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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Andriani (2012) menyatakan, bahwa didalam perusahaan yang diteliti 

masih terdapat banyak kelemahan yang dapat menimbulkan kecurangan 

seperti misalnya perangkapan jabatan dikarenakan tidak adanya pemisahan 

antara bagian yang menerima dana dari bank, menyiapkan amplop dan 

mencatat kas keluar yang hanya dilakukan oleh bagian administrasi dan 

keuangan saja sehingga rawan akan terjadinya kecurangan. 

Pebriyanti (2009) menyimpulkan, bahwa prosedur kerja dari 

perusahaan yang diteliti masih belum sesuai dengan prosedur kerja yang 

dibutuhkan oleh perusahaan karena penyusunan flowchart tentang 

pengupahan dan penggajiannya masih belum sesuai sehingga harus 

membuat flowchat yang baru. 

Riwayati (2005) menyatakan, bahwa pencatatan waktu karyawan pada 

perusahaan yang diteliti masih belum baik karena karyawan yang hadir 

mengisi daftar hadir hanya sekali yaitu pada saat karyawan datang 

sedangkan pada saat pulang tidak dilakukan tanda tangan lagi sehingga tidak 

diketahui apakah karyawan tersebut bekerja sudah mentaati jam kerja atau 

belum. 
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Wibowo (2002) menyatakan, bahwa perusahaan yang diteliti 

sebenarnya sudah baik dalam menjalankan sistem penggajiannya karena 

sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen 

perusahaan tapi masih ada beberapa hal yang kurang misalnya tidak ada 

mesin pencatat waktu pada masing-masing divisi sehingga masih banyak 

kecurangan dalam jalannya absensi atau daftar hadir karyawan. 

Purwanti (2009) menyimpulkan, bahwa perusahaan yang diteliti telah 

menjalankan prosedur penggajian dan pengupahan yang sesuai dengan 

unsur yang ada di SPI, baik dalam struktur organisasi, penempatan 

karyawan, hingga sesuainya pembagian gaji dan upah karyawan.  

Ugiharto (2004) menyatakan, bahwa masih banyaknya kekurangan 

dalam pengendalian intern penggajian dan pengupahan dalam perusahaan 

yang diteliti, prosedur pembayarannya masih banyak yang belum 

dilaksanakan, masih adanya fungsi ganda yang memunggkinkan adanya 

korupsi di perusahaan, kurang dipatuhinya pengenaan tarif standar terhadap 

lembur sehingga memungkinkan karyawan kurang motivasi dalam bekerja. 

Kurniawan (2011) menyatakan, bahwa dalam perusahaan yang diteliti 

masih memiliki kekurangan dalam hal pencatatan waktu hadir karyawan 

yang mempengaruhi pada kualitas kerja karyawan sehingga juga berdampak 

pada perusahaan. 
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Agriyanto (2014) menyimpulkan, bahwa dokumen yang digunakan 

masih kurang efektif sebagai alat pengendalian intern karena masih banyak 

formulir yang tidak memiliki judul, tidak adanya staf khusus untuk 

pemerikasaan intern sehingga masih memungkinan adanya kecurangan. 

2.2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.2.1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

2.2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Pengertian sistem pengendalian intern adalah pengendalian 

struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa 

ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam 

operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan 

manajemen yang telat ditetapkan lebih dahulu. (Badriwan;2009;13). 

Sedangkan menurut Mulyadi (2014;165), sistem pengendalian 

intern tersebut menekan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada 

unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, 

pengendalian intern tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang 

mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan 

maupun dengan komputer. 
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2.2.2.2. Elemen Pokok Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Badriwan (2014;14), suatu sistem pengendalian intern 

yang memuaskan harus meliputi : 

a) Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tepat. Struktur organisasi merupakan 

rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit 

organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan pokok 

perusahaan. Pelaksanaan suatu transaksi apabila terjalin 

struktur organisasi yang baik maka terdapat internal check di 

antara unit organisasi pelaksana. 

b) Suatu sistem wewenang dan prosedur yang baik, berguna 

untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap 

harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-

biaya. Dalam perusahaan setiap transaksi hanya terjadi atas 

dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk 

menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu 

dalam  perusahaan harus dibuat sistem yang mengatur 

pembagian wewenang untuk otorisasi atas transaksi yang 

terjadi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data 

yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi 

dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi sehingga 

menghasilkan dokumen pembukuan yang teliti dan dapat 

dipercaya. 
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c) Praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan 

tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. 

