5. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat 

berupan laporan neraca, laporan laba – rugi, laporan harga pokok 

produksi dan sebagainya. 

 

2.2.1.6 fungsi sistem informasi akuntansi  

Menurut Susanto (2013:8) fungsi sistem informasi akuntansi adalah : 

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari hari. 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan. 

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya 

kepada pihak eksternal. 

 

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi yang efektif 

Menurut MC. Leod dalam Susanto (2008:38) menyebutkan sistem informasi 

efektif dan berkualitas apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Accuracy (akurat) artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

berbeda, apabila penguji tersebut menghasilkan hasil yang sama maka 

data tersebut di anggap akurat. 

2. Timely (tepat waktu) artinya informasi itu harus bersedia atau ada pada 

saat informasi tersebut dibutuhkan, tidak besok atau tidak beberapa jam 

lagi. 
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3. Relevant (relevan) artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan

yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkat dan bagian

dalam organisasi.

4. Complete (lengkap) artinya informasi harus diberikan secara lengkap.

2.2.3 Sistem Informasi Akuntansi Penggajian 

2.2.3.1 Pengertian sistem informasi penggajian 

Menurut Mulyadi (2014:17)  Sistem informasi penggajian dirancang untuk 

menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayaran, 

perancangan sistem penggajian dan pengupahan ini harus dapat menjamin 

validasi, otoritas kelengkapan, klasifikasi penilaian, ketetapan waktu dan 

ketepatan posting serta ikhtisardari setiap transaksi penggajian dan pengupahan. 

2.2.3.2 Tujuan penyusunan prosedur penggajian 

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

penggajian sebagai berikut : 

1. Untuk menentukan secara cepat dan tepat besarnya gaji.

2. Untuk menyajikan catatan – catatan yang efesien dan teliti dari semua

gaji dan upah, potongan pajak dan potongan – potongan lainnya.

3. Untuk membayar gaji kepada karyawan secara memuaskan.

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

butuhkan oleh inspeksi pajak.

5. Untuk menetapkan dan menggunakan suatu sistem pengecekan intern

dan mencegah kesalahan dan kecurangan.
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2.2.3.3 Dokumen yang di gunakan dalam siklus penggajian 

 Menurut Mulyadi (2014:374) dokumen yang digunakan dalam siklus 

pengajian antara lain : 

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah 

Dokumen ini merupakan dokumen umum yang di keluarkan oleh 

fungsi pegawaian seperti : surat keputusan pengakatan karyawan baru, 

kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, 

pemindahan, pemberhentian, dan sebagainya. 

2. Kartu jam hadir 

Dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi 

oleh tenaga kerja langsung pabrik guna menyelesaikan pekerjaan. 

3. Daftar gaji dan upah 

Merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji karyawan yang telah 

di potong berupa pph, utang karyawan, asuransi, dan lain – lain. 

4. Rekap daftar gaji dan upah 

Merupakan ringkasan gaji dan upah perdepertemen yang di buat 

berdasarkan. 

5. Surat pernyataan gaji dan upah 

Dokumen ini di buat sebagai catatan bagi setiap karyawan 

mengenai rinci gaji karyawan dan bebagai potongan beban karyawan. 

6. Amplop gaji dan upah 

Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam amplop gaji. 
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7. Bukti kas keluar 

Merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi 

pembuat kas keluar kepada fungsi pengeluaran kas (kasir). 

 

2.2.3.4 Prosedur dalam membentuk sistem informasi akuntansi penggajian 

 Menurut Mulyadi (2014:385), sistem  penggajian meliputi prosedur-

prosedur sebagai berikut : 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir 

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. 

Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu 

dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi 

atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir 

biaya, dimana karyawan harus menandatangani setiap hadir dan pulang 

dari perusahaan atau dapat menggunakan mesin pencatatan waktu. 

Pencatatan waktu ini diselenggarakan untuk menentukan gaji dan upah 

karyawan.  

2. Prosedur pencatatan waktu kerja 

Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan 

pesanan pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja 

di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan 

kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. 

3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah 

Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat 

daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai pembuatan daftar gaji 
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dan upah karyawan adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan 

karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan 

pangkat, daftar gaji sebelumnya dan daftar hadir. 

4. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah 

Dalam prosedur distribusi biaya upah, biaya tenaga kerja 

didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat 

kerja. 

5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar 

Dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar dilakukan oleh fungsi 

keuangan berdasarkan perintah dari fungsi akuntansi berdasarkan 

informasi dalam daftar upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar 

gaji. 

