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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti terkait dengan

perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan akan dibahas 

dibawah ini: 

Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2012) tentang perancangan sistem 

informasi akuntansi penggajian menggunakan database pada PT. DIS. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penginputan data yang dilakukan 

secara manual dari data jam kerja atau Check Clock dan data rekapitulasi gaji 

karyawan ke Microsoft Exel rawan sekali untuk dapat terjadinya factor kesalahan 

dalam memasukan data ke Microsoft Exel. Selain itu tidak adanya batasan access 

terhadap komputer memberikan peluang kepada pihak yang tidak berwenang 

untuk dapat mengakses computer secara bebas. Oleh sebab itu, perusahaan 

sebaiknya mulai menerapkan sistem pemggajian secara terkomputerisasi dengan 

menggunakan database. Agar data yang dihasilkan dapat lebih cepat, tepat, dan 

akurat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2012) tentang perancangan sistem 

informasi akuntansi penggajian terkomputerisasi pada PT. Duta Audio Inti (DAI) 

di Surabaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. DAI menunjukkan 

bahwa sistem manual yang diterapkan perusahaan memiliki beberapa kelemahan. 

Beberapa kelemahan tersebut diantaranya yaitu informasi yang dibutuhkan tidak 

dapat tersedia dengan cepat dan tepat, dokumen hanya ditulis dengan tangan 
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sehingga dapat disalahgunakan, proses perhitungan gaji dan bonus 

membutuhkkan waktu yang cukup lama sehingga gaji sering diberikan tidak tepat 

pada waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu perusahaan sangat dianjurkan untuk 

menggunkan sistem informasi akuntansi penggajian terkomputerisasi untuk 

memberikan kemudahan dalam melakukan proses penggajian mulai dari proses 

absensi, perhitungan gaji, pelaporan hingga penyerahan gaji kepada karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012) tentang perancangan sistem 

informasi penggajian pada Yayasan Lazaris. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa sistem penggajian terkomputerisasi dapat membantu 

Yayasan Lazaris dalam meningkatkan efektifitas penggajian. Hal tersebut 

dikarenakan semua data kehadiran dicatat sesuai dengan waktu pada sistem dan 

melibatkan pegawai yang bersangkutan dalam proses perhitungan presensi. 

Sehingga data kehadiran yang digunakan sebagai dasar perhitungan gaji yang 

lebih akurat. Selain itu sistem penggajian yang menggunakan sistem 

terkomputerisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi penggajian. Hal tersebut 

dikarenakan data kehadiran langsung tersimpan ke dalam basis data, perhitungan 

presensi dan perhitungan gaji akan dilakukan dengan lebih cepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novena (2012) tentang analisis perancangan 

sistem informasi penggajian terkomputerisasi pada PT. PD. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan pada PT. PD menunjukkan bahwa perhitungan gaji yang 

dilakukan secara manual rawan adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan 

gaji. Selain itu perusahaan belum memiliki database karyawan. Sedangkan data 

yang dibutuhkan mengenai karyawan cukup banyak dan jumlah karyawan yang 
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cukup banyak juga. Sehingga dalam melakukan pengolahan data sedikit 

mengalami kesulitan. Oleh sebab itu sebaiknya perusahaan mulai menerapkan 

sistem penggajian secara terkomputerisasi agar masalah yang dihadapi perusahaan 

pada sistem yang dijalankan sebelumnya dapat dikurangi. Tidak hanya itu, 

perusahaan juga perlu menyediakan database karyawan yang menyediakan 

informasi mengenai karyawan yang bersangkutan dengan masalah penggajian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) tentang perancangan sistem 

infromasi akuntansi penggajian pada PR. Tunas Mandiri Kabupaten Pacitan. Dari 

penelitian yang dilakukan tersebut menunjakkan bahwa sistem penggajian yang 

diterapkan pada PR. Tunas Mandiri masih dilakukan secara konvensional. Semua 

transasksi dicatat menggunakan buku besar, sehingga membuat proses pengerjaan 

harus dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan waktu yang lama. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aminudin, dkk (2015) tentang sistem 

informasi penggajian pegawai pada kantor Kecamatan Nawangan Kabupaten 

Pacitan menunjukkan bahwa pada kantor Kecamatan Nawangan dalam 

pengelolaan gaji pegawai masih menggunakan pembukuan secara manual 

sehingga kurang efektif dan efisien serta data yang dihasilkan diragukan 

kevalidnya. Untuk itu Kantor Kecamatan Nawangan membutuhkan sebuah sistem 

informasi untuk mempermudah dalam mengelola data gaji pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2015) tentang perancangan sistem 

informasi akuntansi penggajian pada PT. Aditya Buana Inter Sungailiat Bangka. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. Aditya Buana Inter Sungailiat 