Dalam menjalankan praktek kerja yang sehat hal yang harus 

diperhatikan adalah penggunaan formulir bernomor urut 

tercetak agar dapat dipertanggung jawabkan, pemeriksaan 

mendadak yang dilakukan untuk medorong karyawan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada, 

perputaran jabatan yang dilakukan secara rutin akan dapat 

menjaga independensi pejabat dalam menjalankan tugasnya 

sehingga persekongolan di antara karyawan dapat dihindari.  

d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Selain dari ketiga elemen diatas elemen mutu karyawan ini 

paling penting, jika perusahaan memiliki karyawan yang 

kompeten dan jujur elemen pengendalian yang lain dapat 

dikurangi sampai batas yang minimum. Karyawan yang 

mutunya benar-benar dilihat dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan efisien dan efektif meski hanya sedikit unsur sistem 

pengendalian intern yang mendukungnya dan berlaku 

sebaliknya. 
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2.2.2.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Menurut Samsul dan Mustofa (1992:73) tujuan dari sistem 

pengendalian inter adalah : 

a) Mengamankan harta perusahaan 

Dalam pengertian yang sempit berarti mencegah usaha-

usaha penyelewengan yang disengaja dan sekarang 

pengertian diperluas termasuk mencegah kesalahan-

kesalahan administratif yang tidak sengaja, misalnya 

perkalian, salah penjumlahan, kurang dalam faktur dan 

semacamnya. Demikian juga usaha-usaha mencegah 

kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen dan 

yang terakhir pemilikan sistem, metode-metode yang dipakai 

dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari 

pengendalian intern. 

b) Memperoleh data yang dipercaya 

Data yang dipercaya karena dapat dipakai oleh pihak 

ekstern oleh berbagai pihak kepentingannya berbeda-beda 

dan juga dapat dipakai untuk keperluan intern perusahaan. 

Sehingga data bisa dipakai untuk menentukan tindakan lanjut 

tentang produksi, penjualan, pengukuran efisiensi dan lain-

lain. Jika data tidak bisa dipercaya, suatu analisa tidak perlu 

dilakukan karena hanya menghasilkan kesimpulan yang 

salah. 
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c) Melancarkan operasi dan efisien 

Agar operasi perusahaan tetap lancar pada kapasitas yang 

maksimal, kemajuan-kemajuan dalam penjualan selalu 

diimbangi dengan kemajuan-kemajuan dalam dalam 

pelayanan. Penyempurnaan-penyempurnaan dibidang 

organisasi dan prosedur-prosedur selalu dilakukan dan dalam 

organisasi selain berfungsi melancarkan operasional juga 

berfungsi pengendalian efisiensi. 

d) Mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan manajemen 

Tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang akan mudah dicapai apabila kebijakan-kebijakan 

manajemen yang ditetapkan telah dipatuhi atau dilaksanakan 

dengan baik oleh semua pihak yang ada pada organisasi 

tersebut. 

2.2.2. SISTEM PENGGAJIAN dan PENGUPAHAN 

2.2.3.1. Pengertian Gaji dan Upah 

Menurut Mulyadi (2014:377), pengertian dari gaji dan upah 

yaitu gaji umumnya merupakan pembayaran atas jasa penyerahan 

jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan 

manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas 

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). 

Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per bulan, sedangkan upah 
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dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan 

produk yang dihasilkan oleh karyawan. 