6. Prosedur pembayaran gaji dan upah 

Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. 

Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi 

keuangan untuk menulis cek, lalu mengeluarkan cek tersebut ke bank dan 

memasukkan uang ke amplopgaji dan upah. 

 

2.2.3.5 Catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus penggajian 

 Menurut Mulyadi (2014:382) catatan akuntansi yang digunakan dalam 

siklus penggajian adalah : 

 

 

 



15 
 

 
 

1. Jurnal umum 

Jurnal digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke 

dalam setiap pesanan dan depertemen dalam perusahaan yang memakai 

tenaga kerja. 

2. Kartu harga pokok produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung 

yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dan biaya tanaga kerja non 

produksi setiap departemen. 

3. Kartu biaya 

Kartu ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen. 

4. Kartu penghasilan karyawan  

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai 

potongan yang diterima oleh setiap karyawan. 

 

2.2.3 Sistem informasi akuntansi penggajian yang baik 

Sistem informasi akuntansi dapat di katakan baik jika : 

- Input  

Adanya formulir atau dokumen untuk merekam kejadian transaksi : 

- Jam hadir karyawan 

- Laporan Kegiatan Mandor (LKM) 

- Proses  

Proses dapat dikatakan baik jika dalam proses  penjurnalannya untuk 

mencatat, mengklarifikasi, meringkas data telah tepat dan akurat dalam 

merekam semua kronologis dari input. 
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- Output  

Output dapat dikatakan baik jika hasil dari sistem pemprosesan 

transaksi atau suatu dokumen yang dibuat dalam sistem telah sesuai dengan 

kreteria seperti: Relevan, akurat, tepat waktu, lengkap. Laporan yang 

dihasilkan seperti: slip gaji atau daftar gaji SKU permandoran 

 

2.2.4 Bagan alir dokumen sistem penggajian 

Menurut Mulyadi (2014:349) mendefinisikan sistem alir dokumen 

sistem penggajian merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan 

oleh karyawan yang bekerja dan gajinya dibayar bulanan tidak tergantung 

jumlah jam atau hari kerja. 
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2.2.4.1 Gambar Flowchart SIA Penggajian yang baik 

 

Penjelasan : 

 Di mulai pada bagian karyawan, menyiapkan data karyawan untuk mebuat 

dokumen data karyawan rangkap 2. rangkap pertama diteruskan melakukan 

presensi untuk membuat dokumen hasil presensi, rangkap kedua dari dokumen 

data karyawan dan dokumen hasil presensi diteruskan pada bagian pengelolaan 

sumber daya manusia. 

 Bagian pengelolaan sumber daya manusia melakukan perekapan presensi 

dari dokumen data karyawan dan hasil presensi tersebut untuk membuat dokumen 

rekap presensi. Dokumen rekap presensi diteruskan kepada bagian keuangan. 
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 Bagian keuangan membuat slip gaji rangkap 3 dari dokumen rekap 

presensi. Rangkap pertama di teruskan untuk membuat laporan penggajian, 

rangkap kedua diserahkan kepada bagian karyawan untuk disimpan sebagai arsip, 

rangkap ketiga diteruskan kepada bagian manager. Bagian keuangan mebuat 

laporan penggajian rangkap 2 dari dokumen slip gaji rangkap pertama. Rangkap 

pertama dari laporan penggajian diserahkan kepada bagian pengelolaan sumber 

daya manusia untuk disimpan sebagai arsip, rekap kedua laporan penggajian dan 

dokumen slip gaji diserahkan kepada bagian manager untuk divalidasi. 

 Pada bagian manager melakukan validasi slip gaji yang akan dibuat 

dokumen rangkap 2. Rangkap pertama dari slip gaji yang sudah divalidasi 

disimpan sebagai arsip bagian manager, rangkap kedua diserahkan pada 

pengelolaan sumber daya manusia untuk penyertakan uang gaji pada slip gaji dan 

dokumen laporan penggajian yang telah diperiksa oleh bagian manager 

diserahkan kembali kepada bagian keuangan untuk disimpan sebagai arsip. 

 Bagian pengelolaan sumber daya manusia menyertakan uang gaji 

karyawan pada slip gaji yang telah divalidasi oleh bagian manager dan 

menyerahkan slip gaji yang sudah divalidasi beserta uang gaji kepada karyawan. 

 

 

 

 

 