Bangka menunjukkan bahwa proses penggajian yang dilakukan secara manual 



8 
 

membutuhkan cukup banyak waktu dan tenaga sehingga kurang efektif dan 

efisien. Oleh sebab itu perusahaan membutuhkan pengolahan data secara 

terkomputerisasi yang dapat menunjang sistem pengolahan dan data penggajian 

agar lebih cepat dan tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dianty (2016) tentang perancangan sistem 

informasi akuntansi penggajian pada PT. Ladang Makmur. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian yang 

diterapkan pada PT. Ladang makmur jika dilihat dari prosedur penggajiannya 

sudah baik. Namun, dalam pembuatan daftar hadir, rekap gaji hingga slip gaji 

masih menggunakan sistem manual. Sehingga membutuhkan cukup banyak waktu 

dalam melakukan perhitungan gaji dan upah dan seringkali terjadi kesalahan 

karena data penggajian tidak saling terintegrasi. Selain itu dokumen yang 

digunakan perusahaan terkait sistem penggajian belum lengkap seperti belum 

adanya bukti kas keluar. Oleh sebab itu perusahaan sebaiknya harus melengkapi 

dokumen seperti bukti kas keluar yang digunakan sebagai tanda bukti pada saat 

kas keluar untuk penggajian. Selain itu perusahaan sebaiknya menggunakan 

program khusus untuk aplikasi sistem informasi akuntansi penggajian yang sudah 

terkomputerisasi dalam input penggajian agar dapat mengurangi kesalahan dalam 

melakukan pencatatan dan perhitungan gaji. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan pada 

saat ini terletak pada perbedaan objek penelitian, dan tahun penelitian. Sedangkan 

persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini adalah 

sama-sama melakukan analisis dan perancangan atas sistem penggajian 
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pengupahan dengan menggunakan sistem berbasis komputer untuk meningkatkan 

kualitas informasi yang dihasilkan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2015: 3) sistem adalah suatu rangkaian 

yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi 

untuk dapat mencapai tujuan yang sama. Sedangkan definisi sistem menurut 

jogyanto (2007 : 1) adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dari kedua definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang saling 

berkaitan dan bekerjasama untuk menjalankan kumpulan unsur-unsur tersebut 

agar dapat mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Harnanto (1992: 49) terdapat 4 unsur yang saling terkait yang 

membentuk sistem dan prosedur akuntansi diantaranya adalah: 

1. Unsur aktifitas yaitu cara bagaimana sekelompok pekerjaan dapat dijalankan 

secara terpadu. 

2. Unsur personalia merupakan pelaksana dari pekerjaan-pekerjaan yang 

dijalankan tersebut. 

3. Unsur Dokumen dan Alat-alat Pencatatan yaitu kegiatan pengumpulan dan 

pengolahan data atau bukti tertulis telah melaksanakan pekerjaan. 

4. Unsur peralatan (Equpment) yaitu berbagai peralatan yang dapat menunjang 

pekerjaan. 
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Sistem infromasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan (Jogiyanto 2007: 11). 

Menurut Romney dan Steinbart (2015 :11) sistem informasi akuntansi 

adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data serta proses 

pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Sedangkan menurut 

Mulyadi (2001 : 3) sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

keuangan. Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

informasi akuntansi merupakan suatu kegiatan pengolahan data agar dapat 

menghasilkan informasi yang dapat dikomunikasan kepada pengguna informasi. 

2. Desain / Perancangan Sistem 

Menurut Sutabri (2003 :175) Desain sistem merupakan proses penyusunan 

spesifikasi untuk sistem baru yang yang diusulkan dari rekomendasi yang dibuat 

selama analisis sistem. Definisi lain menurut jogyanto desain sistem adalah 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yan terpisah dari suatu kesatuan yang utuh. 

Menurut Mulyadi (2001:51) adapun tahapan dalam melakukan desain sistem 

sebagai berikut : 
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1. Desain sistem secara garis besar merupakan suatu tahapan pertama yang 

dilakukan dengan memberikan beberapa alternative rancangan atas analisis 

yang telah dilakukan.  