2.2.3.2. Fungsi –fungsi dalam Prosedur Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2014:386-389) terdapat beberapa fungsi 

yang terkait dalam proses penggajian dan pengupahan yaitu : 

a) Fungsi Kepegawaian 

Fungsi ini berada dibagian kepegawaian dibawah 

departemen personalia yang bertanggung jawab untuk 

mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, 

memutuskan penempatan karywan baru, membuat surat 

keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat 

dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian 

karyawan. 

b) Fungsi Pencatat Waktu 

Fungsi ini berada dibagian pencatat waktu dibawah 

departemen personaia dan umum yang bertanggung jawab 

untu menyelenggaraan catatan waktu hadir bagian semua 

karyawan perusahaan. 

c) Fungsi Pembuat Daftar Gaji dan Upah 

Fungsi ini berada dibagian gaji dan upah dibawah 

departemen personalia dan umum yang bertanggung jawab 

untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi pengahasilan 

bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi 
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beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji 

dan upah. 

d) Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini berada dibagian uang, bagian kartu biaya 

bagian jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat 

kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran 

gaji dan upah (misalnya uang gaji dan upah karyawan, utang 

pajak). 

e) Fungsi Keuangan 

Fungsi ini berada dibagian kasir bertanggung jawab 

untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan 

penguangan cek tersebut ke Bank.Uang tunai tersebut 

dimasukkan kedalam amplop. 

2.2.3.3. Dokumen yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (2014:378-386), dokumen yang digunakan 

dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah : 

a) Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah 

Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 

kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan 

dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan 

karyawan baru, perubahan tarif upah dan lain sebagainya. 
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b) Kartu Jam Hadir 

Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatatan waktu 

untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. 

c) 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 pembuatan daftar 

gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu 

jam hadir. 

d) Daftar Gaji dan Daftar Upah 

Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap 

karyawan, dikurangi potongan berupa PPh Pasal 21, utang 

karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dll. 

e) Rekap Daftar gaji dan Rekap Daftar Upah 

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per 

departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. 

f) 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. 
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g) Amplop Gaji dan Upah 

Uang gaji dan upah diserahkan kepada setiap karyawan 

dalam amplop gaji dan upah. 

h) Bukti Kas Keluar 

Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang 

dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, 

beradasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang 

diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. 

2.2.3.4. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Menurut Mulyadi (1993:386), catatan akuntansi yang 

digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah : 

a) Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya 

tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan 

b) Kartu Harga Pokok Produk 

Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja 

langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. 

c) Kartu Biaya 

Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja 

tidak langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap 

departemen dalam perusahaan. 
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d) Kartu Penghasilan Karyawan 

Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan 

berbagai potongannya yang diterima oleh setiap 

karyawan.Informasi dari kartu penghasilan karyawan ini yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang 

menjadi beban setiap karyawan. 

2.2.3.5. Metode Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Baridwan (2009:225), metode penggajian dan 

pengupahan dapat disusun dengan tiga cara yaitu : 

a) Metode Tangan (pen and ink) 

Langkah dalam menyusun daftar gaji menggunakan metode 

tangan dipisahkan menjadi 2 yaitu : 

1. Langkah persiapan, yaitu bagian gaji dan upah menerima 

catatan waktu hadir dan waktu kerja dari pencatat waktu. 

Catatan waktu hadir dibandingkan dengan catatan waktu 

kerja, kemudian catatan waktu hadir sebagai dasar untuk 

menyusun daftar gaji dan upah. 

2. Langkah penyusunan, yaitu bagian gaji dan upah mencatat 

nama pegawai, nomor kartu hadir dan jam kerja biasa dan 

lembur dalam daftar gaji yang bersumber dari catatan 

waktu hadir. Dalam pengerjaanya menggunakan tangan 

atau mesin ketik.    

b) Posting Langsung (direct posting) dengan Mesin 
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Dengan cara ini data gaji dan upah langsung dicatat dalam 

cek gaji dan laporan gaji karyawan, sedangkan formulir-formulir 

lainnya diletakkan dibawah cek gaji, diberi karbon sehingga data 

cek gaji akan tembus ke formulir lain. 

c) Metode tanpa Buku Pembantu 

Dalam cara ini cek gaji dibuat rangkap empat, dimana 

tembusannya digunakan untuk berbagai macam tujuan. 

Pendistribusian tembusannya adalah : 

1. Yang pertama atau asli diberikan kepada karyawan. 

2. Tembusan kedua digunakan untuk laporan gaji karyawan. 

3. Tembusan ketiga disimpan dalam map untuk setiap 

karyawan dan dapat digunakan sebagai catatan gaji 

karyawan. 

4. Tembusan keempat digunakan sebagai jurnal pengeluaran 

uang. 

2.2.3.6. Jaringan Prosedur Sistem Penggajian dan Pengupahan 

Menurut Mulyadi (2014:389-390), jaringan prosedur yang 

membentuk sistem adalah : 

A. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai 

berikut : 

a) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu 

adalah sebagai berikut : 



17 

 

1. Bagian pencatat waktu mengawasi setiap karyawan 

yang memasukkan kartu jam hadir kedalam mesin 

pencatat waktu pada waktu masuk dan pulang. 

2. Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan kartu jam 

hadir. 

3. Menyerahkan daftar hadir karyawan dan kartu hadir 

karyawan ke bagian gaji dan upah. 

b) Prosedur Pembuatan Daftar Gaji 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian gaji dan upah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian gaji dan upah menerima daftar hadir dan kartu 

jam kerja kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal. 

2. Membuat daftar gaji rangkap 2 dan surat pernyataan 

gaji. 

3. Mencatat penghasilan karyawan pada kartu penghasilan 

karyawan berdasarkan daftar gaji rangkap 2, rekap 

daftar gaji rangkap 2 dan surat pernyataan gaji 

4. Menyerahkan daftar gaji rangkap 2, rekap gaji rangkap 

2, surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan 

karyawan ke bagian utang. 

5. Bagian gaji dan upah menerima bukti kas keluar lembar 

ke 3, daftar gaji lembar ke 2 dan kartu pengahsilan 

karyawan dari bagian kasa. 
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6. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 3 dan daftar 

gaji lembar ke 2 berdasarkan tanggal serta kartu 

penghasilan karyawan berdasarkan abjad. 

c) Prosedur Distribusi Biaya Gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian utang dengan uraian 

sebagai berikut : 

1. Bagian utang menerima daftar gaji rangkap 2, rekap 

daftar gaji rangkap 2, surat pernyataan gaji dan kartu 

penghasilan karyawan dari bagian Gaji dan Upah. 

2. Membuat bukti kas keluar rangkap 3. 

3. Mencatat kewajiban gaji kedalam register bukti kas 

keluar lembar 1 

4. Menyerahkan bukti kas keluar lembar 2 dan rekap 

daftar gaji lembar ke 2 dari bagian kasa. 

5. Mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. 

6. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar gaji 

lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 2 ke bagian 

jurnal. 

d) Prosedur Pembuatan Bukti Kas keluar 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian kasa dengan uraian 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Bagian kasa menerima kas kelua lembar ke 1 danke 3, 

daftar gaji rangkap 2, rekap daftar gaji lembar ke 2, 
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surat pernyataan gaji dan kartu penghasilan karyawan 

dari bagian utang. 

2. Mengisi cek dan memintakan tanda tangan kepada 

kepala bagian keuangan 

3. Mencairkan cek ke bank dan memasukkan uang ke 

amplop gaji. 

4. Membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta 

tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. 

5. Menambahkan cap lunas pada bukti dan dokumen 

pendukungnya. 

6. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke 1, 

daftar gaji lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 

2 ke bagian utang. 

7. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke 3, 

daftar gaji lembar ke 2 dan kartu pengahasilan 

karyawan ke bagian gaji dan upah. 

8. Surat pernyataan gaji dimasukkan ke dalam amplop 

gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. 

e) Prosedur Pembayaran Gaji 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian jurnal dan bagian kartu 

biaya dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 
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1. Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar 

lembar ke 2 dan rekap daftar gaji lembar ke 1 dari 

bagian utang 

2. Bagian jurnal membuat bukti memorial 

3. Bagian jurnal membuat jurnal umum berdasarkan 

dokumen bukti memorial, rekap daftar gaji lembar ke 1 

dan bukti kas keluar lembar ke 2. 