2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar merupakan suatu alat 

komunikasi secara tertulis kepada pengguna informasi yang berisi tentang 

sistem yang akan dirancang secara garis besar memenuhi kebutuhan mereka. 

3. Evaluasi sistem, merupakan tahap penentuan akan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan informasi yang dirancang. 

4. Penyusunan Laporan final desain sistem secara garis besar yang disusun 

berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem 

dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem. 

5. Desain sistem secara terperinci, dalam tahap ini analisis sistem melakukan 

desain rinci masing-masing blok sistem informasi agar mampu memenuhi 

kebutuhan informasii para pemakai. 

6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci merupakan dokumen 

hasil dari dilakukannya desain sistem secara terperinci. 

Menurut Yuniar Supardi (2006 : 21) alat yang popular digunakan dalam 

melakukan perancangan model fungsional antara lain: 

1. Data Flow Diagram/ DFD merupakan alat yang digambarkan dalam 

bentuk diagram dan didalmnya berisi tentang hubungan antar data. DFD 

sendiri terdiri dari dua jenis yaitu: 

a) Data Flow Diagram Context Diagram (DFD CD) menggambarkan 

hubungan antar data secara menyeluruh dalam sistem. 
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b) Data Flow Diagram Bertingkat (DFD Leveled) menggambarkan 

proses hubungan antar data secara lebih detail dalam sistem. 

2. Diagram Alur (Flowchart) digunakan sebagai alat untuk menggambarkan 

logika atau penjelasan lebih terperinci dari alur sistem. 

Menurut Rosa dan Shalahudin (2014: 43) terdapat beberapa alat yang dapat 

digunakan dalam melakukan perancangan basis data diantaranya: 

1. Database Management System (DBMS) merupakan suatu sistem dalam 

bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola dan menampilkan 

data contohnya seperti Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, 

IBM DB2 

2. Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk mengelola data. 

3. Alur hidup basis data, merupakan alur hidup basis data mulai dari 

melakukan analisis, desain konseptual, desain fisik hingga implementasi 

4. Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan permodelan basis data 

yang sering kali digunakan dalam membuat desain konseptual basis data.  

3. Sistem Penggajian Dan Pengupahan 

Menurut Sugiyarso dan Winarni ( 2005: 95) Gaji merupakan imbal jasa 

kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya 

ditetapkan secara bulanan dan besarnya gaji tetap.  Sedangkan upah merupakan 

imbal jasa yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan 

lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik,  jumlah pembayaran upah biasanya 

ditetapkan secara harian atau berdasarkan  unit pekerjaan yang diselesaikan. 
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Menurut Romney dan Steinbart (2003:545) siklus penggajian merupakan 

serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus 

menerus berhbungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. 

Menurut Mulyadi (2001:17) sistem akuntansi penggajian dan pengupahan 

dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan serta 

pembayarannya. Dari penjelasan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan suatu 

kegiatan pengolahan data atas imbalan kerja karyawan pada suatu perusahaan.  

Menurut Mulyadi (2001:17) Sistem penggajian pengupahan terdiri dari 

beberapa jaringan prosedur diantaranya yaitu: 

1. Prosedur pencatatan waktu hadir bertujuan untuk mencatat waktu hadir 

karyawan yang dilakukan oleh fungsi pencatatan waktu menggunakan daftar 

hadir karyawan.  

2. Prosedur pencatatan waktu kerja digunakan sebagai dasar pembebanan biaya 

tenaga kerja langsung pada produk yang diproduksi. 

3. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah dibuat oleh fungsi pembuat daftar 

gaji dan upah berdasarkan surat-surat keputusan mengenai pengangkatan 

karyawan baru, kenaikan pangkat, daftar gaji bulanan, dan daftar gaji. 

4. Prosedur pembayaran gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan 

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. 
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5. Prosedur distribusi gaji dan upah melibatkan fungsi akuntansi yang 

membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsis keuangan untuk menulis 

cek guna pembayaran gaji dan upah. 

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan antara lain:  

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah yang dikeluarkan oleh fungsi 

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan. 

2. Kartu jam hadir digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam 

hadir setiap karyawan diperusahaan berupa daftar hadir karyawan. 

 
Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.1 Daftar Hadir Karyawan  

3. Kartu jam kerja diisi oleh bagian mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi 

pembuat daftar gaji dan upah untuk dibandingkan dengan kartu jam hadir 

sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung. 
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   Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.2 Kartu Jam Kerja 

4. Daftar gaji dan daftar upah berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap 

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

karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. 