4. Bagian jurnal menerima bukti kas keluar ke 1, daftar 

gaji lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 2. 

5. Mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek 

berdasarkan bukti kas keluar lembar ke 1 yang telah 

dicap lunas oleh bagian kasa. 

6. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar gaji 

lembar ke 1 dan rekap daftar gaji lembar ke 2 menurut 

nomor urut. Selesai. 

Bagian kartu biaya : 

1. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, 

rekap daftar gaji lembar ke 1 dan bukti kas keluar 

lembar ke 2 dari bagian jurnal 

2. Bagian kartu biaya mencatat distribusi biaya tenaga 

kerja ke dalam kartu biaya berdasarkan dokumen bukti 

memorial yang dilampiri rekap daftar gaji lembar ke 1.  
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3. Bagian kartu biaya mengarsipkan dokumen dari bagian 

jurnal berdasarkan nomor urut.  
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 
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Mencatat 

jam hadir 
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daftar hadir 
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Daftar hadir             1 
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1 
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GAMBAR 2.1 

ALUR SISTEM PENGGAJIAN 

 

KJH = Kartu Jam Hadir 
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 

KJH = Kartu Jam Hadir 

RDG = Rekap Daftar Gaji 

SPG = Surat Pernyataan Gaji 

DG = Daftar Gaji 
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 
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Bagian Kasa 
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B. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur sebagai 

berikut : 

a) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pencatat waktu mengawasi setiap karyawan 

yang memasukkan kartu jam hadir kedalam mesin 

pencatat waktu pada waktu masuk dan pulang. 

2. Membuat daftar hadir karyawan berdasarkan kartu jam 

hadir. 

3. Menyerahkan daftar hadir karyawan dan kartu hadir 

karyawan ke bagian gaji dan upah. 

b) Prosedur Pencatatan Waktu Kerja 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian pencatat waktu 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pencatat waktu mengawasi setiap karyawan 

yang memasukkan kartu jam kerja ke dalam mesin 

pencatat waktu pada waktu masuk dan pulang. 

2. Membuat daftar kerja karyawan berdasarkan karu jam 

kerja. 

3. Menyerahkan daftar jam kerja karyawan dan kartu 

kerja karyawan ke bagian gaji dan upah. 
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c) Prosedur Pembuatan Daftar Upah 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian gaji dan upah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian gaji dan upah menerima daftar hadir, kartu jam 

hadir,  daftar jam kerja  dan daftar kartu jam kerja 

karyawan kemudian membandingkan dengan daftar 

hadir dan daftar kerja karyawan. 

2. Membuat daftar upah rangkap 2 dan surat penyataan 

upah. 

3. Mencatat penghasilan karyawan pada kartu penghasilan 

karyawan berdasarkan daftar upah rangkap 2, rekap 

daftar upah rangkap 2 dan surat pernyataan upah. 

4. Menyerahkan daftar upah rangkap 2, rekap daftar upah 

rangkap 2, suratpernyataan upah dan kartu penghasilan 

karyawan ke bagian utang. 

5. Bagian gaji dan upah menerima bukti kas keluar lembar 

ke 3, daftar upah lembar ke 2 dan kartu penghasilan 

karyawan dari bagian kasa. 

6. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 3 dan daftar 

upah lembar ke 2 berdsarkan tanggal serta kartu 

penghasilan karyawan berdasrkan abjad. 
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d) Prosedur Distribusi Biaya Upah 

Uraian kegiatan yang dilakukan oleh bagian utang adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian utang menerima daftar upah rangkap 2, rekap 

daftar upah rangkap 2, surat pernyataan upah dan kartu 

penghasilan karyawan dari bagian gaji dan upah. 

2. Membuat bukti kas keluar rangkap 3. 

3. Mencatat kewajiban upah ke dalam register bukti kas 

keluar lembar 1. 

4. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 2 dan rekap 

daftar upah lembar ke 2 dari bagian jurnal.  