 
Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.3 Daftar Gaji Bulanan 
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5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah merupakan ringkasan gaji dan upah 

per departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. 

 
 Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.4 Rekap Daftar Gaji dan Rekap Daftar Upah 

6. Surat pernyataan gaji dan upah dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan 

upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan 

yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. 
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        Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.5 Surat Pernyataan Gaji dan Upah 

7. Amplop gaji dan upah berisi informasi mengenai nama karyawan, nomer 

identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam 

buka tertentu yang ditulis di halaman muka amplop. 

8. Bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. 



18 
 

 
Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.6 Buku Kas Keluar 

Sedangkan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan 

pengupahan antara lain: 

1. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja kedalam 

setiap departemen tiap perusahaan. 

2. Kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja 

langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 

3. Kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan 

biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam perusahaan. 

4. Kartu penghasilan karyawan digunakan untuk mencatat penghasilan dan 

berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. 
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Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian pengupahan 

menurut Mulyadi (2001: 382) antara lain: 

1. Fungsi kepegawaian bertugas merekrut karyawan baru, menyeleksi calon 

karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan 

tariff gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi 

karyawan hingga pemberhentian karyawan. 

2. Fungsi pencatat waktu bertugas untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir 

bagi semua karyawan perusahaan. 

3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah bertugas untuk membuat daftar gaji dan 

upah yang berisikan tentang penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai 

potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu 

pembayaran gaji dan upah. 

4. Fungsi akuntansi bertugas mencatat transaksi yang timbul dalam hubungannya 

dengan pembayaran gaji dan upah karyawan yang berada ditangan bagian 

utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. 

5. Fungsi keuangan bertugas mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan 

mencairkan cek ke bank. 

Berikut diuraikan sistem penggajian yang digambarkan menggunakan bagan 

alir dokumen atas sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa 

yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer, atau kepada 

karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan tidak tergantung pada produk yang 

dihasilkan.bagan alir dokumen sistem penggajian dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 



20 
 

 
Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.7. Sistem Akuntansi Penggajian 
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Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.8. Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) 
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Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.9. Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) 
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Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.10 Sistem Akuntansi Penggajian (Lanjutan) 

Keterangan: 

1. Bagian pencatat waktu memulai dengan mencatat jam hadir karyawan secara 

manual yang menghasilkan dokumen berupa kartu jam hadir. Selanjutnya 

membuat daftar hadir karyawan secara manual yang menghasilkan dokumen 

berupa jam hadir karyawan dan daftar hadir karyawan yang kemudian dikirim 

kebagian gaji dan upah untuk di lakukan proses selanjutnya. 
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Setelah menerima kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan bagian gaji dan 

upah melakukan arsip atas dokumen yang diterima berdasarkan tanggal. 

Kemudian membuat daftar gaji secara manual dan juga membuat rekap gaji 

secara manual dan menghasilkan beberapa dokumen dan catatan  akuntansi 

diantaranya surat pernyataan gaji 1 rangkap, rekap daftar gaji 2 rangkap, dan 

daftar gaji 2 rangkap, dan kartu penghasilan karyawan. Kemudian beberapa 

dokumen dan catatan tersebut dikirim kebagian utang untuk dilakukan proses 

selanjutnya.  

2. Setelah menerima beberapa dokumen dan catatan dari bagian gaji dan upah. 

Bagian utang membuat bukti kas keluar yang kemudian menghasilkan 

beberapa dokumen dan 1 catatan akuntansi. Beberapa dokumen yang 

dihasilkan diantaranya sebagai berikut: 

a. bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap yang kemudian didistribusikan ke 

bagian jurnal sebanyak 2 rangkap dan yang ke bagian kassa 1 rangkap. 

dari bukti kas keluar menghasilkan catatan akuntansi berupa register bukti 

kas keluar yang digunakan untuk mecocokan  bukti kas keluar pada proses 

selanjutnya. 

b. daftar gaji sebanyak 2 rangkap yang didisribusikan ke bagian ke bagian 

jurnal. 

c. rekap daftar gaji 2 rangkap, didistribusikan ke bagian jurnal 1 rangkap, 

dan untuk bagian kassa 1 rangkap. 

d. surat pernyataan gaji 1 rangkap didisribusikan langsung kebagian kassa. 
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sedangkan catatan akuntansi yang dihasilkan berupa kartu penghasilan 

karyawan 1 rangkap yang didistribusikan ke bagian kassa. 