5. Bagian utang menerima bukti kas keluar lembar ke 1, 

daftar upah lembar ke 1 dan rekap daftar upah lembar 

ke 2 dari bagian kasa 

6. Mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. 

7. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar upah 

lembar ke 1 dan rekap daftar upah lembar ke 2 ke 

bagian jurnal. 

e) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian kasa dengan uraian 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Bagian kasa menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dan 

ke 3, daftar upah rangkap 2, rekap daftar upah lembar 
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ke 2, surat pernyataan upah dan kartu penghasilan 

karyawan dari bagian utang. 

2. Mengisi cek dan memintakan tanda tangan kepada 

kepala bagian keuangan. 

3. Mencairkan cek ke bank dan memasukkan uang ke 

amplop gaji. 

4. Membayarkan upah kepada karyawan dan meminta 

tanda tangan atas kartu pengahasilan karyawan. 

5. Menambahkan cap lunas pada bukti dan dokumen 

pendukungnya. 

6. Menyerahkan dokumen bukti kas keluar lembar ke 1, 

daftar upah lembar ke 1 dan rekap daftar upah lembar 

ke 2 ke bagian utang. 

7. Menyerahkan dokumem bukti kas keluar lembar ke 3, 

daftar upah lembar ke 2 dan kartu pengahsilan 

karyawan ke bagian gaji dan upah. 

8. Surat pernyataan upah dimasukkan ke dalam amplop 

gaji bersama dengan pemasukan uang gaji. 
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f) Prosedur Pembayaran Upah 

Prosedur ini dilakukan oleh bagian jurnal dan bagian kartu 

biaya dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 

1. Bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar 

lembar ke 2 dan rekap daftar upah lembar ke 1 dari 

bagian utang. 

2. Bagian jurnal membuat bukti memorial. 

3. Membuat jurnal umum berdasrkan dokumen bukti 

memorial, rekap daftar upah lembar ke 1 dan bukti kas 

keluar lembar ke 2. 

4. Bagian jurnal menerima bukti kas keluar lembar ke 1, 

daftar upah lembar ke 1 dan rekap daftar upah lembar 

ke 2. 

5. Mencatat pembayaran upah kedalam register cek 

berdasarkan bukti kas keluar lembar ke 1 yang relat 

dicap lunas oleh bagian kasa. 

6. Mengarsipkan bukti kas keluar lembar ke 1, daftar upah 

lembar ke 1 dan rekap daftar lembar ke 2 menurut 

nomor. Selesai. 

Bagian kartu biaya : 

1. Bagian kartu biaya menerima dokumen bukti memorial, 

rekap daftar upah lembar ke 1 dan bukti kas keluar 

lembar ke 2 dari bagian jurnal. 
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2. Bagian kartu biaya mencatat distribusi biaya tenaga 

kerja ke dalam kartu biaya berdasarkan dokumen bukti 

meorial yang dilampiri rekap daftar upah lembar ke 1. 

3. Bagian kartu biaya mengarsipkan dokumen dari bagian 

jurnal berdasrkan nomor urut. 
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 

Mulai 

Mencatat 

jam hadir  

KJH 

Membuat 

daftar hadir 

KJH2 

Daftar hadir             1 

karyawan 

Bagian Pencatat Waktu Hadir 

GAMBAR 2.2 

ALUR SISTEM PENGUPAHAN 

1 

 

KJH = Kartu Jam Hadir 
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 

Mulai 

Mencatat 

jam kerja 

KJK 

Membuat 

daftar jam 

kerja 

KJK2 

Daftar jam kerja      1 

karyawan 

Bagian Pencatat Waktu Kerja 

2 

 

KJK = Kartu Jam Kerja 
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 

KJK2 

Daftar jam kerja   1 

karyawan 

Membandingkan 

daftar hadir dan 

daftar jam kerja 

karyawan 

1 2 

KPK = Kartu Penghasilan Karyawan 

DU = Daftar Upah 

SPU = Surat Pernyataan Upah 

RDU = Rekap Daftar Upah  
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 
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BKK = Bukti Kas Keluar 
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Sumber :Mulyadi (2014:397) 
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