3. Bagian jurnal menerima dokumen berupa buku kas keluar 1 rangkap dan 

rekap daftar gaji 1 lembar dari bagian utang yang kemudian digunakan untuk 

membuat bukti memorial dan menghasilkan dokumen berupa bukti memorial 

yang menghasilkan catatan akuntansi berupa jurnal umum, buku kas keluar 1 

rangkap, rekap daftar gaji 1 rangkap . dokumen berupa buku kas keluar dan 

rekap daftar gaji kemudian didistribusikan ke bagian kartu biaya. 

4. Bagian kassa menerima catatan berupa kartu penghasilan karyawan, dan 

beberapa dokumen diantara berupa surat pernyataan gaji, rekap daftar gaji, 

daftar gaji, dan bukti kas keluar dari bagian utang yang digunakan untuk 

mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek secara manual. kemudian 

menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji secara 

manual, selanjutnya membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda 

tangan atas kartu penghasilan karyawan secara manual. Proses terakhir bagian 

kassa membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya secara 

manual.  

5. Bagian kartu biaya menerima beberapa dokumen berupa buku kas keluar, 

daftar gaji dan bukti memorial yang kemudian diarsipkan menurut nomor. 

6. Dari proses yang dilakukan bagian kasa secara manual yang telah dijelaskan 

pada proses ke 4 diatas menghasilkan catatan akuntansi berupa kartu 

penghasilan karyawan dan beberapa dokumen diantaranya: 
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a. Bukti kas keluar sebanyak 4 rangkap, 1 rangkap didistribusikan ke bagian 

utang, sedangkan 3 rangkap lain didistribusikan kebagian gaji dan upah 

untuk dilakukan proses selanjutnya. 

b. Daftar gaji sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap didistribusikan ke bagian 

utang, 1 rangkap lainnya didistribusikan ke bagian gaji dan upah untuk 

dilakukan proses selanjutnya. 

c. Rekap daftar gaji sebanyak 1 lembar didistribusikan ke bagian utang. 

d. Surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan 

pemasukan uang gaji. 

7. Bagian utang menerima beberapa dokumen diantaranya berupa rekap daftar 

gaji, daftar gaji, dan bukti kas keluar. Sebelum didistribukan ke bagian 

selanjutnya dilakukan pencatatan nomor cek pada register bukti kas keluar. 

Kemudian baru didistribusikan kebagian jurnal. 

8. Bagian gaji dan upah menerima catatan akuntansi dan dokumen dari bagian 

kassa untuk dilakukan pengarsipan.catatan akuntansi berupa kartu penghasilan 

karyawan di arsipkan berdasarkan abjad, sedangkan dokumen berupa daftar 

gaji dan bukti kas keluar diarsipkan berdasarkan tanggal. 

9. Bagian jurnal menerima dokumen berupa rekap daftar gaji, daftar gaji, dan 

bukti kas keluar yang semuanya diarsipkan berdasarkan nomor. Proses selesai.  

Sedangkan untuk sistem pengupahan yang merupakan sistem pembayaran 

atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan 

pelaksana, atau kepada buruh yang jasanya dibayar menurut jumlah jam atau 
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jumlah produk yang dihasilkan. Berikut akan diuraikan menggunakan bagan alir 

dokumen atas sistem pengupahan. 

 

Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.11 Sistem Akuntansi Pengupahan 
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Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.12 Sistem Akuntansi Pengupahan (Lanjutan) 
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Sumber: (Mulyadi 2001) 

Gambar 2.13 Sistem Akuntansi Pengupahan  

Keterangan: 

1. Bagian pencatat waktu memulai dengan mencatat jam hadir secara manual 

menghasilkan dokumen berupa kartu jam hadir, kemudian membuat daftar 
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hadir secara manual dan menghasilkan dokumen berupa kartu jam hadir 1 

rangkap dan daftar hadir karyawan 1 rangkap. kedua dokumen tersebut 

kemudian didistribusikan ke bagian gaji dan upah. 

2. Bagian dibawah departemen produksi mencatat jam hadir secara manual 

menghasilkan dokumen berupa kartu jam hadir, kemudian membuat daftar 

hadir secara manual dan menghasilkan dokumen berupa kartu jam hadir 1 

rangkap dan daftar hadir karyawan 1 rangkap. kedua dokumen tersebut 

kemudian didistribusikan ke bagian gaji dan upah.  

3. Bagian gaji dan upah menerima dokumen yang telah didistribusikan oleh 

bagian pencatat waktu dan bagian dibawah departemen produksi yang 

kemudian digunakan untuk membandingkan daftar hadir dan daftar jam kerja 

karyawan secara manual. kemudian membuat daftar gaji dan upah secara 

manual. terakhir, membuat rekap daftar upah dan surat pernyataan upah secara 

manual. dari proses-proses yang dilakukan diatas kemudian menghasilkan 

dokumen berupa surat pernyataan upah sebanyak 1 rangkap, rekap daftar upah 

sebanyak 2 rangkap, daftar upah sebanyak 2 rekap, dan juga catatan akuntansi 

berupa kartu penghasilan karyawan yang kemudian semua dokumen dan 

catatan tersebut didistribusikan ke bagian utang. 

4. Setelah menerima beberapa dokumen dan catatan akuntansi dari bagian gaji 

dan upah, bagian utang membuat bukti kas keluar dan menghasilkan catatan 

akuntasi berupa kartu penghasilan karyawan yang kemudian didistribusikan ke 

bagian kassa, selain itu juga ada beberapa dokumen yang dihasilkan 

diantaranya: 
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a. Bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap, dimana 1 rangkap didistribusikan ke 

bagian kassa, dan 2 rangkap lainnya dikirim ke bagian jurnal. 

b. Daftar upah sebanyak 2 rangkap yang keduanya didistribusikan ke bagian 

jurnal. 

c. Rekap daftar upah sebanyak 2 rangkap,1 rangkap didistribusikan kebagian 

kassa dan yang 1 rangkap lainnya didistribusikan kebagian jurnal. 

d. Surat pernyataan rangkap 1 yang selanjutnya didistribusikan kebagian 

kassa. 

5. Bagian kassa menerima catatan dan beberapa dokumen dari bagian utang yang 

digunakan untuk mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek secara 

manual. kemudian menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke 

amplop upah secara manual, selanjutnya membayarkan upah kepada buruh 

dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan secara manual. 

Proses terakhir bagian kassa membubuhkan cap lunas pada bukti dan 

dokumen pendukungnya secara manual. 

6. setelah menerima dokumen dari bagian utang, bagian jurnal membuat bukti 

memorial secara manual dan menghasilkan beberapa dokumen berupa buku 

kas keluar, rekap daftar upah, dan bukti memorial yang menghasilkan catatan 

akuntansi berupa jurnal umum. Kemudian dokumen-dokumen yang telah 

dihasilkan tersebut didistribusikan lagi ke bagian kartu biaya. 

7. Dari proses yang dilakukan bagian kasa secara manual yang telah dijelaskan 

pada proses ke 4 diatas menghasilkan catatan akuntansi berupa kartu 

penghasilan karyawan dan beberapa dokumen diantaranya: 
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a. Bukti kas keluar sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap didistribusikan ke bagian 

utang, sedangkan 1 rangkap lain didistribusikan kebagian gaji dan upah 

untuk dilakukan proses selanjutnya. 

b. Daftar upah sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap didistribusikan ke bagian 

utang, 1 rangkap lainnya didistribusikan ke bagian gaji dan upah untuk 

dilakukan proses selanjutnya. 

c. Rekap daftar upah sebanyak 1 lembar didistribusikan ke bagian utang. 

d. Surat pernyataan upah dimasukkan ke dalam amplop upah bersama 

dengan pemasukan uang gaji. 

8. Bagian utang menerima beberapa dokumen diantaranya berupa rekap daftar 

upah, daftar upah, dan bukti kas keluar. Sebelum didistribukan ke bagian 

selanjutnya dilakukan pencatatan nomor cek pada register bukti kas keluar. 

Kemudian baru didistribusikan kebagian jurnal. 

9. Bagian gaji dan upah menerima catatan akuntansi dan dokumen dari bagian 

kassa untuk dilakukan pengarsipan. Catatan akuntansi berupa kartu 

penghasilan karyawan diarsipkan berdasarkan abjad, sedangkan dokumen 

berupa daftar upah dan bukti kas keluar diarsipkan berdasarkan tanggal. 

10. Bagian kartu biaya menerima dokumen berupa buku kas keluar, rekapitulasi 

upah, dan bukti memorial dari bagian jurnal. Ketiga dokumen tersebut 

diarsipkan berdasarkan berdasarkan nomor di bagian kartu biaya. 

11. Bagian jurnal menerima dokumen berupa rekap daftar gaji, daftar gaji, dan 

bukti kas keluar yang semuanya diarsipkan berdasarkan nomor. Proses selesai. 


